Granja Escola El Ginebró
dossier presentació

Ctra. de Vilopriu a Garrigoles, s/n
17466 - Vilopriu (Girona)
Tel/Fax: 972.76.81.01
www.accac.cat/elginebro
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compromís social

Places totals: 150
Places accessibles: 16
Sanitaris adaptats: 1
Sales
Habitacions
1 habitació de 2 places
5 sales taller
1 habitació de 4 places
3 habitacions de 4 places
3 habitacions de 6 places
3 habitacions de 8 places
1 habitació de 12 places
Places de menjador (màxim per torn): 200
Pensió Completa
Piscina
Piscina més propera:
Vilopriu, 300 m
Camps de futbol: 1
Camps de bàsquet: 1
Camps de voleibol i ping-pong
Terreny d 'acampada
Calefacció
Televisió
Video
DVD
Transport públic proper: Tren, 4 km
Altres característiques:
- La casa està distribuïda en dues parts, la masia i l'annex
- Sorral i parc infantil
- Nucli zoològic
- Bosc amb taules i bancs
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Com arribar-hi

En cotxe: Agafeu l'AP-7 direcció Girona i sortiu a L'Escala-Empúries. Continueu direcció Camallera i
desvieu-vos per la carretera de Vilopriu a Garrigoles.

Distàncies principals

de Barcelona: 120 km
de Girona: 22 km
de Tarragona: 215 km
de Lleida: 270 km
Vilopriu: 0.0 km
Llocs d'interès

L'Escala: 14.0 km
Empúries: 10.0 km
Sant Pere Pescador: 12.0 km
L'Estartit: 15.0 km
Verges: 5.0 km
La Bisbal: 20.0 km
Banyoles: 22.0 km
Girona: 22.0 km
Figueres: 22.0 km
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1. DADES GENERALS

QUI PORTA LA CASA
EL GINEBRÓ està dirigida per la Margarita i en Joan. La cuina i el manteniment general va a càrrec de la
família que hi viu sempre. La casa es va inaugurar l'abril del 2005.

HISTÒRIA DE LA CASA
Antic mas del 1708 restaurat i adaptat com a granja escola. Envoltat de 2,5 ha de camp i bosc totalment
vallat.

EMPLAÇAMENT
Està situada al terme municipal de Vilopriu. Envoltada de camps i boscos i a pocs qms. de la platja.

PERILLOSITAT DE L'ENTORN
No presenta cap mena de perill ja que la finca està completament vallada, cosa que la fa ideal per a nens
petits.

ALTITUD I CLIMATOLOGIA
EL GINEBRÓ és a uns 95 metres d’altitud i gaudeix del clima propi de l’Empordà de caràcter mediterrani. La
temperatura mitjana anual és de 15º C. No hi ha cap mes d'hivern dur, però hi ha tres mesos (desembre,
gener i febrer) de condicions que podríem anomenar subhivernals. L'estiu és força llarg i la tardor molt
benigna.
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FORMA D'ARRIBAR-HI
-

Amb cotxe o autocar: autopista AP-7 fins a la sortida 5 (Orriols). Agafeu la carretera direcció a L’Escala. Un
cop passat el poble de Saus trobareu una rotonda, gireu a mà dreta en direcció Valldevià. Passat el poble de
Valldevià hi ha una recta molt llarga, i al final d’aquesta trobareu una cruïlla de quatre carreteres. Gireu a mà
esquerra en direcció Garrigoles, i a uns 50 metres de la cruïlla veure un trencant de bosc a la dreta que posa
EL GINEBRO.

-

Tren: fins a Camallera.
ACCESSIBILITAT
Els autocars arriben sense cap problema fins a la mateixa casa.

DISTRIBUCIÓ
Annexe1: menjador polivalent de 231 m2, lavabos
Annexe2:sala d’activitats, infermeria amb lavabos, habitacions i 2 blocs de lavabos. A la primera planta hi ha
també habitacions i lavabos.
Masia: terrassa i petit porxo. Al interior hi ha la sala d’estar, sala de monitors i d’activitats, habitacions i
lavabos.

MENÚ TIPUS (orientatiu)
Esmorzar: llet amb cacau, pa amb mantega i melmelada, cereals.
Dinar: macarrons, croquetes, amanida i fruita/ canelons, pollastre amb verduretes i flam
Berenar: pa amb formatget o xocolata.
Sopar: brou, hamburguesa amb patates i iogurt / arròs a la cubana, peix amb guarnició i pastisset.

EXCURSIONS A PEU
L’alzina reclamadora de Les Olives

1,5 km.

El Pi gros de la rajoleria de Les Olives 1,5 km.
Les aigües termals de Jafre

1,8 km.

La Font Santa de Jafre

2,5 km

La presa de Colomers
El castell de Vilopriu

3 km
800 mts.
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RESPONSABILITATS DEL GRUP
El servei de menjador i l’ordre general. La casa fa la neteja diària dels sanitaris i repàs del menjadors. Cal
dur llençol de sobre i coixinera.

2. FITXA TÈCNICA

CONDICIONS HIGIÈNIQUES
L'aigua: és de pou amb una reserva de 30.000 litres potables.
Les clavegueres: la casa disposa de depuradores.
Les escombraries: abocador municipal.

ATENCIÓ MÈDICA
La casa disposa de: farmaciola bàsica, infermeria amb bany, i assegurança de responsabilitat civil.
El servei mèdic: servei matins al Cap de Camallera (4 km) i permanent al Cap de Bàscara (10 km). Hospital
a Girona (25 minuts) o bé Figueres 25 minuts.
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ESTRUCTURA DE LES DIFERENTS ESTANCES
Menjador: menjador polivalent de 231 m2 amb capacitat per a 200 persones. Està envoltat de vidre lo que li
dóna molta lluminositat, ventilació i magnífiques vistes. Té accés al pati mitjançant 3 portes antipànic que hi
han al llarg del menjador. Al costat hi ha la porta que comunica amb la cuina i més avall hi ha uns lavabos.
Cuina: Cuina industrial molt ben equipada preparada per treballar tant a nivell de restaurant com de granja
escola (donem els dos serveis).
Masia: accés per 6 esglaons. Hi trobem una terrassa i un porxo. Tot i que la masia s’ha adaptat com a granja
escola hem respectat al màxim l’estructura i l’estètica de la casa. A dins hi ha una sala d’estar i una sala
d’activitats ó monitors (antiga cuina). Al fons hi trobem les habitacions: 3 de 4 places i 3 de 6 places. Totes
amb llençol de sota i coixí amb coixinera, armari tancat i penjadors. Ventilació exterior i algunes amb un
cantó de paret de pedra que amb el sostre de color blauet li dóna un ambient molt càlid. Les portes són RF60 com demana la normativa. A una banda hi ha els lavabos amb ventilació exterior i enrajolats: 2 wc amb
porta i llisquet i 2 dutxes amb porta, penjador i llisquet i 3 lavabos. L’aigua és calenta . En un cantó de la
casa hi ha una sortida d’emergència.
Annexe2: Planta baixa: A l’entrada hi trobem una sala envoltada de vidre, a la dreta hi ha un passadís tancat
on hi ha la infermeria amb bany (adaptat per a minusvàlids). Llavors hi trobem una habitació de 12 places, 1
de 10, 2 de 8 i 1 de 4 places.
Totes les habitacions tenen balconera per sortir al pati exterior. Les lliteres amb baranes i escala, cortines
inífugues i buc per els estris personals. A davant hi trobem dos blocs de lavabos (enrajolats, ventilació
exterior, penjadors i banc). En un hi ha 3 dutxes (amb cortina, penjador i porta amb llisquet), 2 wc (amb porta
i llisquet) i 4 lavabos. L’aigua és calenta. A l’altre hi ha 2 dutxes, 3 wc i 4 lavabos (igual que l’altre).
A cada banda del passadís hi ha una porta antipànic que surt a fora. Darrera aquest annexa hi trobem els
lavabos exteriors (2 wc i 3 lavabos) i més avall hi ha 2 safareigs per poder rentar roba.
Primera planta: hi ha 1 habitació de 26 places, 1 de 10, 3 de 8 places (dos d’aquestes són per mestres amb
bany a dins) i dues de 6 places. Hi ha dos blocs de lavabos, amb dutxes i wc.
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RECURSOS PER AL TEMPS LLIURE
Sales d'activitats: una a l’entrada de l'annex, una a dins la masia i el menjador que és una sala polivalent de
231 m2 (que es pot sectoritzar en 3 sales independents), un porxo de 100m2 i una caseta de 36m2.
Esports: camp de futbol, de voleibol i de bàsquet
Parc infantil i sorral per els més petits i un per els més grans.
Piscina: de 12 x 6 i de 0'95 a 1'50 de fondària
Esbarjo: una sala amb televisió i vídeo. També hi ha diverses esplanades. Dues taules de ping pong (interior
i exterior). Gran porxo a la zona del sorral.

SERVEIS DIVERSOS
Calefacció: central a totes les installacions.
Telèfon: sí.
Església: a Vilopriu.
Per rentar la roba: safaretjos sota cobert i estenedors a l'aire lliure.

PREVENCIÓ D'INCENDIS
Hi ha els extintors i mànegues reglamentaris. Senyalització tant de dia com de nit, sortides d’emergència,
portes RF60. Centraleta d’alarmes d’incendis. Hidrants exteriors.
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Primera planta

Planta baixa
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El Mas
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