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PÒRTIC
Benvolguts companys
Després de les merescudes vacances i esperant que 

tots esteu bé, arranquem una nova etapa.
Recordeu que la segona quinzena d’aquest mes 

d’octubre hi haurà la Fira internacional del Caravaning, 
del 16 al 24, i com sempre hi haurà entrades a preu 
molt reduït. 

Ja està en marxa el contracte amb Decathlon,  
comprant per mitjà de la web del Camping Freixa 
tindreu un descompte.

Enviarem per mail com fer-ho.

Recordeu que enviem noticies d’última hora per 
Facebook i Instragram doneu-vos d’alta.

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

Ara ja hem deixat enrere les vacances i una mica més enrere 
l’acampada de primavera “Memorial Gregori Ayerbe”. Tot i 
quedar més llunyana és del primer que m’agradaria parlar-
vos.
És veritat que ja queda enrere però degut a les situacions 
que van ocórrer durant l’acampada, hem sembla oportú 
donar-vos una explicació de la situació actual.
Hem iniciat la recerca de un nou càmping que pugui acollir 
la propera acampada de primavera, actualment s’han visitat 
altres càmpings de la mateixa zona per conèixer la seva 
predisposició a acollir un grup tant gran. Estem a l’espera 
de les seves propostes i veure si encaixem amb les dates 
i preus habituals. Si que és veritat, que mantenir el nivell 
d’instal·lacions i preus actuals no sembla una tasca fàcil, en 
qualsevol cas estem a l’espera de la seva resposta.
En paral·lel també hem mantingut converses amb el 
càmping Mas Sant Josep per manifestar-li que si vol que el 
nostre grup d’acampada continuí una any més, haurà de 
informar-nos quina és la solució que adoptaran per millorar 
la manca de seguretat, a més a més, de fer-nos una proposta 
alternativa més segura que no inclogui la mateixa zona.
Finalment, tot i no se coneixedors de la manca de seguretat 
en el moment de triar el càmping Mas Sant Josep com lloc 

per realitzar l’acampada, ens sentim en part responsables de 
la proposta feta. Així que des de la junta del club del Bages 
us demanem les nostres sinceres disculpes per les molèsties 
i problemes que us hem originat.

I una vegada passades les vacances d’estiu,  espero que 
tothom hagueu pogut gaudir amb la màxima normalitat, ara 
ja és moment de l’acampada de tardor que ja ha començat 
a retornar a la normalitat amb un increment del nombre de 
socis participants, encara per sota de les edicions a anteriors 
a la pandèmia però creixent i esperant que tothom si hi 
senti tranquil i animat per tornar a participar en aquesta 
acampada.
Tot i que la vacunació és una realitat, que cada vegada 
esta més a prop de aconseguir la immunitat de grup, les 
activitats que es realitzin encara estaran afectades per les 
mesures de seguretat amb la intenció de esser el màxim de 
curosos amb la situació i evitar qualsevol contagi a dins del 
grup d’acampada.
Com sempre qualsevol novetat o noticia a compartir amb 
vosaltres ho farem a traves del grup de whatsapp.
Gràcies a tothom per fer-ho possible, cuideu-vos!!
Força càmping.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

Hola a tots Companys de UCC, espero que tots hem gaudit 
de las merescudes vacances i que tots ho hem passat molt 
bé.

Hola de nou família campista, ja tenim aquí les acampades 
de la tardor, aquest any com els darrers la  demarcació de 
Tarragona tenim 2 acampades .
LAS PALMERAS en un total de 34 caravanes  i SANTA 
EULALIA, en un total de 40 caravanes, si las autoritats 
sanitàries ens deixen aquest any retornem amb las activitats 

de la  tardor , que seran amb un còctel de benvinguda , una 
festa infantil amb la coca i xocolata , la nostre típica festa 
ibizenca que no pot faltar el sopar de germanor, amb una 
típica beguda d`aquí Tarragona que es la MAMADETA, un 
dia de visita del Pare Noel, un torneig de pàdel, una festa 
de hallowen i castanyada  i per acabar un gran sorteig de 
regals. 
Esperem que el temps ens acompanyi i tots podem gaudir 
de una tardor merescuda per tots .
Res mes a dir-vos , gaudir i salut a tots!!

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

2 UCC

 

Hem volgut recuperar les trobades d’abans de la pandèmia 
i hem topat amb la realitat. El COVID no s’ha acabat.
Semblava que, poc a poc, podríem iniciar de nou els cicles 

de trobades, però, a la primera, la precaució  ha impedit 
que poguérem trobar-nos a Tàrrega. Menys mal que vàrem 

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
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SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabikers s’acaba el bon temps 
per tant aprofiteu al màxim les hores 
de sol que queden per no baixar la 
forma física a l’espera d’un hivern que 
esperem sigui millor que aquest últim.

Pel que fa activitats ara per ara  no tenim cap previsió a 
curt termini i procurarem de cara l’any vinent organitzar 
alguna de les activitats que es feien abans de tota aquesta 
pandèmia.
Cuideu-vos molt! 

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Salutacions a tots, després de l’estiu 
intentem reprendre les nostres 
desitjades activitats. Vam veure el mes 
de juny en la sortida que es va fer tots 
tenim ganes d’excursions. Ara estem 

preparant la celebració de l’aniversari de la secció que tindrà 
lloc el cap de setmana del 17 al 19 de setembre a Ribes de 
Freser. La sortida planificada pel dissabte és el Salt del Grill.

El proper dia 15 de setembre per acabar de perfilar els 
detalls es farà una reunió presencial, com les d’abans, a la 
seu del centre, a les 19:30. Aprofitarem per planificar la resta 
d’excursions que puguem fer fins acabar el 2021.
Salut i muntanya.

Per més informació podeu consultar el bloc de la secció: 
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com 

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC

Bon dia Motards.

Ja hem començat amb les sortides cul-
turals i de natura del MotoclubUCC, re-

alitzant el passat dia 18 de setembre una visita a Talarn, a la 
riba del Pantà de Sant Antoni.
Per a aquest proper dia 16 d’Octubre, tenim pensat anar a 
conèixer (Per segona vegada, però hi ha gent que  no va  
venir la primera i és digna  de  repetició),  la  Cripta  romànica  

de  Sant Esteve d’Olius, esperant que agradi igual o més que 
la primera vegada que vam anar.
  
Qualsevol consulta la podrem contestar al correu electrònic 
motoclubucc@gmail.com.

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

aprofitar que el Club disposa d’un terreny de càmping i hi 
havia places disponibles.
Per els dies 8 a 12 d’octubre, la previsió, al moment d’escriure 
aquesta nota, és fer una trobada a Catí, a Castelló, convidats 
per un particular d’aquella població.
La nostra intenció es fer una trobada per la Castanyada, però 
estem pendents de que podem trobar permisos municipals i 
un equipament.
També, per la darrera setmana de novembre, els dies 26-27 
i 28, tenim la intenció de fer un dinar, que englobi els dos 
aniversaris pendents i el dinar de Nadal. Hem triat aquest cap 

se setmana perquè el mes de desembre, amb festes i ponts, 
ho fa inviable.
Però aquí ve el problema: no trobem restaurant adient, 
per ara. Sabeu que necessitem un restaurant gran, amb 
capacitat per 100 persones, i amb aparcament per passar la 
nit. Demanar permís a algun ajuntament per aparcar, és poc 
menys que impossible. I, amb l’afegitó de que molts d’aquests 
restaurants han tancat, i els que tenen capacitats es veuen 
limitats per l’aforament restringit.
Be, no siguem tan pessimistes: farem el que sigui possible, i 
sinó, a l’any 2022 ho tornarem a intentar.
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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 la 74 Trobada de Caravanistes Veterans, 
va ser a L’Alcarria del 8 al 20 de Juliol 2021 al Camping 
Sacedón.

Ara estem preparant la  participació en L’Acampada 
Internacional , que tindrà lloc a La Guarda (Galicia) 
, també la  75 i 76 Trobada, de fet serà una Pre- 
Trobada abans d’ arribar a la Internacional que tindrà 
lloc del 20 d’agost al 3 de Setembre 2021,  a  Soria i el 

seu entorn, part d’Astúries i visita a  « Las Playas de las 
Catedrales» i Post Trobada que tindrà lloc del 13 al 
18 de Setembre 2021 a Toledo , anirem a visitar el Parc 
PUY DE FOU España , quan surti aquest Noticies, ja 
estarà feta i finalitzada.

Pensem en la 77 Trobada de Veterans pel mes de 
Novembre 2021 , si tot continua millorant, no volem 
precipitar-nos en concretar dades.
     
Desitgem que els amics caravanistes del Club, 
que es vagi’n jubilant, s’animen 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.

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. 

SECCIÓ D’ESQUÍ
Estimats socis i amics, 

INICIEN LA TEMPORADA

Doncs si, amics, a la secció, tornem al 
club imitant els nostres fills que han començat els col·legi el 
passat 13 de Setembre.

Ja  comencen les primeres reunions de presidents de seccions, 

de junta, etc.
En principi, ens plantejaren ja el proper mes les convocatòries 
per el tema dels forfaits.
Però tot això quedarà pendent depenen de les perspectives 
de la situació social per la Pandèmia, que encara no a finalitzat.

Per tant, fins les properes noticies ja en parlarem.

Salutacions.
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càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES
PAGAMENTS: Es podran fer inscripcions 
d’un sol mes, sempre i quan hi hagi places 
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 
juvenil, 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 
demanar 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.

UNIÓ CAR AYA NV UA LN AI TS ATA  C DE

Càmping

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

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 CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Setembre, Octubre i Novembre 440 €+T.T. amb llum
(Inscripcions 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)

 INFORMACIÓ I OFERTES DIRECTAMENT AMB ELS 
CÀMPINGS

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

INFORMACIÓ  i OFERTES DE CÀMPINGS

UCC 5



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.

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

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 EL VEDADO (Vallromanes)
Ctra. Masnou-Granollers, Km. 7
Des de 01/09 fins 12/12, 20 €/nit+T.T.
Inclou 2 persones i llum.

CÀMPING L’ILLA (Sant Quirze de Safaja)
Ctra. Sant Feliu de Codina a Centelles, Km. 3,9
Des de 01/10 fins 12/12, 20 €/nit+T.T.
Inclou 2 persones i llum.

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 LAS GAVIOTAS (Castrillón, Astúries) 
Passeig Marítim, s/n
Des de el 19/09 al 12/12, 17 € nit+T.T.
Inclou 2 persones i llum 6 Amp.

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.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
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“PONT DEL PINAR”, Sortides 8 o 9 d’octubre

2 DIES
Excursió a O porto 2 nits, preu 229,00 €

3 DIES
Mini paquet Madrid 205,00 €
Mini paquet Praga  200,00 €
Norte Portuguès 375,00 €
O porto y Galicia 407,00 €
Sur de Grècia i Peloponès 514,00 €

4 DIES
Mini paquet Paris 430,00 €
O porto i Lisboa 477,00 €
Mini paquet Roma 375,00 €
Viena i Budapest 496,00 €
Dubai essencial 699,00 €

5 DIES
Cornisa Cantàbrica 622,00 €
Astúries i Cantabria amb Madrid 550,00 €
Fado Portuguès 732,00 €
Fado Portuguès fin Lisboa 629,00 €
Copenhaguen, Estocolm 822,00 €
Praga, Budapest 451,00 €
Berlin y Praga 580,00 €
Istanbul i Efes 328,00 €
Ruta de les 3 valls 931,00 €
Dubai 819,00 €

6 DIES
Andalusia amb Madrid  743,00 €
Paris, Països Baixos 847,00 €
Escòcia  1.107,00 €
Anglaterra, Escòcia i Londres 1.185,00 €
Dubai sencer 1.330,00 €

Podeu trobar tota la informació a BCN Travel.

OFERTES VIATGES

Segueix-nos a 

i també a Instagram

Uniocaravanistadecatalunyaucc

Seguir



UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

SECRETARIA
NECROLÒGIQUES
Hem de lamentar la defunció del soci núm. 7.436 José Manso Tena.  Donem el més sentit condol als seus familiars. 
(A.C.S.)

LOTERIA DE NADAL
Com cada any el club juga, amb un número, al sorteig de la loteria de Nadal, i segurament a finals d’aquest mes tin-
drem les participacions preparades perquè cap soci no es quedi sense un pessic, en cas de ser premiat. Aquest any 
serà amb el número 08.201.

SALÓ INTERNACIONAL DEL CARAVANING
Aquest any el Saló Internacional del Caravaning tindrà 
lloc del 16 al 24 d’octubre al recinte Gran Via de Barce-
lona i, com és costum, el Club tindrà entrades al preu 
especial de 4,50 € cadascuna.
Per la reserva de les entrades haureu de fer ingrés al 
compte del Club ES42 2100 3549 1725 0000 1388, indi-
cant número de soci i número d’entrades, abans del 13 
d’octubre, a partir d’aquesta data haureu de preguntar 
abans al club si en queden entrades.
 
També volem demanar la col·laboració dels socis que 

tinguin temps lliure, entre setmana, per poder estar 
unes hores al nostre estand, com a representant del 
club. 

Durant les dates del Caravaning les oficines del carrer 
d’Aragó romandran tancades, per qualsevol urgència 
us podreu posar en contacte al número 638 372 357 o 
be al nostre e-mail ucc@uccat.com. 

CARNETS FEDERATS                                                                                                     
Oferim la targeta de federats de les nostres seccions  i 
el Carnet Internacional per als NO socis amb un cost 

8 UCC



UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

de 30€, més l’import de la targeta, això no dona dret a 
fer les activitats del club.  Si teniu algun amic interessat 
que es posi en contacte amb nosaltres.

VENDES

Soci 8.317 ven caravana Knaus Südwind “Exclusive” 
500 EU, 2 ambients, dormitori 2 llits individuals 0,86x2 
m i altre taula convertible en llit doble 2,02 x 1,40 m, 
Microones, Frigorífic 110. Disposa calefacció Truma S 
3002, dipòsit d’aigua 45 l. Llum Led a tot l’exterior. Tol-
do Thule 4900 + Toldo Inaca als 2 laterals.  Mover Easy-
driver Basic 1,8.  Tel. 664 173 445 Maria Eugènia.

Soci 12.125 ven caravana Dethleffs Camper any 2.000, 
2 ambients, 5 places amb microones, avance, estabilit-
zador i extris exteriors.  Guardada a pàrquing.  Tel. 689 
386 893 Dolors.

Soci 1.595 ven 4 rodes per autocaravana, furgon duca-
to, Peugeot o Citroën amb motor 2.0 o 3.0 a partir any 
2014.  Michelin agilis càmping xgreen M+S 215/70r15 
cp. Noves estrenats i llanta nova 40/14.  Tel. 620 978 
727 Francesc.

GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de des-
compte 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 mo-
ment de la reserva, per a la línia Porto Torres – Barce-
lona, 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. 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 de-
manar 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€
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METODE D’INSCRIPCIÓ A LES ACAMPADES 
D’HIVERN 2021-2022
(excepte UCC-CCBAGES)

Del 1 al 25 d’octubre de 2021 podran realitzar  les  
inscripcions  els socis que hagin realitzat l’acampada an-
terior amb el grup, i els socis amb accés prioritaris  esta-
blers a les normes i estatuts de la UCC (Accés directe a 
l’acampada).

A partir del 26 d’octubre fins el 5 de novembre, les 
inscripcions de la resta de socis.
Les inscripcions a les  acampades  es realitzaran  per 
ordre  d’inscripció.  Una vegadaexhaurides les places de 
l’acampada aquesta quedarà tancada.

Per fer la inscripció s’ha de pagar el 50%, abans de fer-
la, del total de l’acampada i l’altra 50% es pagarà 10 dies 
abans de començar l’acampada.

Tota inscripció a d’anar obligatòriament amb el compro-
vant de pagament.  No s’acceptarà cap inscripció sense 
el justificant.

Els socis que vulguin fer un grup a una acampada hau-
ran de fer una única inscripció i pagament en nom de 
tots els socis.

Els socis amb inscripció prioritària que facin la inscripció 
al segon període perden aquest privilegi i tindran la ma-
teixa consideració que la resta de socis. 

IMPORTANT: Trobareu el link per fer les inscripcions 
a partir de l’1 d’octubre a la nostra 
web:  uccat.com i també ho enviarem per e-mail.

Les dates i preus poden ser modificades a causa de 
les mesures de prevenció de contagi 
o confinament a causa del Covid 19.

Per qualsevol consulta restem a la vostra disposició,  
telèfon 932 450 500.
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