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PÒRTIC
Benvolguts socis:

Informacions varies:
*Com ja sabeu l’acte més important del nostre Club és l´Assemblea General i el dinar 

d´Aniversari, aquest any 48 anys!.
Aquest any serà el dia 27 de febrer, podrà ser presencial i online, encara no sabem si les 

mesures anticòvid del moment ens permetran fer el dinar, ho comunicarem al Noticies de febrer, 
per Mail i al Facebook .

Aquest any hi ha eleccions a President de la UCC, a President del Bages, a President 
de Tarragona i Presidents de les Seccions d’Esquí i Ciclisme.

Us animo a que presenteu les vostres candidatures per alguna vacant abans del 30 de  
desembre (Bages fins el 10 de desembre). També us animo a que entreu a formar part del Comitè 
Directiu del Club, o col·laboracions puntuals, ens fa falta gent nova amb idees fresques, la 

pandèmia ens ha fet mal al món Campista i hem de tornar a remuntar. Seria una pena que el 
Club que ha sigut dels més grans d’arreu ara no pugui subsistir per manca de socis.

Cal que ens ajudeu tots a promocionar el Club, encara que només sigui compartint les noticies 
del Facebook

*Recordeu que si heu de fer un viatge ara tenim la manera de gestionar el que vulgueu fer.
També es gestionen els viatges del IMSERSO.

Us desitjo uns bones Festes de Nadal!

i un millor 2022

(Els horaris són exceptuant 
festes i vigílies)

NOVEMBRE

20
21

FUNDADA L’ANY 1974

Demarcacions:
U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL BAGES
Plaça de la Reforma, 1
08240 MANRESA
Tel. 93 872 11 90
Mob. 649 599 116
Correu- electronic:
ucc.ccbages@gmail.com
Visites hores convingudes

U.C.C. CARAVANING
CLUB DE TARRAGONA
Correu-electrònic:
ucc.cctarragona@gmail.com
Horari: 19 a 21 h. dimecres
al Tel. 649894731

Avda. del Manzanares, 196
28026 MADRID
www.peldano.com

Redacción, administración y publicidad: 
Avda. del Manzanares, 196. 
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID. 
Correo-e: camping@peldano.com 
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UCC-CARAVANING CLUB DEL  BAGES
CARAVANING CLUB

DEL BAGES

Aquest final d’any és especialment important per la nostra 
demarcació perquè ja han passat 3 anys des de que es va 
formar la junta gestora per tal d’evitar la desaparició del club 
i seguidament va donar lloc a la junta actual.
Vàrem començar amb la il·lusió d’aportar novetats que aju-
dessin a actualitzar l’entitat, millorar la relació i comunicació 
amb els socis per tal de créixer basant-nos amb l’experiència 
de membres amb molt de bagatge dins del club i altres 
sense cap experiència anterior però amb moltes força per 
aportar en positiu.
A més a més dels canvis en la nostra gestió interna, els can-
vis més importants han estat principalment dos, el primer 
la iniciativa per fer les inscripcions telemàtiques i segon la 
comunicació amb el soci, adequant-lo al moment actual on 
les xarxes social ens permeten una comunicació molt direc-
ta, ràpida i eficaç, a més a més, del benefici que significa la 
reducció a zero de l’ús de paper. 
Un altre punt on volíem millorar era amb la qualitat de les 
activitats que es realitzen a les acampades buscant noves 
idees, també ens agradaria escoltar les vostres, però la situa-
ció viscuda amb les acampades dels darrers dos anys no ha 
permès donar cap passa endavant en aquest sentit. Tot i la 
feina feta fins aquí, sabem que tenim marge per millorar, 

per descomptat que comptem amb vosaltres per rebre les 
vostres opinions i propostes per tal d’ajudar-nos a prendre 
decisions que estiguin alineades amb el vostre sentir.
I després d’aquests tres anys al capdavant del club ha arribat 
el moment d’unes noves eleccions per elegir al President. 
Segurament tothom ja heu rebut per correu electrònic la 
convocatòria de les eleccions el proper mes de gener, doncs 
ara si creieu que podeu contribuir a millorar el club es el mo-
ment per presentar la vostra candidatura a presidir el Club 
Caravàning del Bages. 
Finalment, en referència a l’acampada d’hivern com tots 
segurament ja coneixeu estrenem nou càmping, El Gran Sol, 
on ens han acollit amb moltes ganes de donar-nos el millor 
servei. La decisió del canvi no ha estat gens fàcil després 
de tants anys al càmping Frontera però l’actual situació del 
càmping, la seva gestió i el poc interès mostrat darrerament 
per acollir-nos a fet que prenguem aquesta decisió.

Que tingueu un molt Bon Nadal i 
un millor any nou.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

Bona entrada d’Hivern a  tothom!!
En primer lloc donar las gràcies a tots el que heu fet que 
aquestes acampada de tardor ha estat un èxit per tots, tant 
en bona conducte (covid) com a bon estar de tothom .
Ens acomiadem fins l’any que be, recordant que hem fet una 
acampada a las Palmeres i un altre a Santa Eulàlia totes dues 
hem acabat en diferents dates de sortida i a Las palmeres 

no hem fet cap activitat per normes del càmping, i al Santa 
Eulàlia hem acabat amb un gran sorteig de regals.
En properes notícies rebreu tota la informació que nosaltres 
anem rebent, tant  de dates com de preus per las properes 
acampades
Res mes dir-vos, que passeu tots un Bon Nadal i bona  entra-
da d’any Nou, ens tornem a veure l`any vinent .

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA
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Un cop realitzades les 4 primeres trobades post pandèmia, 
entre setembre i novembre, hem considerat deixar lliure 
el mes de desembre per altres menesters, ja que les Fes-
tes Nadalenques polaritzen tota l’activitat d’aquest mes, 
començant pel pont de la Puríssima i acabant amb el Cap 

d’Any.
Segurament quan llegiu aquestes ratlles, ja estarem pen-
sant en futures trobades, començant per la del mes de 
gener, un bon mes per anar a alguna fira de l’oli... i fins aquí 
puc llegir.

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
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SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabikers
Us volem felicitar el Nadal i us desit-
gem que l’any 2022 sigui millor que 

aquest que deixem enrere.
Ens retrobem el proper any amb més força i millor que 
aquest.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Salutacions a tots, ja hem tornat a aga-
far la rutina de les excursions mensuals. 
Vam començar celebrant el 32è ani-
versari de la secció a Ribes de Fresser 
i hem seguit amb dues sortides més, la 

propera i per acabar l’any, és la del dinar de Nadal el dia 11 
de Desembre farem una sortida per Rupit i el dinar a l’Hostal 
la Devesa de Rupit.
Esperem que la situació no es torni a complicar i puguem 

seguir gaudint de la natura. Estem preparant la planificació 
de les sortides per l’any que ve. En el proper Noticies ja sor-
tiran publicades.
Aprofito per desitjar-vos a tots un BON NADAL i que l’any 
2022 sigui encara millor.
Salut i muntanya.
Per més informació podeu consultar el bloc de la secció: 

https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com 

No dubteu que un cop remodelada la junta, seguirem treba-
llant per poder trobar-nos un cop al mes, i passar-ho d’allò 
més be.
Ja rebreu puntualment correus amb les convocatòries corres-

ponents, així com podeu consultar la pàgina web per estar 
informats a temps real.
No ens resta més que desitjar-vos unes bones Festes de Nadal  
i una feliç entrada d’Any.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Estimats socis i amics, 
BONA TEMPORADA

Socis i amics, de la secció, comencen a 
engegar, sempre amb cura de les previ-

sions sobre la mobilitat i l´evolució general. Donat la situació 
actual de dificultats de mobilitat, totes les reunions i presen-
tació de comptes es faran totalment telemàtiques entre els 
components de la secció i el club.
La propera activitat per iniciar la pre-temporada seria la con-
vocatòria per a la celebració de l’Assemblea General Ordinària 
de la Secció d’esquí, però donat aquesta situació de tele-tre-
ball, es decidirà  la millor manera de fer-ho.

Com que la temporada està ja a la cantonada fem detall una 
mica el calendari previst:

Estació d’Esquí Data d’obertura i tancament
Grandvalira 3 desembre -  18 abril 2022
Ordino Arcalís 27 novembre - 24 abril 2022 
Vallnord Pal-Arinsal 3 desembre - 18 abril 2022

Tanmateix comuniquen que tenim instagram SEUCCAT i face-
book SEUCCAT UNIO CARAVANISTA, a on es pot seguir tota la 
informació.

Fins a les hores salut per a tots i a continuar cuidant-se.

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC

Molt bones,  Motards d’aquest Grup
 
Per a la propera sortida de desembre, 
ens intentarem apuntar a alguna PA-

PANOELADA que es pugui realitzar, ja que tenim clar que a 
Barcelona no crec que ens deixin realitzar cap, almenys com 
a gran concentració, com en anys anteriors. Si es realitza 
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”

Benvolguts Veterans

Com us anunciava, en l’anterior Noticies, degut a 
l’Estat d’alarma pel covid-19, el Grup de Veterans, ens 
comuniquem a través de whapssap, telèfon i correu 
electrònic, improvisant les acampades segons les 
obertures de comarques que va dient el Govern. 
Finalment hem participat a L’Acampada Internacio-
nal, que es va celebrar a La Guarda (Galicia),  del 3 
al 12 de Setembre 2021, també  en fet les Trobades 75 
i 76 Pre- Trobada abans d’ arribar a la Internacional 
que va tenir lloc a  Soria i el seu entorn, part d’Astúries 
i visita a «La Playa de las Catedrales» del 20 d’agost al 
2 de setembre 2021,  i Post Trobada que va tenir lloc 
del 13 al 18 de Setembre 2021 a Toledo, visitant el Parc 
PUY DE FOU España.

                      

Ara preparem la 77 Trobada de Veterans  la farem del 
12 al 21  de Novembre 2021 , tindrà lloc a Vilanova de 
Sau al (Camping El Pont, situat a Pont de Malafogassa 
s/n). Visitarem els pobles i indrets dels voltants. Com 
tenim per costum farem diversos «àpats de germa-
nor», quan surti aquest Noticies, ja estarà feta i finalit-
zada.

La 78 Trobada de Veterans, si tot continua millorant la 
farem a Cullera (Valencia) en la primera quinzena de 
Desembre 2021.

Desitgem que els amics caravanistes del Club, que 
es vagi’m jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres, si 
voleu contactar ho podeu fer a través del Club o direc-
tament 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.

DESCOMPTES MATERIAL CÀMPING
RECORDEU QUE PER GUADIR DE QUALSEVOL DESCOMPTE 
CAL PRESENTAR EL CARNET DE SOCI, JUNTAMENT AMB EL 
JUSTIFICANT DEL REBUT ANUAL 2021.

CARAVANING MARE NOSTRUM, S.L. (Tordera)
10% Descompte en mobiliari i accessoris, així com la repara-
ció de caravanes.
No inclou: caravanes, avances i qualsevol tipus de tendes o 
productes en oferta)

AUTOSUMINISTRES MOTOR, S.A. (Gurb)
10% Descompte en accessoris i complements.
No inclou recanvis, ni articles que ja tinguin descompte.

TOT CAMPING CANET (Canet de Mar)
5% Descompte en recanvis i accessoris.
No inclou articles que ja tinguin descompte. 

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES
PAGAMENTS: Es podran fer inscripcions 
d’un sol mes, sempre i quan hi hagi pla-
ces disponibles. Si en aquest moment hi 

ha una acampada, s’haurà d’abonar la part corresponent de 
les activitats d’aquest a la UNIÓ mitjançant transferència.

Recordeu que ja tenim un poliesportiu, una zona infantil i ju-

UNIÓ CAR AYA NV UA LN AI TS ATA  C DE

Càmping

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

ELS VETERANS, FEM REALITAT AQUESTA FRASE

«Memoria selectiva para recordar lo bueno,
 prudencia lógica para no arruinar el presente

y optimismo desafiante para encarar el futuro»

(Isabel Allende)

alguna no gaire lluny de la capital catalana, si voleu ens po-
drem apuntar com a club.
Si no fos possible, llavors intentaríem realitzar una sortida per 
celebrar el comiat d’any pel dia 18 de desembre (tercer cap 
de setmana del mes), ja us informarem tant per xarxes socials 
com a través del WhatsApp de sortides del Motoclub.  

  Qualsevol consulta la podrem contestar al correu electrònic 
motoclubucc@gmail.com.

La ruta i el formulari d’inscripció s’enviarà amb l’antelació 
necessària per emplenar, a través del Grup de WhatsApp del 
«MOTOCLUB UCC Sortides».

4 UCC
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Per a pagaments a UCC, de Barcelona:
CaixaBank: ES42 2100 3549 1725 0000 1388
Llevat que anotem el contrari a l’oferta, la 
Taxa T. es pagarà 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
Del 27/11 fins 26/03 480 €/+T.T. amb llum
Mes de octubre, novembre i desembre caps de setma-
na, 120 €/mes+ T.T. amb llum
Inscripció i pagament al web:campingfreixa.com al 
compte:
Caixabank: ES49 2100 0827 1002 0106 3978
Pagament Taxes al Càmping.
També disposa de Bungalows, de lloguer i/o venda.

CÀMPING  ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Agost tot els dies, 445 €+T.T. amb llum 6 Amp
Des de setembre fins Novembre, 145€/mes+T.T.
(inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING MOLI 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 setmana, 
150€+T.T. llum 10 Amp
1 mes, menys juliol i agost, caps de setmana,
150€+T.T. llum 10 Amp
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING OLIANA (Oliana)
Ctra. C-14, Km.142,70
De desembre, gener i febrer 310 €+T.T.
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING LA BALMA (Espinelves)
Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost, 163 €/mes+T.T.
Inclou IVA,Taxa T. i 5 Amp.
(Inscripcions i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Platja Arenal, s/n
Exceptuant juliol fins, agost, i ponts, 18 €/nit+T.T.
Del 03/09 fins 02/01 a  950 €+T.T.
Mes d’octubre, 350 €+T.T.
Mes de novembre, 200 €+T.T.
Tots els preus son per 2 persones i llum 10.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

RECORDEU  QUE PER  GUADIR DE  QUALSEVOL 
OFERTA  CAL PRESENTAR EL
CARNET DE SOCI, JUNTAMENT AMB EL JUSTIFICANT 
DEL REBUT ANUAL 2021.

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
Promoció estades llargues 7=6 i 14=10

(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com    
o bé per telèfon al 972.63.69.28)

CÀMPING BEGUR (Begur)
Ctra. d’Esclanyà, 4
Oferta  7 nits, temp. Baixa Autocaravana 102€+T.T.
 7 nits, temp. Mitja 132€+T.T. 
Oferta  7 nits, temp. Baixa Caravana 120€+T.T.
 7 nits, temp. Mitja 140€+T.T.
Inclou 2 persones i llum.

INFORMACIÓ  i OFERTES DE CÀMPINGS

INFORMACIÓ I OFERTES DIRECTAMENT AMB ELS CÀMPINGS

UCC 5

venil, servei de Wifi gratuït, rentat de vehicles, servei de buidat 
per a autocaravanes, etc.

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

MESURES DE SEGURETAT
Les mesures de seguretat ens aconsellen la necessitat de dema-
nar 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 respon-
sables, tant per accedir-hi com per marxar.
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SECRETARIA
VENDES
Soci 11.277 ven avance Tigamo Mod. Malta V975, color 
gris/blau, finestres, tapes i cortines ample SW 2,50 per a 
caravana de M495. T: 633 154 592 Antoni.

Soci 10.868 ven caravana Bürstner Averso 450 TS, any 
2.009 amb ITV.  Frigo de 150 l, microones, llit de matri-
moni de molls, mover Truma SE Automàtic, calefacció 
Truma, tendall Caravanstore. T: 669 049 665.

LOTERIA DE NADAL
Com cada any el club juga, amb un número , al sorteig 
de la loteria de Nadal, tenim les participacions prepa-
rades perquè cap soci no es quedi sense un pessic, en 

cas de ser premiat.  Estarà a la venda fins el dia 17 de 
desembre.

CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
10% descomte.

CÀMPING EL ROBLE  (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Ponts i Festius 25 €/dia+T.T.
Resta de l’any 20 €/dia+T.T.
Inclou 2 persones i llum.

CÀMPING ELS SOLSONÈS 
(Solsona)
Crta. Sant Llorenç, Km. 2
Contractació de mesos 10% descompte preu tarifa.
No s’admeten gossos.

CÀMPING L’OMBRA (Llançà)
c/ L’Ombra, nº 4
10% descompte.
CÀMPING LOS LLANOS (Dènia, Alacant)
Partida Deveses, D72
Estiu 10% descompte, excepte 6 al 15 d’agost.

CÀMPING COSTA BLANCA (El Campello, Alacant)
c/ Convent, 143

10% descompte 3 nits mínim
Exceptuant Juliol i Agost.
Inclou 2 adults.

CÀMPING LA VIORNA (Mieses – Potes, Cantabria)
Ctra. Santo Toribio, (1 Km. Potes)
Juny, Setembre i Octubre 10% a partir 3 nits
Juny, Setembre i Octubre 20% a partir 6 nits

CÀMPING HOTEL PLAYA LA ARENA 
(Isla-Arnuero, Cantabria)
Barrio la Arena
10% Descompte, exceptuant des de 15/07al 23/08.

CÀMPING BARDENAS (Villafranca, Navarra)
Ctra. NA-660  PK.13,4
10% descompte parcel·les i allotjaments.

CÀMPING OSATE (Otsagabia, Navarra)
Ctra. de Salazar
10% descompte per més de 10 dies.

CÀMPING ARBIZU (Arbizu, Navarra)
Paraje Utzu, 5  Km. 5
15% descompte temporada baixa.
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Segueix-nos a 

i també a Instagram

Uniocaravanistadecatalunyaucc

Seguir

CARNETS FEDERATS                                                                                                     
Oferim la targeta de federats de les nostres seccions  i el 
Carnet Internacional per als NO socis amb un cost de 30€, 
més l’import de la targeta, això no dona dret a fer les acti-
vitats del club.  Si teniu algun amic interessat que es posi 
en contacte amb nosaltres.

GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descompte 
a les autocaravanes, fins a 9 metres, + un 10% de des-
compte 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 sor-
tides de dilluns a dijous. Reserves a l’oficina de Grimaldi, 
amb el Carnet Internacional de Càmping: Port de Barcelo-
na, Moll de la Costa, Edif. GTB Tel. 93 502 04 00. 

VAYACAMPING
Vayacamping Club ens ofereix una targeta gratuïta, amb 
la que ens faran descomptes a càmpings, parcs de vacan-
ces i establiments del sector. La  podeu demanar en do-
nar-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 consi-
derem 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€
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CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 

Dia 27 de febrer 2022    Lloc: Càmping Freixa    
       Ctra. C-16 direcció Berga Km.3 
1ª Convocatòria:    10.30 hores          Camí del Grau, s/n (davant dels bombers) Manresa 
2ª Convocatòria:    10.35 hores   Coordenades GPS: N 41º 44’ 20”     E 01º 51’ 26” 
 
Presencial i on-line (es farà arribar enllaç) 

 
 

Amb el següent ORDRE DEL DIA: 
 1r.-  Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera Assemblea Ordinària. 

2n.- Informe de Presidència – Tasques i projectes. 
3r. - Memòria d’activitats. 
4t.-  Informe de Secretaria, Demarcacions, Seccions, Comissions Especialitzades,  
       Grups d’Acampada, Atenció al Soci, Grup Promotor i Publicacions. 
5è.- Seguiments temes pendents i altres. Socis assistents. 
6è.- Càmping  Freixa. 
7è.- Informe  relacions externes. 
8è.- Informe Tresoreria. Estat de Comptes. Censors de comptes. 
9è.- Pressupost 2022, Organigrama i Mencions especials de socis. 

10è.- Elecció President/a i renovació de la junta. 
11è.- Torn obert d’intervencions. 
12è.- Insígnies plata commemoratives als 25 anys de soci. 
         Barcelona, desembre de 2021 

 
                      V. P. Presidenta U.C.C.                Secretari 
 

  
Ramon Poch Segura 

                         M.Carme Capdet Huerba      
 
Art. 4t. dels Estatuts vigents: Els socis i els seus familiars podran assistir als actes que s’organitzin dedicats a ells, i 
participar en totes les activitats pròpies de les finalitats socials. Tindran veu a les Assemblees Generals i seran elegibles 
per a formar part del Comitè Directiu, en la forma prevista en els Estatuts, tots els socis, parella i fills majors de 18 anys 
(unitat familiar). Referent al vot, cada soci, com a unitat familiar, tindrà un únic vot. 
...................................................................................................................................................................................... 
 
BUTLLETA DE DELEGACIÓ DE VOT: Soci núm. . . . . . . En/na................................................................. 
No podent assistir a l’Assemblea General Ordinària de la UCC, del dia 27 de febrer 2022, delego el meu vot 
 
Al soci núm.   ...............................En/Na.................................................................................................................................. 

 
De conformitat amb el segon paràgraf de I'article 8 dels Estatuts cada soci té dret a un vot, segons indica l'article 4t.,i 
aquest vot podrà delegar-se per escrit a un altre soci assistent, el qual només podrà tenir una sola representació. 
            

Signatura:   
 
 

............................................................................................................................................................... 
 
BUTLLETA D'ASSISTÈNCIA a l'Assemblea General Ordinària de la Unió Caravanista de Catalunya a celebrar  a 
Barcelona el dia 27 de febrer del 2022. 
 
Soci núm.___________________En/Na ____________________________________________________________ 
...................................................................................................................................................................................... 
 

 
PREGUEM LLIUREU LA BUTLLETA  QUE CORRESPONGUI A L'ENTRADA DE LA SALA 


