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Horari: 19 a 21 h. dimecres
al Tel. 649894731

U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL VALLÈS
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(Hotel d’Entitats)
08204 Sabadell
Tel. 93 711 19 14
Correu- electronic:
ucc.ccvalles@gmail.com
Horari: 18 h. a 20 h. dijous

C/ Aragó, 416, 1er - 3a • Horari d’oficina: dilluns; dimecres i dijous de 17 a 20 h.
08013 B A R C E L O N A . Tel. 93 245 05 00 • Fax 93 265 04 19
Correu-electrònic: ucc@uccat.com • Página web: http://www.uccat.com

PÒRTIC
Com alguns ja sabeu, el Càmping Freixa creix i millora les seves
instal·lacions. En aquesta ocasió hem instal·lat Mobile-home, per
posar a la venda i llogar. Estan equipats amb totes les comoditats
necessàries, com: aire condicionat, calefacció, TV, aigua sanitària
calenta, cuina, nevera, microones, etc. Tenen una capacitat màxima per a sis persones, amb dues habitacions, una amb llit de matrimoni i l’altre amb dos llit individuals, a més, menjador amb llit
de matrimoni plegable, WC i dutxa independent.
Els que tenim en lloguer, estan tenint molt bona acceptació amb
una ocupació mitjana de més del 85% i amb un grau de satisfacció dels clients d’un 7,2.
Per un altre banda, la venda dels mòduls també està sent molt
ben rebuda.
Bé, us convidem a visitar el càmping Freixa i estem a la vostre
disposició per si esteu interessats.
Bon estiu per a tothom!!!

RECORDEM QUE EL CLUB TANCA PER VACANCES
DEL 5 AL 25 D’AGOST.
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CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Ja hem acabat l’acampada de primavera i tenim la ment
posada en les vacances i en la propera acampada de tardor.
Fent una mica de balanç de com ha estat la acampada de
primavera, podem dir que la climatologia no ens a acompanyat gaire i hem conviscut masses dies amb la tramuntana, que ens a empipat mes d’un dia, però bé, ha estat
arribar el juny amb sol i bona temperatura per poder anar
a fer un bany, que tots en tenim bastantes ganes.
Com ja sabeu les campades de tardor de la nostra demarcació repeteixen llocs amb dues propostes, al Càmping
Solans a Camprodon i Càmping Pirinenc a Campdevànol.
Les inscripcions i elecció de les parcel·les es va fer durant el
mes de juny i les acampades començaran el darrer cap de

CARAVANING CLUB
DE

setmana d’agost.
Al Notícies d’octubre us avançarem més detalls de les
acampades, però val a dir que encara que tothom vol tenir
unes vacances amb molt bon temps, no estaria de més demanar algun ruixat de tant en tant, si pot ser a les nits per
no alterar les nostres visites, passejades, plans, etc... Durant
els dies de vacances i així aniríem preparant el terreny per
tenir una molt productiva collita de bolets.
Des de la nostra demarcació volem que aprofiteu les vacances per gaudir de la família i amics, recarregueu les
bateries i arribeu a l’acampada de tardor al cent per cent
d’ànims.
Us desitgem unes molt bones vacances.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Hola a tots/es novament.
Un cop finalitzades les acampades de la Primavera, agraïm
molt sincerament totes les felicitacions rebudes per la
feina que s’ha dut a terme durant aquests mesos....festa
temàtica inclosa (Santa Eulàlia) i de Sant Joan. Totes i cadascuna d’elles han estat possibles gràcies al vostre suport i
col·laboració.
Esperem que hagi estat del vostre gust i en nom de tots/es
els/les integrants de la junta:
.....moltes gràcies!!!!!
Ara mateix estem acabant de perfilar les activitats que es
duran a terme durant l’acampada de la Tardor.
Com l’any passat, tenim l’oferta del Càmping “Las Palmeras”, del 31 d’agost fins al 13 d’octubre i al Càmping “Santa
Eulàlia” del 26 d´agost fins al 3 de novembre. Abans de fer
res, truqueu o envieu un correu electrònic per preguntar si
resten places lliures.
Preu càmping Las Palmeras: 530 € per als que no hagin fet l’acampada de la primavera al mateix càmping
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i 495 € a la resta (aquest preu es per la diferència de
l’assegurança obligatòria que demana el càmping)
(Del 31/08/2019 fins al 13/10/2019)
BANC DE SANTANDER : ES27 0049 1877 4522 1074 7528
Preu càmping Santa Eulàlia: 450 €
(Del 26/08/2019 fins al 03/11/2019)
Compte: ES74 0182 1238 6202 0159 2742
Titular: Centre de Negocis TGN, S.L.
Desitjar-vos bones vacances i bon estiu, ja que, no ens tornarem a trobar fins al Noticies de l’octubre, on informaren
de com van les temporades de la tardor.
Durant el mes de setembre manteniu-vos informats a través del telèfon del club, els dimecres de 19 a 21 hores al
649894731, mitjançant el nostre correu electrònic
ucc.cctarragona@gmail.com. o per la pàgina de Facebook
de la UccTarragona, on hi trobareu la informació més actualitzada del que estem fent.
Que passeu un bon estiu!!!

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’hi han fet al llarg de la mateixa.
Us recordem que l’acampada de tardor es farà al càmping

2 UCC

Platja Vilanova, de Vilanova i La Geltrú, i que l’entrada serà
el dia 31 d’agost.
Durant el mes de setembre està previst fer la benvinguda a l’acampada i la quitxalla tindrà el concurs de castells
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de sorra i el nostre típic sopar-passarel.la.
Us desitgem un bon estiu i unes bones vacances per a
tothom, i que torneu amb moltes ganes de començar una

nova temporada plena de sorpreses.
Bon estiu!!!!

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Companys: enguany els mesos de juliol i agost els deixarem
en blanc, en el tema trobades, perquè cadascú pugui gaudir de les seves vacances sense condicionants.
Per al mes de setembre, tenim previst una trobada a An-

dorra, en principi els dies 27-28 i 29, us informarem a traves
de la web.
Passeu un bon estiu, fugint de la calor. Ja es hora d’anar
pensant en el viatge d’enguany, si no es que el teniu ja
preparat.

SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabykers aquest mes de Juliol
tenim previst una Nocturna al càmping Freixa. Estem perfilant el millor
dia, però intentarem que sigui dissabte

20 de Juliol. Farem sortideta fàcil per la zona del Bages i a
la tornada botifarrada. Per apuntar-vos-hi podeu enviar un
whatsapp al num 649 59 91 16 .
Us hi esperem.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Comencem les vacances. Un mes de
parada, per descansar i relaxar-nos i
agafar forces per les últimes excursions
de l’any.
BON ESTIU A TOTHOM!!!
Ens tornem a trobar per la celebració de l’Aniversari.
Les properes sortides són:
13 – 14 – 15 de setembre: Celebració de l’Aniversari de la
secció que tindrà lloc a Saldes, i la sortida prevista serà la

pujada al Pedraforca.
19 d’octubre: Sant Pere de Falgars (Hostalets d’en Bas).
16 de novembre: Batet de la Serra (Garrotxa).
14 de desembre: Dinar de Nadal.
És important assistir a la reunió, que normalment serà els
dimecres previs a la sortida a les 19:30h, o comunicar al Club
la vostra assistència a l’excursió.
Per més informació podeu consultar el blog de la secció:
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
Degut a problemes aliens a la junta, ens
vàrem veure obligats a posposar la sortida del passat mes de juny, la Transpirinenca. La nova data proposada és el cap de setmana del 14

i 15 de setembre. TOTS els interessats podeu apuntar-vos a
la web del club. Disculpeu les molèsties.
El MotoclubUcc ha participat, juntament amb altres grups
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de motoristes, en una campanya contra el càncer
infantil i ja hem fet una sortida solidaria.
Actualment es venen adhesius del MotoclubUcc, amb el missatge del càncer, al preu de 2 €
i en deixarem uns quants al club pels socis que

encara que no tinguin moto i hi vulguin participar.
Aquesta convocatòria és tancarà al setembre i
s’entregarà la recaptació al l’hospital Sant Joan
de Deu en un acte multitudinari amb els nens.

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
La 66 Trobada de Caravanistas Veterans, la farem del 30
de Setembre al 13 d’Octubre 2019. El primer càmping de la
ruta serà Camping Las Bardenas, situat a Villafranca (Navarra)
on visitarem el Parque natural de las Bardenas Reales declarat
Reserva de la Biosfera per l’ UNESCO. Continuarem cap a Bilbao Càmping Sopelana situat a Moreaga, des d’allà farem la
visita al casc històric de Bilbao, també visitarem pobles amb
encant, tan d’interior com de costa, i finalment acabarem la
ruta , coincidint amb l’Acampada «EL PILAR» que fa el Club
Campista Cierzo al Camping Municipal de Saragossa « Ciudad
de Zaragoza» del 11 al 13 d’Octubre 2019.
La Inscripció es farà al Club del carrer Aragó, abans del 20 de

setembre 2019 i es pagarà al Càmping directament.
Estem preparant més acampades que anirem publicant en
properes edicions del Notícies.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es
vagi’n jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres, si voleu
contactar, ho podeu fer a través del Club o directament al
mòbil 625-33-33-37.
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.
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Càmping

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES

manar accés al càmping a tot soci no acampat, a través del
timbre de la porta.
En cas de voler anar al pàrquing s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

PAGAMENTS
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.
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AVANTATJA
Els acampats a l’acampada d’hivern tindran prioritat per a
l’acampada de Primavera, sempre i quan hi hagin places lliures.

Recordeu que ja tenim un poliesportiu, una zona infantil i juvenil, servei de Wifi gratuït, rentat de vehicles, servei de buidat
per a autocaravanes, etc.

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.

AVANTATJA
Els acampats a l’acampada d’hivern tindran prioritat per a
l’acampada de Primavera, sempre i quan hi hagin places lliures.

En cas de voler anar al pàrquing s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

MESURES DE SEGURETAT
Les mesures de seguretat ens aconsellen la necessitat de de-

Inscripció per al pàrquing 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.

Camí del Grau, s/n 08243 Manresa
(Ctra. C-16)
Telèfon: 93.836.27.99

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Gps càmping Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26"

2019=23

Preu 2020=25/mes

Oct. Nov. Des.

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

Cal que ens feu arribar la inscripció, junt amb el comprovant d’ingrés.
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 ES42 2100 3549 1725 0000 1388 (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 UCC de Barcelona o podria donar-se el cas que perdessiu la plaça en tractarse de mesos molt sol·licitats o no saber de qui és 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
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INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
Per a pagaments a UCC, de Barcelona:
CaixaBank: ES42 2100 3549 1725 0000 1388
Llevat que anotem el contrari a l’oferta, les
Taxes T. es pagaran directament als càmpings.
CÀMPING 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
Juny o setembre, caps setm.; 150€/mes+T.T. amb llum
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
(Pagament i inscripcions per 1 mes o més,
amb Taxa Turística a UCC, de Bcn)
Del 29/06 fins 31/08 a les 12 h sencer: 675 € + T.T
Només juliol: 425 € +T.T.
Només Agost: 475 € +T.T.
(Activitats incloses)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al juny 2019
138€/mes+T.T.
Juliol, caps setmana 185€/mes+T.T.
Juliol, tot el mes
265€/mes+T.T.
Agost, tot el mes
440€/mes+T.T.
Inclou 6 Amp. de llum
(inscripció 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
A partir de 3 mesos, menys juliol i agost 155 €/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)
C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km. 339
Fins al 10/07 i del 26/08 a 15/12: 18€/nit+T.T.
Inclou: 2 persones+ 6 Amp + 1 cotxe + 1 caravana/o
tenda
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Promoció estades llargues 7=6 i 14=10
(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28)
CÀMPING BARCELONA (Mataró)T.T.
Ctra. NII Km.650
Tot l’any menys juliol i agost 19€/nit + Taxa T.
Oferta vàlida per als carrers 4,6 i 8 zona B
Inclou matrimoni + 2 fills i llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)
CÀMPING EL ROBLE (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Tot l’any menys ponts i festes nacionals 18€/dia
Inclou 2 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Obert fins al 8 de desembre: 18€/nit+T.T.
Inclou 2 persones i llum 10 Amp.
Excepte del 2 al 25 d’agost i segons disponibilitat
Descompte per nits 7x6 i 14x11.
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Del 1 de setembre al 24 de novembre: 375€
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING OLIANA (Oliana)
Ctra. C-14, Km.142,70
Només juliol tots els dies: 250€+T.T.
Només Agost tots els dies: 450€+T.T.
Juliol i Agost sencers: 600€+T.T.
Inclou 4 persones + electricitat.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING MOLIÍ DE BOJONS (Sant Sadurní
d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
Juliol i Agost: 350€+T.T.
(1 mes sencer i l’altre caps de setmana)
1 mes, menys juliol i agost, caps de setm. 150€+T.T.
Llum 10 Amp.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
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CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
Temporada baixa 25€/nit + Taxa T.
Inclou fins a 4 persones i 6 Amp.
Prohibit gossos de races potencialment perilloses
(Inscripcions i pagament a UCC, de Barcelona)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Juliol (caps de setmana) + Agost (complert) : 699€+T.T.
Inclou l’electricitat.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING LA PLANA (Creixell)
Ctra. N-340, Km.1.182
Juny 15€/nit+T.T. (estància mínima 2 nits)
Juliol 25€/nit+T.T. (estància mínima 5 nits)
Agost 30€/nit+T.T. (estància mínima 5 nits)
Setembre 15€/nit+T.T. (dilluns a divendres)
Juliol, tot el mes 675€+T.T.
Juliol, caps setmana 465+T.T.
Agost, tot el mes 775€+T.T.
Agost, caps setmana 596+T.T.
Setembre, tot el mes 275€+T.T.
Setembre, 4 caps setmana 175+T.T.
(Inclou 2 persones, 1 nen menys 5 anys i 6 Amp)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING VILA VILLAGE (Sant Feliu de Buixalleu)
Ctra. C-35, Km. 67
Juliol i Agost 900€+T.T.
Del 1 de setembre al 30 de novembre: 550€+T.T.
Setembre tots els dies, Oct-Nov, caps de setmana i fes-

tius.
(Inclou 4 persones i llum 5 Amp)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING BERGA RESORT (Berga)
Ctra.C-16, Km. 96, Sortida 95
Octubre-Març (sis mesos) 1.500€+T.T.
(Inclou 4 persones, consum elèctric a banda)
(Per reserves UCC Barcelona abans 31/07)
CÀMPING RIPOLLES (Ripoll)
Ctra. N-152, Km.109
Juliol i Agost 500€+T.T.
1 mes caps setmana, 1 mes sencer.
(Inclou 4 persones i electricitat)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
La Riera, s/n
Juliol, tot el mes 501,50€+T.T.
Juliol, caps setmana 335,75+T.T.
Agost, tot el mes 501,50€+T.T.
Agost, caps setmana 335,75+T.T.
Setembre, caps setmana 182,75€+T.T.
Oct.,Nov.,Des., caps setmana 127,5€/mes+T.T.
CÀMPING VALLDARO (Platja d’Aro)
Camí Vell, 63
19/08-29/09 des de 515€+T.T.
Tots els dies fins 11.09.
(Inclou 5 persones i electricitat)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
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Oferta d’estiu, tardor
i hivern a la secció
d’ofertes per a socis.

Tel. 972.63.69.28
Email info@campingmaspatoxas.com
Web www.campingmaspatoxas.com

Costa Brava - Pals - Girona
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CÀMPING PARC DE GUALBA (Gualba)
Can Illa Vell, s/n
Del 21 de juny fins 11 de setembre:1.024€+Taxa T.
Del 13 de setembre fins 8 de desembre:255€+Taxa T.
(Inclou 2 persones, No inclou llum 3 €/dia)
Del 21 de juny fins 11 de setembre:1.120€+Taxa T.
Del 13 de setembre fins 8 de desembre:300€+Taxa T.
(Inclou 4 persones, No inclou llum 3 €/dia)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING RUPIT (Rupit)
Ctra. Vic a Olot, s/n

Del 30 d’agost fins 3 de novembre :375€+Taxa T.
(Inclou 4 persones i 6 Amp)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING EL SOLSONÈS (Solsona)
Ctra. Sant Llorenç, Km. 2
Juny, juliol, setembre, octubre i novembre
10% descompte.
CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
10% descompte.

secretaria
VACANCES D’ESTIU
El nostre club romandrà tancat per vacances del 5 al 25 d’agost.
Recordeu que no es publicarà el “Notícies” fins al mes
d’octubre, on trobareu les inscripcions de les acampades
d’hivern.
SALÓ INTERNACIONAL DEL CARAVANING
Com ja sabeu, aquest any el Saló Internacional del Caravaning
tindrà lloc del 12 al 20 d’octubre al recinte Gran Via, de Barcelona, en el proper Notícies us informarem per la reserva i pagament d’entrades. També us podreu informar a la nostra web.
VENDA
-Soci núm. 11684 ven caravana Weinsberg Caraone 390 QD,
any 2017, 2 ambients, 4 places, aire condicionat i avance.
Tel.605 395 788 Patricia.
GUIES DE CÀMPING
Recordem que tenim la guia de càmpings 2019, al preu especial per al soci és de 4,50€. Podeu recollir-la a Barcelona o
reservar-la a la Demarcació que més us convingui.
GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descompte a
les autocaravanes, fins a 9 metres, + un 10% de descompte
per ser soci, en cabina (excepte taxes), apart de les tarifes
Superfamily&Friends, actives al moment de la reserva, per a la
línia Porto Torres – Barcelona, i viceversa, i Barcelona – Civitaveccia i viceversa. Oferta per a les sortides de dilluns a dijous.
Reserves a l’oficina de Grimaldi, amb el Carnet Internacional
de Càmping: Port de Barcelona, Moll de la Costa, Edif. GTB Tel.
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93 502 04 00.
VAYACAMPING
Vayacamping Club ens ofereix una targeta gratuïta, amb la
que ens faran descomptes a càmpings, parcs de vacances i establiments del sector. La podeu demanar en donar-vos d’alta
a www.vayacamping.net/club i us l’envien a casa.
EL NOTÍCIES A LA WEB
Us recordem que a la Web del Club, a més d’haver-hi el Notícies actualitzat a primers de cada més, podeu trobar a l’apartat
“ÚLTIMA HORA”, aquelles notícies que considerem importants
i que es produeixen entre l’edició d’un “Notícies” i el següent.
REVISTA CAMPIREPORT
Us recordem que si voleu rebre la revista de càmping CAMPIREPORT al vostre correu electrònic. Només cal que ens comuniqueu el vostre email a: ucc@uccat.com, amb el vostre núm.
de soci i us l’enviarem.
OFERTES:
LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.
AMBITI químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18€
AMBITI químic, garrafes de 2 litres, al preu de 9€
AMBITI químic Rose, garrafes de 2 litres, al preu de 7€
Clauers UCC 1€
Polos vermells UCC 12€
Fulards UCC 6€

