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PÒRTIC:
Benvolguts, tal com us vaig dir abans de l’Assemblea General, el
Comitè Directiu està treballant en diverses propostes:
Unes, referents al nostre càmping, amb millores tant
d’infraestructures com d’ofertes per a pàrking i acampades.
Altres, una nova Web més activa, que permeti fer els diferents
tràmits de forma ràpida i còmode.
I algunes sorpreses, què m’hauria agradat explicar aquest mes,
però que calen acabar de rumiar i aprovar.
Espero poder explicar-ho tot el mes vinent, i si està abans ho posarem a la Web, a l’apartat “Última hora”.
Nova forma de pagament per a les ofertes de càmpings:
Hi ha càmpings que ens han demanat que sigui la UCC la que
cobri l’import de les inscripcions al moment que els socis facin la
reserva de l’oferta (com anteriorment).
Per aquest motiu, i en bé de tothom, hem decidit tornar a fer-ho
així. De totes maneres hi trobareu, al peu de cada oferta, la forma de pagament.
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

81a ACAMPADA DE LA FICC
El 81è Ralli FICC d’enguany, tindrà lloc a la costa oest de
Finlàndia, a la ciutat Festival de Jazz de Pori, organitzada
pel SF Caravan, del dia 24 de juliol a l’1 d’agost. El preu
és de 140€ per adult i 40€ de llum, més les excursions,
que s’hauran de concretar i pagar en fer la inscripció. Us
informem que en passar per Polònia, caldrà tenir cura
dels pesos, si passen de 3.500 Kg. s’haurà de contractar

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

Teletac per les Autopistes. Tenim la possibilitat d’obtenir
descomptes en Ferris demanant-ho abans del 28 de març
(caldrà adjuntar la inscripció del Ralli).
El termini de les inscripcions va finalitzar el 28 d’abril. A
partir d’aquesta data, l’organització carregarà un suplement del 20%, però si hi esteu interessats, truqueu-nos
abans de pagar la inscripció a UCCBarcelona.

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES

Durant el mes de les flors, és a dir, el mes de maig, continuen les activitats previstes del programa.
Inspirats per tanta flor, els nens de la UCC.CC Bages, confeccionaran una disfressa de pintor artístic, i com de costum
si ho feu molt bé, ja sabeu que tindreu premi. Recordeu
de fer la inscripció a la caravana de la Tere, parcel·la 5603.
El músic IGNASI ens amenitzarà la nit del dissabte 12 de
maig, amb una agradable vetllada amb les cançons d’ara

i les de sempre.
El ball amb orquestra, ens el presentarà el dissabte dia 26
de maig a les 10 de la nit, el grup XAROP DE NIT. Ja recordareu que hem tingut altres ocasions per gaudir de la seva
música.
La nit de gresca la protagonitzaran les dones caravanistes.
Han preparat un sopar no gens seriós, i segur que s’ho
passant molt bé, ja que cada any té més “addictes”.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

La part esportiva és la més demanada, per tant no faltaran les sortides en bicicleta els diumenges al matí, un
partit de futbol amistós entre el Vallés-Bages, pilates o
aquagym, depenent del temps que ens faci, el torneig
de botxes, i amb una mica més de ritme, s’han preparat
unes classes de balls llatins.
Sort que després de tanta activitat, el dia 9 de juny tin-

CARAVANING CLUB
DEL

drem una nit de relax, asseguts a les nostres cadires gaudirem del grup d’havaneres MORRALLA.
Que passeu un bon mes, i com sempre demanem la
col·laboració de tots els socis, doncs és imprescindible fer pinya i passar bons caps de setmana. El record
d’aquestes bones estones farà que la setmana ens passi
més de pressa.

UCC CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

VALLES

Encara estem assimilant que ja ha passat el primer
mes d’acampada, però ara entrem en el segon mes ple
d’activitats, gastronòmiques i esportives.
Començarem el maig amb una gran “paellada popular”,
on celebrarem tots plegats l’aniversari de la nostra demarcació amb repartiment del pastís d’aniversari, cava i
el record d’acampada.
La setmana següent entrem amb un cap de setmana
esportiu, ja que tindrem el Campionat de Pàdel amb tres
categories, infantil, masculí i mixta.
Seguidament, i per la canalla, farem la Gran Festa Infantil
amb cercavila, gegants, tallers de manualitats i maquillatge, on podran passar-s’ho d’allò més bé. Els nens i nenes
acabaran la festa menjant xocolata amb coca..
A la setmana següent continuem amb activitats esportives i farem la VIII Copa senior de Futbol 5, activitat esportiva amb gran nombre de participants, i per últim,

tindrem una nova activitat esportiva: Per primera vegada,
farem una bicicletada nocturna, pels voltants del càmping ....cal estar en forma aquesta setmana......
Referent als actes esportius de la comarca, per als més
en forma, cal destacar la Caminada i Marxa Nòrdica de
Primavera del 11 de maig, de caire popular, oberta a tots
els ciutadans, no competitiva, que es desenvoluparà per
diferents zones de la ciutat. Coincidint amb el 550è aniversari del naixement de la Fundació de l’Hospital de Sant
Pau i Santa Tecla.
Finalment, us volem recordar que és molt important que
seguiu les recomanacions que us donem respecte a les
inscripcions de les activitats, campionats, i sobretot a
l’hora de portar els tiquets i de recollir els obsequis. Els
interessats què tot surti bé, som els socis acampats, no
només la Junta.
........Pel maig cada dia un raig......
Fins al proper Notícies.

El Càmping Pirinenc està situat a la
comarca del Ripollès, en un entorn
inmillorable on el permanent contacte
amb la natura faran les delícies dels
campistes.

PARQUING DE CARAVANES I AUTOCARAVANES
A ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Es lloguen places de pàrquing molt àmplies per caravanes i autocaravanes.

OFERTA ESPECIAL:
1 ER MES GRATUÏT
PREUS COMPETITIUS
L’accés al pàrquing és molt fàcil i es disposa de vigilància.
Truqueu ara al 933210454 / 933210458 o,
conacteu per correu electònic a administracio@socrpb.com

CàMPiNG

PiRiNENC

Ofertes especials per als socis durant tot l’any
Ctra. De Gombrèn GI-401 Km. 3
Apartat Postal 6 - 17530 Campdevànol GIRONA Tel. 972 712 023 Fax 972 71 20 86
Email: info@campingpirinenc.com
Web: www.campingpirinenc.com
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CARAVANING CLUB
DEL

UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

El Grup Terra i Mar desitja que estigueu gaudint d’una
bona estada al càmping “El Pinar” i de les diverses activitats que es van fent setmana a setmana. Per a aquest
mes, per començar, hi haurà un torneig de ping-pong, i
la quitxalla realitzarà el regal del dia de la mare. Al vespre
ball-disco.
El diumenge dia 11 el tradicional partit de futbol entre
Bages i Vallès.
El dissabte dia 17 la popular cantada d’havaneres i el rom
cremat,
Enguany la sortida cultural, serà al Jardí Botànic tropical

“Pinya de Rosa”, de Blanes.
Una de les festes més esperades que es porta a terme en
aquesta acampada, és la festa temàtica, que enguany va
dedicada a “l’oest americà”, i hi haurà venda de Frankfurts,
brau mecànic, i tocatoca animals de granja i exòtics, i ball
amb el grup musical “Biombo show”, (s’aconsella anar
vestit per l’ocasió).
La mainada tindrà un taller per la confecció del vestit del
Ball de plaça.
I per últim us fem un avanç de l’ acampada de tardor, que
serà al càmping Platja Vilanova, de Vilanova i la Geltrú.

SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Per a aquest mes de maig tenim previstes dues trobades:
La primera, els dies 16, 17 i 18 a Tarragona, on assistirem al Festival Tarraco Viva,
en que Tarragona es transforma en Tarraco per uns dies a l’any,
i podrem fer un viatge al passat. Podrem veure un munt de
recreacions històriques: legions, cavalleria, gladiadors, religió,
tallers, teatre, gastronomia, danses i molts altres.
La segona, els dies 30, 31 de maig i 1 de juny celebrarem el XXI
aniversari de la Secció, a la vila de Piera, a l’Anoia. El dissabte al
migdia farem el dinar d’aniversari, i tal com us varem explicar
al Notícies d’abril, tindreu l’opció d’escollir entre quatre plats
de primer i quatre de segon. Hi haurà pastis i cava per brindar,
un obsequi per cada família i sorteig de regals. El preu de la
sortida serà de 50€ per a dues persones. El diumenge al matí i
de forma opcional, podrem visitar el castell d’origen medieval,

Panells solars, reguladors, bateries,
llums baix consum 12 V
Substitueixi les bombetes halògenes
de la seva caravana per LED´s
M o v e r Tr o l l e y e l m i l l o r s i s t e m a
Sense instal·lació ni pes a la caravana.
F a r i g o l a , 2 0 l o c a l 0 8 0 2 3 B a r c e l o n a Te l . 9 3 2 1 0 8 3 0 9
A 1 0 0 m . d e l < M > Va l l c a r c a l í n i a I I I
Horari: de 9h a 14h. i de 15h a 18h
w w w. t i e n d a e l e k t r o n . c o m

d’en Jaume I, el cost de la visita és de 5€ per persona.
Per als dies 13,14 i 15 de juny hem planificat una trobada de
«relax» a la platja, al Càmping- Resort Els Pins, de Malgrat, a
tocar de l’aigua. El dissabte al migdia farem un dinar de germanor amb paella inclosa i per la tarda s’organitzarà un campionat de petanca. Una altra activitat serà la visita als pagesos
del voltant per comprar verdures fresques. Al vespre cremat,
i cantada d’havaneres. El diumenge al matí, qui ho vulgui,
podrà visitar el mercat de Tordera, un dels més grans de Catalunya. Encara que existeixin grans espais per aparcar, pot ser
una mica complicat fer-ho amb les autocaravanes.
Recordeu que caldrà estar pendent de la web de la secció
http://www.autocaravanesucc.cat per tal de saber les notícies
més fresques. Com sempre durant la trobada estarà a la vostra
disposició el telèfon 636520846 per qualsevol informació que
poguéssiu necessitar.

Oferta per
a socis de
la U.C.C.

Primavera 2014
Del 11 d’abril al 6 de juliol 2014

585€

+ taxa turística

Inclou: Setmana Santa, ponts oficials i caps de setmana.
Unitat familiar: Es considera parella i fills. La resta de familiars cal que
paguin com a visita i amb un màxim de 6 per parcel·la i cal que es donin
d’alta a recepció.
Preus extra per a tota la temporada: 1 persona 30€ / 1 cotxe 30€ / gos 10€.
Es permet l’entrada al càmping els divendres al matí.
Obligatòri disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
Ingrés al compte: 0075 0200 05 0601369829 (Banco Popular).
Inscripció genèrica al Club.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabikers, ja fa uns dies que estem a les acampades de primavera i
ens agradaria que us animéssiu a fer
les sortides amb nosaltres, o nosaltres amb vosaltres. A
veure si podem fer un grup “xulo”.
Us recordem que aquest 18 de maig tenim la Pedalada

familiar, sense cap dificultat, i que tant d’èxit va tenir l’any
passat, i que el dia 25 tenim la Ruta de la Guitlla, dificultat
mitja, i que consisteix en trobar, nosaltres mateixos, la
ruta, mitjançant un road book.
Us hi esperem
Recordeu que ens podeu seguir al facebook del Club.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Us relacionem a continuació les properes sortides de la Secció:
17 de maig: Tarragona.
14 de juny : Els Tolls de Santpedor.
18,19 i 20 de juliol: Cerdanya: Coll de Pam-Llacs d’Aude.
19,20 i 21 de setembre: Celebració 25 aniversari a Nú-

ria. Excursió al Puigmal.
18 d’octubre: Garrotxa:gorgs del riu Brugent.
15 de novembre: Cales de Begur.
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 35à Trobada de Caravanistes Veterans tindrà lloc al Càmping Nàutic de l’Atmella de Mar, del 26 de juny al 6 de juliol de
2014, s’ha de fer la inscripció a les oficines del Club, del carrer
Aragó, abans del 30 d’Abril. El preu serà de 16 €, per a dues
persones, instal·lació i nit. El pagament es farà directament al
càmping.
Estem preparant, també, la 36à Trobada de Caravanistes Veterans, del 13 al 21 de setembre 2014, que tindrà lloc a Prades.
En donarem més informació al NOTÍCIES del mes de juny.
Del 26 d’octubre al 2 de novembre 2014, hi ha una Trobada a

Roquebrun, a 30 Km al nord de Beziers, convidats pels amics
d’Albi. Els interessats es poden posar en contacte amb el Grup
de Veterans, a través del Club, abans del 7 de juliol.
Del 29 de novembre al 12 de desembre, 37à Trobada de Caravanistes Veterans, a la Comunitat Valenciana. Es donarà més
informació a les properes edicions del NOTÍCIES.
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.

C. E. CULTURA
Complint el compromís adquirit passem a donar-vos informació de les activitats que podeu escollir amb motiu de la celebració del Tricentenari, aquest mes de maig.
EREM – SOM – SEREM.
Cicle de cinema, 1714 Història i Identitats (Filmoteca Nacional
de Catalunya) Barcelona
Exposició “Rafael Casanova. Iconografia de l’heroi (Museu
Marès) Barcelona
Exposició itinerant; 1714 dibuixant el Mite Biblioteques Públi-

ques de Catalunya
Wiki loves Tricentenari, tan sols mes de maig a les Biblioteques
Públiques de Catalunya
Ret-Set delm 15 de maig fins el setembre. Fundació Enric Miralles – Barcelona
Exposició “Les músiques del 1714, Museu de la música, Barcelona – fins al novembre
Exposició Colecció 2014. Anys 80: on comença la història- a
partir del 15 de maig. MACBA
Música: Cantània “Rambla Llibertat, fins al juny a l’Auditori –
Barcelona

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Inauguració del Centre d’Interpretació Casamata al Castell de
Cardona
Exposició “Memòria gràfica de la Guerra de Successió. Palau
Robert – Barcelona.
L’ últim Habsburg: música d’òpera , 14 de maig a l’Auditori –
Barcelona
Jordi Savall, De la guerra dels segadors a la pau d’Aquisgrà,
1640-1714-1748, 24 de maig al Gran Teatre del Liceu.

Setmana de la Internacionalització, del 5 al 11 de maig – organitza ACCIÓ.
L’artesania un pilar econòmic al 1714. Del 19 al 23 de maig
Universitat Rovira i Virgili –
Tarragona.
Amb el desig de ser-vos útil i que pugueu gaudir de les moltes
activitats cíviques amb motiu de la celebració del tricentenari,
ens acomiadem fins el mes vinent.

ZONA D’ACAMPADA EMILI FREIXA (K 3)
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
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Soci 14.325
ven carav ana Roller Porto fino 420,
avancé, tenda cuina amb mobles de
PVC, nevera 1.70, taula, cadires de resina verda, forn, etc. Tel. i WhatsApp 619
45 65 90.

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.
Pensem que amb aquesta mesura afavorirem l’accés més planer per poder gaudir d’unes instal·lacions i d’unes activitats
amb l’avantatja d’esglaonar els pagaments i fer més lleuger el
dispendi inicial d’una acampada.
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AVANTATJA
Els acampats a la primavera tindran prioritat per a l’acampada
d’estiu, sempre i quan hi hagin places lliures.
MESURES DE SEGURETAT
Les mesures de seguretat ens aconsellen la necessitat de de-

manar accés a la nostra zona d’acampada 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.

INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
ZONA D’ACAMPADA EMILI FREIXA (Manresa)
Camí del Grau s/n Km3.Ctra.C16 de Manresa a Berga
Coordenades GPS: N 41º 44’ 20” E 01º 51’ 26”
Maig, caps de setm.i festius
16€/nit
Juny, caps de setm. i festius
19€/nit
Maig i juny, caps de setm. i festius 120€/el mes
Del 29/6 desp.12 h. al 31/8 abans 12 h. 574 €
amb activitats incloses.
Autocaravanes: Caps de setm. i festius tot l’any,
i tots els dies de juliol i agost
11€/nit
de 19 a 10 h., sense llum
(Pagament directament al càmping)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km.13
Fins al mes de juny 2014 119€ cada mes

Inclou 4 ampers de llum
(inscripció i pagament a UCC,Barcelona)
CÀMPING VALL DE CAMPRODON (Camprodon)
C-38 Km 7,5
Caps de setmana, tot l’any 2013: 20 €/nit, excepte
Setmana Santa, ponts i agost.
Inclou 2 persones i 4 amp. de llum
(inscripció i pagament UCC,Barcelona)
CÀMPING RUPIT (Rupit)
Ctra. de Vic a Olot s/n
De l’1al 31 maig, caps de setm. 180€
De l’1 al 29 de juny, caps de setm. 195€
Juliol sencer
495€
Juliol caps de setm. 320€

Recordatori per a l’estada al pàrking de la Zona d’acampada 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
Reserva per al pàrking de la zona d’acampada Emili Freixa (K3)

2013=26€

Oct. Nov. Des.

Assenyaleu els mesos que voleu
Camí del Grau, s/n
reservar i feu-la arribar per fax o eMail, (Ctra. C-16)
juntament amb el comprovant d’ingrés. Tel. 93.836.27.99

2014=26€

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

Preu de 2014: 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

Podeu fer arribar la inscripció i el comprovant d’ingrés per eMail a k3@uccat.com

BAGES

...............................................................................

.......................

DNI

Inscripció núm. ........................

NOM I COGNOMS

Parcel·la núm ...........

........................

....................

......................................................................................
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A
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DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

Zona
d’acampada

Cal respectar les dates d’entrada i sortida de les acampades. La signatura d’aquesta inscripció
representa l’acceptació de les normes de convivència de les acampades i eximeix, al club, de tota
responsabilitat en el que concerneix a accidents, malaltia, robatori i cas de força major.

Aquesta inscripció s’ha d’enviar fins al 12 de juny junt amb el resguard bancari a:
Unió Caravanista de Catalunya c/Aragó, 416 1-3 08013-Barcelona Fax:93.265.04.19
Ingrés o transferència al número de compte: 2100 3549 17 2500001388 o mitjançant targeta
als caixers de “la Caixa” amb núm. d’Entitat 0239442.
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GUIES DE CÀMPING 2014
Us comuniquem que ja tenim les guies de càmping 2014. El preu
especial per al soci és el mateix de l’any passat, és a dir 4 €.

Z.A. Emili Freixa

CÀMPING–RESORT ELS PINS (Malgrat de Mar)
Avgda. Pomareda s/n
Juliol 		
900€
Agost
1.300€
Parcel·les 76 - 81 m2, amb aigua, desaigua, llum 6A,

SIGNATURA

CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km.1,5
Juliol caps de setm. i agost complet 685€
(inscripció i pagament a UCC,Barcelona)

COTXE ..........................

DATA NAIX.

PARENTIU

NOM I COGNOMS

d’una unitat familiar que conviu sota un mateix sostre. El següent camp és per si hi ha
modificacions en les dades del soci. Dades de cotxe i caravana són obligatoris !

ASSISTENTS A L’ACAMPADA: Recordeu que els assistents a l’acampada són els membres

........................

NÚM. DE SOCI

Activitats incloses

Del 29/06/2014 (després de les 12h)
al 31/08/2014 (abans de les 12h)

Zona d’acampada EMILI FREIXA

ACAMPADA D’ESTIU 2014

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

PREU: 574€

DEL

CARAVANING CLUB

DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Agost sencer
595€
(inscripció i pagament a UCC,Barcelona)
activitats i espectacles cada dia.
(inscripció i pagament a UCC,Barcelona

CÀMPING BARCELONA (Mataró)
Ctra. NII Km.650
Fins al 2 de novembre (exc. juliol i agost) 18 €/nit + taxa turística
Inclou unitat familiar fins a 4 persones, gos, i 6A. de llum.
De l’1/7 al 8/7 i del 24/8 al 31/8 29€/dia
Del 8/7 al 15/7 i del 19/8 al 24/8 39€/dia
Del 15/7 al 19/8
49€/dia
Inclou matrimoni, 2 fills, zona B i 6A.de llum.
(inscripció i pagament a UCC,Barcelona)
CÀMPING VILA VILLAGE (Sant Feliu de Buixalleu)
Ctra. C 35 Km.67
Del 29 de juny a l’1 de setembre, sencers 599€
Inclou 5 ampers de llum i casal tennis
(Inscripció i pagament a UCC,Barcelona)
CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
C/La Riera, s/n
Juliol i agost, caps de setmana
250 €/mes
Juliol i agost sencer
425 €/mes
(inscripció i pagament a UCC,Barcelona)

CÀMPING LA NOGUERA(Sant Llorenç de Montgai)
Partida de la Solana, s/n.
1/7 al 31/8 sencers 540€ +llum+taxa turística
1/7 al 14/9 sencers 620€+llum+taxa turística
Inclou 2 adults, 2 nens
(Inscripcions i pagament a UCC,Barcelona
abans del 13 de juny)

SECRETARIA

LÍQUID WC

SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.

