Normes a seguir pels usuaris del terreny d'acampada
Fer foc en l'espai preparat a tal efecte, la barbacoa i el taulell
de la cuina.
Tenir cura dels arbres petits, flors i altres plantes, i utilitzar
les aigües brutes per a regar-los. Tenen un rodal de pedres per a
que es vegin bé. Els arbres grans també cal cuidar-los!!
Fer ús del lavabo sec, si bé es pot orinar al camp. Sempre sense
deixar paper a terra. Hi ha escombra i motxo per tal de netejar-los.
No tallar cap branca ni remoure terra o pedres sense previ vist i
plau nostre.
Nosaltres fem recollida selectiva de brossa i a la cuina hi ha
bidons per a cada tipus de deixalla. Ompliu sacs grans i al final
del campament ho anirem a deixar tot a la deixalleria de Nulles.
Aquests sacs els deixarem carregats a la nostra ranxera per tal que
els gossos no les rebentin.
Teniu a disposició estris (rasclet) per netejar, si cal, l'espai per
a plantar les tendes. Són al lavabo sec. Les pedres que escombreu
les deixeu en una pila o les afegiu als contraforts que estem
construint.
No malgasteu l'aigua. Si no en teniu ens aviseu. L'aigua per a beure
l'heu de agafar de la font que tenim a Les Esplanes « Font del
Txantxangorri», tot utilitzant garrafes grans.
Teniu a disposició una mànega per a fer servir com de dutxa solar.
Si és del vostre interès, podem fer un taller d'aprofitament de
l'energia solar amb vosaltres per tal de conèixer enginys d'aquest
tipus, i valorar l'aprofitament del sol.
A la connexió elèctrica hi podeu endollar carregadors, aparells de
música i altres similars fins a 100 Wats de consum a cada endoll.
Si heu de menester serveis tals com nevera o congelador, gas butà,
fogons, taules i cadires, eines vàries, serveis de monitoratge,
bicicletes i altres estris o serveis, a Les Esplanes us ho podem
oferir. Caldrà pactar si aquests extres tenen un cost.
Les Esplanes és un lloc de descans que es comparteix amb la nostra
família i altres famílies que vénen per a fer tallers o estades. Us
demanem que tingueu consciencia d'aquest fet, per tal que tothom
gaudeixi de l'espai i de la tranquil·litat que ens ofereix.

