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PÒRTIC:
Quan rebeu aquest “Notícies” ja hi haurà penjat a la Web el formulari
emplenable per a fer la inscripció a les acampades i la proposta de soci,
això us estalviarà feina.
Recordeu que durant aquest mes encara hi haurà regal per als que feu
nous socis.
Aprofito aquest espai per comentar un tema que porta a confusió i que
crea conflictes als càmpings. Sabeu que hi ha un sistema per obtenir
plaça a les diferents acampades, però per molt que durant més d’una
acampada esteu al mateix número de parcel·la, no hi dona cap dret,
heu de pensar que hi ha 3 o 4 torns d’acampada als càmpings, sobretot al nostre, al Càmping Emili Freixa, i per tant amb la rotació de gent
pot coincidir que en una acampada hi hagi dues o més persones que
vulguin aquella parcel·la, amb els conflictes que això porta. Això doncs,
no podem preveure qui anirà a cada càmping i per tant no hi ha cap
dret adquirit.
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CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES

Els socis que hagin decidit passar l’estiu acampats al Càmping Emili Freixa, de Manresa, saben que tenen unes vacances molt relaxades. Tot a punt: piscina, local social, botxes,
bicicleta, passejar, etc. Els socis fan pinya quan es tracta de
col·laborar en les activitats programades.
Enguany obrim una nova etapa de tardor, anem a la XXXV
Acampada del Bolet, cap a La Pobla de Lillet, el càmping es
diu L’ESPELT . L’estada serà del 29 d’agost a l’1 de novembre,

CARAVANING CLUB
DE

i esperem que sigui del vostre grat. Des del club us volem
animar i us demanem suport i assistència en aquest nou
projecte.
Desitgem que passeu un bon estiu, alguns ens veurem al
Càmping Emili Freixa i d’altres al Càmping L’Espelt.
Per últim recordar-vos que podeu visitar-nos a
www.Facebook.com/uccbages, on podreu estar informats
de les novetats, dates i compartir fotos i suggeriments.

UCC CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Hola a tots novament
Un cop finalitzada l’Acampada de Primavera, hem d’agrair
molt sincerament totes les felicitacions rebudes per la feina
que s’ha dut a terme durant aquests mesos....festa de Pirates
inclosa. Esperem que l’acampada hagi estat del gust de tots i
en nom dels integrants de la junta: .....moltes gràcies a tots.....
Agraïm la vostra col·laboració en totes les activitats que hem
fet durant l’estada i pel suport rebut per part vostra, i ara
mateix estem acabant de perfilar les activitats que es duran a
terme durant l’Acampada de Tardor.
Referent a l’Acampada de Tardor, us recordem que serà del 28
d’agost al 12 d’octubre al Càmping “Las Palmeras” de Tarragona, i abans de fer res, truqueu o envieu un correu electrònic
per preguntar si resten places lliures.
Preu acampada: 340€
BANC SANTANDER: ES27 0049 1877 4522 1074 7528

CARAVANING CLUB
DEL

Per la nostra part, sols ens queda desitjar-vos bones vacances,
ja que no ens tornarem a trobar al Notícies fins a l’octubre, on
informarem de com es van desenvolupant les acampades de
la tardor. Per tant, si teniu qualsevol dubte d’aquesta acampada, ens podeu trucar durant el mes de juliol i última setmana
d’agost, els dimecres, de 19 a 21 hores al 649894731.
Durant el setembre, manteniu-vos informats a través del telèfon del club o per email ucc.cctarragona@gmail.com i sobretot a la pàgina de Facebook de la Ucc Tarragona, on hi haurà
informació més actualitzada del que estem fent.
Per als que decidiu passar les vacances en la nostra província, comentar-vos que l’activitat no s’atura, ja que hi ha molts
llocs per visitar i d’altres per gaudir, ja sigui a la platja, o a la
muntanya, i per als que decidiu un altre lloc, teniu cura amb
els trajectes llargs i a passar-ho de d’allò més bé, que hem de
tornar-nos a veure al setembre al càmping.

UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

L’acampada de primavera ja ha arribat a la seva fi, esperem
que hagueu gaudit d’una bona acampada i de les diferents
activitats que s’han fet al llarg de la mateixa.

vinguda, amb ball-disco, un partit de bàsquet aquàtic, també
hi haurà el torneig de “rummikub” i ball aeròbic.

Us recordem que l’acampada de tardor es farà al càmping
“Emili Freixa” de Manresa, i que l’entrada serà el dia 29 d’agost.

Us desitgem un bon estiu, unes bones vacances per a tothom,
i que torneu amb moltes ganes de començar una nova temporada plena de sorpreses.

Durant el mes de setembre està previst fer el sopar de ben-

Bon estiu!!!!
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SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Donat que la trobada d’aquest mes la fem
el primer cap de setmana, es possible que
alguns encara no hagueu rebut el Notícies, per això es important que sempre estigueu pendents de la nostra web, per tal
d’estar assabentats de la informació d’última hora.
De totes maneres, recordem que la trobada tenim previst ferla, els dies 3, 4, i 5 de juliol, a La Pobla de Segur, per participar
a la FESTA DELS RAIERS. El dissabte al matí farem una visita
guiada a la població. A la tarda podrem assistir a diverses
activitats que l’Ajuntament de La Pobla té preparades amb
motiu de la Festa.
El diumenge anirem al riu a veure l’arribada dels Raiers què,

escenifiquen la baixada de troncs per la Noguera Pallaresa.
Després cant dels adéus i cadascú cap a caseta.
El mes de setembre, per als dies 18,19 i 20 tenim prevista una
trobada gastronòmica conjuntament amb els companys del
Lleure Camper Club Catalunya, encara en fase de preparació.
Com que el proper Notícies no veurà la llum fins a primers
d’octubre, us avancem que per a aquest mes, aprofitant els
tres dies del Pilar, tenim pensat preparar una trobada a Tortosa i Benifallet.
Caldrà que estigueu pendents de la nostra web (autocaravanesucc.cat) per tal de disposar d’informació sobre ambdues
trobades

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers: fa dos dies que feia un
fred que pelava i ja hi som a ple estiu.
Aquests mesos no tenim previst res especial per organitzar. Estem a l’espera
de les acampades de tardor, de totes
maneres cada diumenge sortirem amb BTT des del Càmping
Emili Freixa (K3). Per si algú està per la zona i vol afegir-s’hi, si

tot va bé, a finals d’agost uns quants Carabykers anirem a fer
una ruta de 4 o 5 dies, mirarem de fer una ruta espectacular
que transcorri pel Pirineu, amb més de 6.000 m. de desnivell
i molts km. (res, per estirar cames i poca cosa més). Si us animeu. ja ho sabeu.......
Recordeu que ens podeu seguir al facebook de la Unió Caravanista de Catalunya.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Us relacionem a continuació les properes sortides, programes, de la Secció:

17,18,19 juliol: Agulla Sud del Rosell 3.206 m.
18,19,20 setembre: Carlit, per les Bulloses i celebració
26 aniversari
17 octubre: Vall de Llémena – Rutes de les Ermites
14 novembre: Costa Brava
12 desembre: Barcelonès

Àlbum fotos “25 anys d’excursions»
Si algun soci està interessat en obtenir l’àlbum de fotos que
es va fer amb motiu dels 25 anys de la Secció, encara ens en
queda algun, de manera que podeu contactar amb el club per
fer la vostra reserva. El preu és de 35 €.
També recordem, als que el teniu reservat, que podeu passar
a recollir-lo pel Club, si encara no ho heu fet.
És important assistir a la reunió, que serà normalment els
dimecres abans de la sortida, o de comunicar al club la vostra
assistència a l’excursió.

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
La 42 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem del 12
al 20 de setembre, anirem al Càmping Kawan Village Mas
Nou, situat a Castelló d’Empúries, C/ Mas Nou núm.7 (Des
de Barcelona A7 sortida 4 direcció a Roses, càmping situat a
10 Km. a l’esquerra). Visitarem Cadaqués, Runes d’Empúries,
Monestir de Sant Pere de Rodes, Figueres, la Casa Museu de
Dalí, etc. També tindrem diversos àpats de germanor.
La inscripció es farà al club del carrer Aragó, abans del 8 de
setembre.
El preu serà de 17€ per instal·lació i dia, i es pagarà al càm-

ping directament.
La 43 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem del 28
novembre al 8 de desembre, estem preparant per anar a
la Comunitat Valenciana, donarem més informació al mes
d’octubre.
.
Recordem que per sortir amb el Grup de Veterans, cal tenir la
caravana degudament assegurada, així com el carnet de
la FICC al corrent i signat.

càmping EMILI FREIXA (K 3)
A
UNIÓ CARAVANIST

Càmping
i pàrquing

DE CATALUNYA

UN
IÓ

ACAMPADES
PAGAMENTS: Es podran fer efectius els

pagaments de les acampades mes a mes.
Al moment de fer la transferència de la
inscripció, tant sols es farà efectiva la
part del primer mes, i els 2n, 3r o 4t pagament abans del 26
de cada mes.
També es podran fer inscripcions d’un sol mes, sempre i quan
hi hagi places disponibles. Si en aquest moment hi ha acampada s’haurà d’abonar la part corresponent de les activitats
d’aquesta, al cap d’acampada.
-Per als que estan tot l’any acampats: podran fer pagaments
per mesos, i si es fa el pagament en dues vegades es farà el
5% de descompte.
Es farà descomptes per nombre d’acampats. Tardor, hivern i
primavera un 5% de descompte a partir de 40 acampats. Juliol
CA
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY
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i agost un 5% de descompte a partir de 70 acampats.
S’ha fet un poliesportiu, una zona per a infantils i juvenils i
servei de Wifi gratuït.
AVANTATJA
Els acampats a l’estiu tindran prioritat per a l’acampada de tardor, sempre i quan hi hagin places lliures.
MESURES DE SEGURETAT
Les mesures de seguretat ens aconsellen la necessitat de demanar accés al càmping a tot soci no acampat, a través del timbre
de la porta.
En cas de voler anar al pàrking s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
Per a pagaments a UCC, de Barcelona: CaixaBank:
ES42 2100 3549 1725 0000 1388
Els preus són per a socis i la taxa turística
es pagarà directament al càmping

l’altre caps de setm. 685+ Taxa T.
Caps de setmana, 2 adults+llum: 20€/dia
(excepte Setm.Sta. pons, juliol i agost
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING EMILI FREIXA (Manresa)
Camí del Grau s/n Km 3.Ctra.C16 de Manresa a Berga
Coordenades GPS: N 41º 44’ 20” E 01º 51’ 26”
Del 27/6 després de 12 h. al 29/8 550€ +Taxa T.
Una quinzena juliol o agost (14 nits) 198€ +Taxa T.
Juliol i agost 27€/nit +Taxa T.
Setembre 19€/nit +Taxa T.
Tindrà preferència l’acampada sencera
(Inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
C/La Riera, s/n
Juliol i agost (de divendres a dilluns mati) 250€ /mes+
Taxa T.
Juliol i agost sencer 425€/mes + Taxa T.
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13
Fins al mes de juny 125€/mes+Taxa T.
Juliol sencer 255€+ Taxa T.
Juliol caps de setmana 170€+ Taxa T.
Agost sencer 430€+ Taxa T.
Set. octub. i novemb. 129€/mes + Taxa T.
Inclou 6 ampers de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING VALL DE CAMPRODON (Camprodon)
C-38 Km 7,5
Caps de setmana, tot l’any: 20 €/nit, excepte
Setmana Santa, ponts i agost.
2 persones i 4 amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Juliol i agost, un mes sencer i

CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
Caps de setmana, tot l’any 38€+ Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING LA BALMA (Espinelves)
Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost 160 €/mes
Juliol i agost 290 €/mes
Preus especials a partir de 3 mesos:
Tot l’any menys juliol i agost 155 €/mes
Juliol i agost 256,50€/mes
Inclou IVA,Taxa T. i 5 Amp.
-Preus per dia:
Autocaravana 6,65€+Taxa T.
Adult 4,85€+Taxa T.
Caravana 4,85€+Taxa T.
Cotxe 4,85€ +Taxa T.
IVA inclòs. Llum 5 Amp.: 3,46€
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING VILA VILLAGE (Sant Feliu de Buixalleu)
Ctra. C35 Km.67

Oferta primavera
i estiu per als socis
de la U.C.C.

Servei de mesures
ambientals
Mesurem a casa seva, empresa, escola, lloc de
treball: la radioactivitat, el gas Radó, camps
electromagnètics, transformadors, repetidors
de telefonia, Wifi, micròfons ocults, etc.

Aconsellem sistemes de protecció

Josep Viver Montsant
25 anys d’experiència

www.mesures.cat servei@mesures.cat

Whatsapp: 693.81.04.04

Preus a la secció d’ofertes d’aquest Notícies
Tel. 972.63.69.28
Email info@campingmaspatoxas.com
Web www.campingmaspatoxas.com

Costa Brava - Pals - Girona
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Juliol i agost, sencer 599€ + Taxa T.
Llum 5 Amp.i Statge tenis&padel gratuït per a nens.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING MOLI DE BOJONS
(Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic a Sant Hilari Km.13.1
Juliol i agost 350€ + Taxa T.
(1 mes per caps de setmana i l’altre mes sencer)
1 mes, excepte juliol i agost 150€ + Taxa T.
Inclou fins a 5 persones i llum caps de setm. i festius (10A)
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai)
Partida La Solana s/n
De l’1 de juliol al 31 d’agost 630€+ Taxa T.
De l’1 de juliol al 13 de setembre 690€+ Taxa T.
Inclou fins a 4 persones i un abonament de
10 entrades a la piscina climatitzada
No inclou el consum elèctric
(Inscripcions i pagament a UCC, de Barcelona)
CÀMPING AMPOLLA PLAYA (l’Ampolla)
Platja Arenal s/n
Fins al 31 de juliol 15€/dia + Taxa T.

PÀRQUING-CARAVANING
PARKPIRA
Crta. C-241 Montblanc-Igualada,
Km 3.5 PIRA(TARRAGONA),
a 4 Km de Montblanc i de l'A2.
Vigilància i obertura de portes 24h.
Telèfons: 638167352 - 977887466
e-mail: parkpira@hotmail.com
Web: www.parkpira.com
Preu especial per socis UCC

PREU ANUAL
PÀRQUING CARAVANA:
NO COBERTA
ZONA COBERTA
NAU TANCADA

275 €
350 €
375 €

*Preus amb IVA inclòs

Juliol caps de setmana 200€ + Taxa T.
Inclou 2 persones i llum.
4 mesos, incloent-hi juliol i agost 1.850€+ Taxa T.
Caps de setmana, 4 persones i llum
Juliol sencer 500€+ Taxa T.
Agost sencer 750€+ Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING RUPIT (Rupit)
Ctra. de Vic a Olot
Juliol, caps de setmana 320€ + Taxa T.
Juliol, sencer 495€ + Taxa T.
Agost, sencer 595€ + Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Del 28 juny al 12 juliol 15 % dte. sobre preu tarifa
Del 22 agost al 30 setemb., caps setm. 495€ + Taxa T.
unitat familiar 4 pers. (pers. addicional 60€/temporada)
Tarifes especials per dies:
De l’1setemb.fins al 13 des.16€/nit+Taxa T.
Inclou 2 adults+2menors de 5 anys, 6 amp. parcel·la 72 m2.
(Per a reserves info@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28)
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en la zona B, carrers 21,4 i 6
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Crta. C16 (E9) Sortida 86 Gironella Sud
Juliol, amb llum 5 amp. 275€ + Taxa T.
Juliol, 1 cap de setm. i 5 amp. 50€/2 nits + Taxa T.
Agost, 4 pers. i llum 5 amp. 30€/nit
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING PIRINENC (Campdevànol)
Ctra. de Gombrèn GI-401 Km.3
Caps de setmana:
Del 28 de juny al 31 d’agost 600€ + Taxa T.
Del 5 de set. al 29 de novembre 425€ + Taxa T.
Pre tardor: 24 d’ag. al 5 set. sencers 170€ + Taxa T.
Inclou 2 adults, 2 nens (unitat familiar) i 4 amp.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING BARCELONA (Mataró)
Ctra. NII Km.650
De l’1 setemb. a l’1 de novemb. 18€/nit+Taxa T.
Inclou unitat familiar, 4 persones, gos i 6 amp.

SECRETARIA
VACANCES D’ESTIU
Com cada any, el nostre club romandrà tancat per vacances de
l’1 al 31 d’agost.
Recordeu que no es publicarà el “Notícies” fins al mes de
d’octubre, on trobareu les inscripcions de les acampades
d’hivern.
ABONAMENT D’ASSEGURANCES
Durant el mes de juliol us ingressarem l’abonament que us

correspon per les assegurances que teniu contractades en la
Corredoria d’Assegurances Garcia Maranges.
NOTES NECROLÒGIQUES
Hem de lamentar la defunció del pare del nostre coordinador
de “Seccions i Comissions” i d’”Atenció al Soci”, en David Tort
Estrada, soci núm. 10.282.
Donem el nostre més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)

Inscripció per al pàrquing Emili Freixa
Benvolgut soci: Per tal que la gestió del pàrquing de la zona d’acampada sigui més satisfactòria per a tothom, et recordem algunes de les normes que cal seguir:
·Cal fer reserva dels mesos que t’interessin, mitjançant pagament i la butlleta que es publicarà cada mes al Notícies i a web www.uccat.com, amb la suficient
antel·lació a la data d’entrada a les instal·lacions (reserves fins a desembre de l’any en curs).
·El fet de no fer-ho així, comportarà la pèrdua de la plaça en cas que el pàrquing estigui a plena capacitat. Per tant, la preferència d’ocupació serà per als que han
fet la reserva (mitjançant pagament i enviant-nos la butlleta) en el seu moment, encara que la caravana sigui dins.
·Recordeu que els mesos més conflictius solen ser: Desembre, gener, febrer, març, juliol i agost i per tal de fer-ne reserva, caldrà que truqueu abans de fer el
pagament per confirmar que hi hagi plaçes disponibles.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Assenyaleu els mesos que voleu
Camí del Grau, s/n
reservar i feu-la arribar per fax o eMail, (Ctra. C-16)
Gps càmping Emili Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26" juntament amb el comprovant d’ingrés. Tel. 93.836.27.99

2015=26€

Oct. Nov. Des.

2016=26€

Gen. Feb. Març Abril Maig Juny Juliol Ago. Set. Oct. Nov. Des.

Preu de 2016: 26€/mes (IVA inclòs)
Si es deuen mesos anteriors als esmentats, cal que primer es realitzin els pagaments corresponents.
Podeu fer els pagaments ingressant els mesos corresponents al compte 2100-3549-17-2500001388 (La Caixa) ,
enviant comprovant per fax (93.265.04.19) o eMail (k3@uccat.com) juntament amb aquesta butlleta.
Cal que feu l’ingrés i que ho notifiqueu a la seu de Barcelona o podria donar-se el cas que perdessiu la plaça en tractarse de mesos molt sol·licitats o no saber de qui es l’ingrés. En cas de no haver-hi plaça, es retornarà l’import al soci.

Nom i cognoms:

Núm. soci:

Marca cotxe:

Matrícula cotxe:

Marca caravana:

Matrícula caravana:

¡ IMPORTANT ! Llargada caravana (amb llança):

Signatura

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ANUNCI CONVOCATÒRIA
PER L’ELECCIÓ DE PRESIDENT/A DE
•
•
•
•
•

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
UCC.-CARAVANING CLUB DEL BAGES
UCC.-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA
UCC.-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS
SECCIÓ D’ESQUÍ

Segons acordat a la reunió de Comitè Directiu del dia 15 de juny i acabant la Sra. M.Carme Capdet Huerba el seu mandat
com a presidenta de la Unió Caravanista de Catalunya; el Sr. Jordi Ferrer Clotet, com a President de la UCC.-Caravaning
Club del Bages; el Sr. Xavier Pedrol Fernández, com a president de la UCC.Caravaning Club de Tarragona; el Sr. Albert
Cabanyes Saques com a president de la UCC.Caravaning Cub del Vallès i el Sr. Daniel Aviñó Pérez com a president de la
Secció d’Esquí, queda obert el Procés Electoral per l’ELECCIÓ DE PESIDENT/A, que tindrà lloc en la pròxima Assemblea
General Ordinària de la Demarcació o Secció que correspongui.
Les normes acordades que consten al Règim Interior del Club, indiquen que el termini de presentació de Candidats és de
TRENTA DIES, a partir d’aquesta data per tant finalitzarà a principis de setembre.
Barcelona, juliol de 2015
V.P. Presidenta

M.Carme Capdet Huerba

Secretari UCC

Albert Cabanyes Saques

RÈGIM INTERIOR - ELECCIÓ DE PRESIDENT/A

Acabat el període de vigència, o bé que es produeixi la defunció o la dimissió voluntària o provocada pel Comitè Directiu,
s’estableix un sistema d’elecció organitzat, segons el qual es regularà la campanya electoral del candidat.
Les condicions per ésser candidat són les següents: ésser soci numerari de l’Associació amb una antiguitat mínima de
tres anys, segons els Estatuts, i haver estat regularment al corrent en els pagaments de la quota estipulada.
Que un dos per cent dels socis numeraris de l’Associació i amb un mínim de cent avalin, amb la seva signatura, un plec
de presentació que prèviament facilitarà Secretaria.
El candidat o candidats hauran de presentar a l’assemblea un programa de la seva candidatura, així com la composició
del seu Comitè Directiu, segons el que disposa l’art.9è dels Estatuts de la UCC.
El Comitè Directiu podrà presentar un candidat.
El president sortint que no ho sigui per dimissió provocada pel Comitè Directiu, podrà presentar la seva nova candidatura,
cada tres anys, segons l’article 9è dels Estatuts.

NORMES DE FUNCIONAMENT.-La convocatòria per a l’elecció del President, caldrà que s’anuncií, com a mínim,
noranta dies abans de la data d’elecció, que haurà de coincidir amb l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària.
El terme de presentació de candidats serà de trenta dies, comptant des de l’anunci de la convocatòria per a l’elecció de
President.
La proclamació de candidats pel Comitè Directiu es farà tres dies després de la data que tanqui la presentació de
candidats.
Des de la data de proclamació fins a la data d’elecció es considerarà com a període electoral. Els candidats tindran dret a
consultar les llistes de socis i les adreces de llurs domicilis per tal de poder assolir més fàcilment els seus objectius.

PROCEDIMENT PER A L’ELECCIÓ.-Presentats els candidats a l’elecció, a l’Assemblea General Ordinària o
Extraordinària, guanyarà el que obtingui el major nombre de vots. En cas d’empatar, s’efectuarà una segona votació i si
continua l’empat, el President o bé aquell que assumeixi les seves funcions, decidirà el successor.
Cada soci numerari emetrà un sol vot i, tal com indiquen els Estatuts, únicament podrà representar, per escrit, un soci
numerari que no hi assisteixi per causa justificada.
La forma d’expressió de vot serà secreta. En cas que el President es presenti a reelecció, el Vicepresident primer
assumirà les funcions de President durant el període de l’elecció.	
  

