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Característiques dels equipaments de l’Estació Biològica del 
Montseny 

CENTRE DE FONTMARTINA: 

 Ubicació: https://goo.gl/maps/GRDyXEPhEU32 
 14 places de pernoctació en lliteres en habitacions de 4 persones. 
 Els usuaris han de portar sac de dormir o roba del llit, coixinera, tovalloles i 

productes d’higiene personal. 
 Cuina amb capacitat d’un màxim de 18 persones. 
 La cuina disposa de fogons, nevera, microones, torradora, cafetera italiana, 

gots, coberts i tots els estris de cuina necessaris (olles, paelles, etc.). S’han de 
deixar nets en finalitzar. 

 Els usuaris han de portar el seu propi menjar. Hi ha sal, sucre i oli d’oliva. 
 Serveis, dutxes i aigua calenta. 
 Calefacció regulable localment i a distància. 
 Sala per cursos/presentacions (capacitat 30 persones) amb projector i 

pantalla. 
 Sala per reunions/treball. 
 Accés a Internet. 
  Farmaciola de primers auxilis. 
 Llanterna, eines bàsiques, espelmes, llumins i altres a la taquilla 1 del rebedor. 
 Temps de desplaçament des de Sant Celoni: 25 minuts. 

No hi ha botigues de queviures, forns o altres serveis fins a Sant Celoni. El restaurant 
més proper a preu assequible està a uns 15-20 minuts. En les estades de cap de 
setmana, recomanem que porteu menjar per a tots els àpats. 

 

Instruccions i normes generals del centre: 

No cal tocar els interruptors del quadre d’interruptors a l’entrada. No baixeu 
cap interruptor en marxar. 

El responsable de la clau haurà de tancar les portes de la casa i de la tanca 
metàl·lica de la finca quan no estigueu al centre. 

No està permès portar gossos ni altres animals de companyia. 

Els vehicles s'han de deixar a l'aparcament, darrera de la casa. 

Està prohibit fumar a l'interior de la casa. 

Manteniu la casa neta i endreçada. Trobareu productes de neteja i paper 
higiènic al magatzem. 

Separeu la brossa i porteu-la al punt de recollida selectiva a l’entrada. 

Deixeu els llibres de la biblioteca al seu lloc. 
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CENTRE D’EL PUIG: 

 Ubicació: https://goo.gl/maps/7qXx59UjHrQ2 
 12 places de pernoctació en lliteres en habitacions de 4 persones. 
 Els usuaris han de portar sac de dormir o roba de llit, coixinera, tovalloles i 

productes d’higiene personal. 
 Cuina bàsica amb capacitat per unes 8 persones simultàniament. 
 La cuina disposa de fogons, nevera, microones, torradora, gots, coberts i tots 

els estris de cuina necessaris (olles, paelles, etc.). S’han de deixar nets en 
finalitzar. 

 Serveis, dutxes, aigua calenta. 
 Calefacció regulable. 
 Taules, endolls i sales per treballar per 12 persones màxim. 
 No hi ha accés a Internet. 
 No hi ha cobertura telefònica amb la majoria d’operadors telefònics. 
 Farmaciola de primers auxilis. 
 Temps de desplaçament des de Sant Celoni: 50 min. / des de Viladrau: 15 min. 

Hi ha botigues de queviures, forns i altres serveis a Viladrau. Hi ha un restaurant 
proper (5 min. caminant) però no sempre està obert entre setmana. 

Instruccions i normes generals del centre: 

IMPORTANT: cal engegar l’electricitat apujant l’interruptor (etiquetat) a la 
caixa d’interruptors del primer pis. Cal abaixar aquest interruptor en marxar. 

El termòstat de la calefacció està a la planta baixa, fora del quartet de la 
caldera. Cal omplir la caldera amb sacs de pèl·lets per mantenir la calefacció 
en funcionament. 

L’aigua  de l’aixeta està disponible 30 minuts després d’engegar l’electricitat. 

El responsable de la clau haurà de tancar les portes de la casa i el cadenat 
d’accés quan no estigueu al centre. 

No està permès portar gossos ni altres animals de companyia. 

Els vehicles s'han de deixar a la zona més oberta abans de la casa. 

Està prohibit fumar a l'interior de la casa. 

Manteniu la casa neta i endreçada. Trobareu productes de neteja i paper 
higiènic al magatzem. 

Separeu la brossa i porteu-la al punt de recollida selectiva a l’entrada. 
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LLISTA DE CONTACTES 

Entrega i retorn de claus, consultes i incidències: 

Matilde Londner  600 930 324  matiartist@gmail.com 

Encarregat de l’estació, cursos, consultes i incidències: 

Abel Julien  677 576 124  abeljulien@gmail.com 

Programació i agenda: 

Marina Cuito  934 587 893 (ICO) marina.cuito@ornitologia.org 

Altres contactes d’interès: 

Parc Natural del Montseny   938 475 102 

Centre d’Informació de Can Casades 938 475 113 

Centre de Fontmartina (aula)  938 475 196 

Institut Català d’Ornitologia   934 587 893 

Emergències     112 

 


