
Fundació Pere Relats
c/ Venero,4 i 6 - 08005 Barcelona 

tel.93 300 29 76 - fax 93 507 61 61
e-mail: viladrau@pererelats.org 

 CASAL SAGRAT COR
FULL de RESERVA - 2023

Nº de registre d’entrada:                 -                  (mes - dia d’entrada a la casa)                      

Jo, en/na                                                                           major d’edat i amb DNI nº         
amb domicili a                                                                      C.P.                    ciutat                   
amb correu electrònic                                                                           i telèfon
faig constar que, sota la meva responsabilitat, farem ús del Casal Sagrat Cor de Viladrau, segons la 
normativa d’aquest document i que ens fem responsables de qualsevol incident o accident que es 
produeixi durant l’estada al Casal. 

DADES DE GRUP
Entitat                                                                        Activitat que volem fer  

ENTRADA 
SORTIDA      

• Nombre d’adults (més de 8 anys)                     • Nombre de nens de 4 a 8 anys (inclosos)   

Aviseu amb antelació de l’hora d’arribada al Casal als telfs:  651 49 65 86 - 617 40 51 59

SERVEIS
• A-RÈGIM D’AUTOSERVEI. Ens farem el menjar   SI        NO

• B-MENÚ. Volem que ens feu el menjar (en aquest cas el grup haurà de ser de mínim 15 persones)
 Esmorzar   SI        NO                  Dinar   SI        NO                  Sopar   SI        NO

• Necessiteu algún règim especial o patiu alguna al·lèrgia o intolerància?    SI        NO      
   Especifiqueu de quin tipus    
• Lloguer de llençols i tovalloles 5€ (el joc)    SI        NO                  Nombre        
• L’ús de la Capella/Sala Polivalent té un preu extra de 60€     SI        NO
• Suplement per exclusivitat del Casal 150€    SI        NO

PAGAMENT (trieu la forma de pagament que més us convingui) 
• En efectiu a la Fundació Pere Relats: c/ Venero 4-6.
• Ingrés al compte corrent: BBVA ES73·0182·0209·7302·0005·2095. 
   (indiqueu la data i el nom en la referència de la transferència).
 
Cal pagar 50€ per fer la reserva (no retonable en cas d’anul·lació de la reserva). La resta es pagarà 
un cop feta l’estada.

La reserva NO es farà efectiva fins que no envieu còpia de l’ingrés i aquesta fitxa omplerta a: 
viladrau@pererelats. org
                                                                                                                           Signatura.
Barcelona a            de                          del 20                                             

Casal Sagrat Cor



AVISOS I NORMATIVA

PEL MENJAR TENIU DUES OPCIONS:

A-RÈGIM D’AUTOSERVEI 
Dret d’ús de cuina i dels èstris de cuina per escalfar o cuinar el vostre menjar. Això comporta:
 • Parar i desparar taula. 
 • Servir el menjar a taula. 
 • Rentar plats i estris i deixar-ho tot al seu lloc. 
 • Netejar les taules i escombrar el menjador.

B-MENÚ 
El personal de la casa fa el menjar, frega els plats i neteja la cuina. Això comporta:
 • Parar i desparar taula.
 • Servir el menjar.
 • Netejar les taules i escombrar el menjador.

• La pensió completa sí que inclou el cafè i el vi, però no inclou altres begudes.
• L’aigua dels àpats és de l’aixeta, no embotellada.
• Cal fer la selecció de residus: orgànic, envasos i paper, rebuig i vidre.
• Heu d’ocupar només aquelles habitacions que us han estat assignades.
• No està permès que mogueu mobles, llits ni matalassos de les habitacions.
•    El dia de sortida caldrà que recolliu les habitacions i les deixeu lliures abans de les 11h del matí 
   per tal de facilitar-ne la neteja.
• El Casal pot ésser compartit amb d’altres grups.
• No està permès que porteu animals de companyia.
• Els cotxes els deixareu a l’aparcament de l’exterior del pati.
•  Us comprometeu a fer un ús responsable de les instal·lacions de la casa així com a no fer activitats 

que puguin molestar els veïns, ni soroll a partir de les 23h.

PREUS (IVA inclòs)
El Casal es lloga per a grups de mínim 15 persones. En cas de no arribar al mínim cal pagar com si en fossin 15.

4 a 8 anys Majors de 8 anys

Dormir i dret d’ús de cuina 18€ 29€
Dormir i esmorzar 22€ 33€
Dormir, sopar i esmorzar (MP) 30€ 41€
Dormir, esmorzar, dinar i sopar (PC) 41€ 49€
Dinar o sopar (àpat extra) 12€ 15€
Passar el dia a la casa 250€ 

Preu mínim per a un grup de fins a 15 persones. Si el grup supera les 15 
persones, s’afegiràn 10€ per cada persona de més, als 250€ inicials.

El lloguer de llençols i tovalloles (opcional) 5€ el joc

L’ús de la Capella/ Sala polivalent té un suplement en el preu de 60€

El lloguer de la casa en exclusivitat té un suplement en el preu de 150€
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