ARBRES D’ALGENDAR
CASES DE S’ARANJASSA
BARRANC D’ALGENDAR
o En aquest indret es troba la finca de S’aranjassa, on Càritas
Diocesana de Menorca duu a terme el projecte d'inserció sociolaboral “Arbres d’Algendar”. Un projecte dirigit a persones en
risc d'exclusió social, mitjançant la conservació de varietats
d’arbres fruiters de varietats locals.
o Arbres d’Algendar vol col·laborar amb la conservació d'un espai
d'alt valor ambiental i paisatgístic, que deixa palesa la
importància de la conservació del patrimoni cultural i
etnobotànic de Menorca (les varietats locals) com a element
clau per a una agricultura tradicional respectuosa amb el medi
ambient.
o Un equip de Càritas diocesana de Menorca, dedica part del seu
temps a treballar-hi per tal que, tant la casa com el projecte
d’arbres i tot l’entorn, estiguin ben cuidats i siguin acollidors,
ajudant així a que tots els que hi passeu, us hi sentiu a gust i
pugueu gaudir d’aquesta meravella de la naturalesa
menorquina.
o us demanem que ens ajudeu a mantenir-ho net i aclarit, i per
aquest motiu us preguem respecteu les normes d'us de la casa
de s’Aranjassa del barranc d’Algendar. Gràcies.

NORMES PER A UN BON ÚS DE LA CASA
 Us demanem un bon ús de l’electricitat, que es genera mitjançant
plaques solars. Per favor, no malgasteu energia inútilment.
 La tensió elèctrica és a 220 v.
 La cuina compta amb forn, serpentins per a paelles, bombones de butà,
paelleres, així com plats, gots, coberts i estris de cuina per a 30 persones.
En cas de que es rompi o es malmeti qualsevol element, informar-ne als
responsables en el moment de retornar les claus per poder reposar-ho.
de no fer-ho així el següent grup ho trobarà a faltar.
 Els fems s’han de recollir i deixar a qualsevol contenidor de ferreries. No
es poden deixar a la casa.
 Les persianes de les finestres han d’estar subjectades quan estan
obertes. En deixar la casa, tant les persianes com els vidres s’han de
deixar tancats.
 L’escurada s’ha de deixar recollida i eixuta, i tots els estris que s’hagin fet
servir han de quedar col·locats al seu lloc.
 L’AIGUA DE LA CASA NO ÉS POTABLE.
 Cada grup s’ha de procurar el següent material: llenya per a la xemeneia
(hi ha sacs a la venda, en la butlleta de sol·licitud es pot fer la reserva),
llumins, sabó d’escurar i fregalls, draps de cuina, paper higiènic, sabó de
mans, bosses de fems, tovalloles, coixins i llençols (els matalassos tenen
una funda).
 El responsable del grup es fa càrrec de que es respecti tot el que hi ha al
casal: mobles, matalassos, estris de cuina... i també l’entorn, respectant
la feina que fan els equips de Càritas, vigilant que els petits no pugin als
arbres o a les teulades, que no es rompin branques o es malmetin els
espais dedicats al viver.
 Deixar la casa neta i aclarida, així com ens agradaria trobar-ho a
nosaltres. igual que l’interior, l’exterior també ha de quedar net de
papers o d’altres elements que embrutin. Si algun llençol s'embruta, si us
plau lleveu-lo i deixeu-lo al terra del quarto de bany.
 La zona d’arbres només pot ser visitada a través d’una visita guiada al
projecte que s’ha de reservar amb antel·lació.
 Està totalment prohibit encendre foc.
 Per a qualsevol incidència durant l’estada, posar-se en contacte amb:
o Tel. 669 93 06 91/971 38 62 79

