
 

 

 

El Casal Arrupe acull, només, activitats per a grups, la finalitat dels quals sigui la formació, 

vivències d’espiritualitat, preparació de grups, recessos, reflexió, i tot el que es proposi 

dins l’àmbit de la pastoral dels  laics i els jesuïtes i, també, de l’església en general.  

 

L’ús per part de qualsevol grup del Casal Arrupe, ubicat a l’avinguda Pla de Vinyet 80, 

del municipi de Sant Cugat del Vallès, requereix la subscripció de les següents condicions: 

 

 
1. Tota estada al Casal Arrupe serà sol·licitada mitjançant el formulari de reserves de 

la web, identificant la persona responsable del grup o entitat que realitza la petició 

i la que estarà present en l’estatge.  

2. S’entendrà que es permet l’estada quan la comissió del Casal Arrupe ho confirmi. I 

serà en aquest moment quan es determinarà l’import total de l’estada i s’haurà de 

fer el pagament. 

3. Preu de l’estada: 5€ persona/dia; 10€ persona/dia i nit (cap de setmana arribant 

dissabte matí i marxant diumenge després de dinar 15 euros/persona). 

4. Al preu de l’estada li heu de sumar l’import per subministraments varis (aigua 

sanitària, electricitat, gas, calefacció...): s’afegiran 30€/dia.  

5. L’import MÍNIM de l’estada serà sempre de 100€/dia.  

6. Els nens majors de 10 anys han de pagar la tarifa complerta. 

7. Una vegada confirmada l’estada, les claus del Casal Arrupe seran recollides, per la 

persona responsable que hagi realitzat la petició, al Casal Loiola (carrer Balmes 

núm. 138 de Barcelona), dins dels horaris d’obertura del mateix (matins: de dilluns a 

divendres de les 9:00h a les 14:00h; tardes, de dilluns a divendres de les 17:00h a les 

22:00h). Les claus només les podrà recollir alguna de les persones esmentades en el 

punt 1. ATENCIÓ!!! Les claus ja no es poden recollir al Centre Borja. 

8. Una vegada finalitzada l’estada, la mateixa persona que ha recollit les claus, les 

retornarà al Casal Loiola el primer dia laborable posterior a l’estada. 

9. Caldrà comunicar per mail (casal.arrupe@casalloiola.org) qualsevol desperfecte o 

incidència que s’hagi pogut produir durant l’estada. 

10. No s’acceptaran modificacions sobre el nombre de persones que pernoctaran en 

Casal Arrupe en les 48 hores  anteriors a l’inici de l’estada.  

11. Les persones que pernoctin al Casal Arrupe hauran de portar els seus sacs de 

dormir, llençols de baix, coixineres, tovalloles i equip d’higiene personal. 

12. Un cop finalitzada l’estada, caldrà deixar el Casal Arrupe en perfectes condicions 

d’ordre i neteja. Us preguem us feu responsables del seu manteniment i 

recordeu que no es pot penjar res a les parets (especialment eviteu cintes 

adhesives, xinxetes, blue-tacks...) Tampoc es pot deixar res de menjar. 

13. La persona i entitat que hagin sol·licitat l’estada al Casal Arrupe seran responsables 

dels danys i perjudicis causats per les persones que s’allotgin en el mateix. 

14. El Casal Arrupe disposa d’un servei de càtering extern. Cal contactar directament 

amb l’empresa gestora: 3HM, Albert González, mòbil 699352731. 
 

 

  

 
 

CONDICIONS D’ÚS DEL CASAL ARRUPE 

Pla del Vinyet 80 

08172 – SANT CUGAT DEL VALLÈS 

casal.arrupe@casalloiola.org 
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