



PROGRAMACIÓ ACTIVITATS PRIMAVERA 2022 

ABRIL 

• 09 d’abril. 16:00 Entrenaments Scuba. Instructor: J.M.Arbó 
• 10 d’abril. 09:00 Udive Express. Responsable: J.M. Arbó  
• 19 d’abril. 19:30 Curs d’administració d’oxígen. Instructor: Quim Abadia 
• 24 d’abril. 10:00 Sessió de batejos de busseig. Responsable: Quim Abadia 
• 30 d’abril. Primera Jornada. Lliga Catalana Rugbi Subaquàtic a Lleida 

MAIG 

• 14 de maig. 09:00 Curs Especialitat Navegació. Instructor: Quim Abadia  
• 14 de maig. 16:00 Entrenaments Scuba. Instructor: Xavi Fillat 
• 15 de maig. 09:00 Udive Express. Responsable: Xavi Fillat 
• 14,15, 21 i 22 de maig. Curs de Bussejador 2 estels. Instructor: Quim Abadia 
•  22 de maig. 10:00 Sessió de batejos de busseig. Responsable: J.M. Arbó 

JUNY 

• 4 de juny. Segona Jornada. Lliga Catalana Rugbi Subaquàtic a Platja dAro 
• 4 de juny. 16:00 Entrenaments Scuba. Instructor: Xavi Fillat 
• 5 de juny. 09:00 Udive Express. Responsable: J.M. Arbo 
• 11, 12, 18 i 19 de juny. Curs de Bussejador Un Estel. Instructor: Xavi Fillat 
• 23, 24, 25 i 26 de juny. Udive week-end Alegre. Responsable: Xavi Gil                     

Les activitats programades poden sofrir modificacions de dates per diferents causes. Anirem informant-vos 
via Whatsapp UDIVE de les diferents sortides per recordar-vos-ho uns dies abans i poder-vos-hi inscriure. 


Les activitats Udive Express son sortides gratuïtes guiades i dirigides pels nostres tècnics. Per poder-hi 
participar cal disposar de certificació de busseig, assegurança i certificat mèdic en vigor i/o declaració 
d’estat de salut. El material i l’aire serà responsabilitat de cada participant. La recollida de l’aire abans, 
prèvia reserva confirmada amb el seu responsable Josep Maria Arbó. La recollida i tornada del material 
haurà de fer-se de la mateixa manera, contactant amb el responsable de l’activitat que serà qui gestionarà 
la seva prèvia entrega i posterior retorn un cop sec i net. Caldrà contactar amb el responsable de l’activitat 
per inscriure’s, el qual certificarà (com en la resta de sortides del club) que s’hagi realitzat alguna immersió 
els sis mesos anteriors. En cas contrari, podrà assisitir a algun dels nostres Udive Entrenaments Scuba 
gratuïts, creats a tal efecte per garantir el bon estat tècnic i físic dels seus participants. Entrena amb Udive!


La resta de les activitats, com Udive Week-End es podran reservar directament en destinació, sent 
responsabilitat dels interessats l’allotjament o els àpats, exceptuant que es proposin i/o estiguin incorporats 
en el programa de l’activitat. No dubteu en consultar-nos! Apunta’t a les nostres activitats, fes-te artquatic!!!


