
Normativa Interna Alberg-masia de Vallforners 

General 

La masia de Vallforners està situada en una zona privilegiada, el PARC NATURAL DEL MONTSENY. 
Cal respectar l'entorn, les persones i els animals que hi conviuen.  

Cal respectar les instal.lacions, el mobiliari i els objectes disposats per a l'ús dels hostes. 

Cal mantenir les instal.lacions en bon estat: trobareu escombres i fregones a la planta baixa, així com 
productes de neteja. 

Les persones albergades podran accedir a l'alberg utilitzant les claus d'accés, essent-ne responsables del 
tancament de portes a la nit.  

Habitacions 

Les tovalloles que s'hagin utilitzat es depositaran als lavabos o dins la banyera de la planta-dormitori a 
l'hora de deixar l'alberg. En cas que no s'hagin utilitzat cap vegada, es deixaran plegades a les habitacions, 
per tal d'evitar un consum energètic innecessari. 

No es pot menjar, beure ni fumar a les habitacions. 

Les habitacions no són espais per al joc i el seu ús està restringit als alberguistes.  

Cuina-menjador 

Cal deixar la cuina i el menjador nets i ordentas una vegada finalitzat el seu ús: rentar els plats, coberts, 
vasos, etc. i deixar-ho al lloc on s'ha trobat, per tal de què els altres alberguistes ho puguin utilitzar.  

Cal tenir cura de no deixar els fogons de la cuina encesos així com LA LLAR DE FOC sense vigilància, 
especialment a l'hora d'anar a dormir. El foc ha d'estar totalment apagat.  

L'alberg disposa de contenidors de recollida selectiva (paper -al costat de la llar de foc-, orgànic, plàstic i 
envasos, i vidre). Cal recollir les escombraries al deixar l'alberg o deixar-les de forma fàcilment 
identificable a la cuina de l'alberg.  

Sales 
Totes les sales comuns són d'ús compartit entre els hostes. Cal deixar els espais ordenats després del seu 
ús.  

Punt d'Informació  
La masia de Vallforners disposa d'un Punt d'Informació del Parc Natural del Montseny, situat a la capella 
d'entrada, i amb horari de dissabtes, diumenges i festius de 10h a 14h. 

Altres Normes 
No es pot fumar dins de les instal.lacions de l'alberg i, en particular, a les habitacions. 

Cal fer un ús responsable de l'aigua i la calefacció, ja que són recursos naturals que provenen d'energies 
renovables. La calefacció de Vallforners prové d'una caldera de llenya. Cal tancar  portes i finestres 
mentre es tinguin els radiadors engegats. 

Els extintors  estan destinats a l'extinció de focs químics (cuina) o elèctrics.  

 


