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PÒRTIC:
Després de l’acte de l’Assemblea General Ordinària de la UCC,
que és va celebrar el mes de febrer, ja hem començat a treballar
per oferir-vos noves ofertes i d’altres coses per a tots vosaltres. Esperem poder avançar-ne algunes el proper mes de maig.
També intentarem poder canviar la Web perquè pugueu fer les
diferents gestions.
Us desitjo una bona acampada de primavera i que gaudiu de totes les activitats que els diferents grups d’acampada han preparat
per a vosaltres amb molt d’esforç.
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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

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

passen de 3.500 Kg. s’haurà de contractar 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).
Pagament i inscripcions a UCC Barcelona fins al 28
d’abril. A partir d’aquesta data, l’organització carregarà un suplement del 20%.

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES

Recent començada la temporada de primavera,
tots estem encantats de retrobar-nos amb els nostres companys.
Després de posar les caravanes a lloc, ara és hora
de fer la inauguració el dia 12 d’abril a les 18:00 h.
a la zona esportiva del càmping. El nostre president, en Jordi Ferrer, ens dedicarà unes paraules
de benvinguda. Acte seguit, el Club convidarà a
un berenar a tots els socis.

El diumenge, dia 13 d’abril, els ciclistes faran la seva primera sortida, els desitgem que tinguin una
bona entrada de temporada.
Per als que vulguin seguir aquestes sortides en
bicicleta, s’han de dirigir a l’entrada del càmping,
tots els diumenges a les 8 del matí. Si voleu més
informació, us podeu dirigir al cap d’esports, en
Dani Aviñó o un altre membre de la junta, i us
informaran.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

El 19 d’abril, c a l ç o t a d a!!!! Recordeu portar
coberts i un bon pitet!. Haureu d’anar a buscar el
tiquet, al menys una setmana abans, a la caravana
del cap d’acampada, en David Clotet.
El 20 d’abril a les 11:00 h. pintarem ous, i els nens i
nenes de l’acampada hauran de portar un ou. Des-

CARAVANING CLUB
DEL

prés, la Coral L’Albada de la UCC.Caravàning Club
del Bages, ens cantaran molt bé el repertori de
caramelles, es recaptarà i es farà una gran truita.
Des d’aquest Notícies us animem a que feu ús
del programa d’activitats que us van lliurar el dia
d’entrada. Així no us en perdreu ni una!

UCC CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

VALLES

A l’abril aigües mil, diuen, però nosaltres tenim un
altre dit que diu, “quan el sol arriba, torna la llum
al dia”. Per això tenim un micro clima que esperem
sigui tot el bo que desitgem.
Dins d’aquest mes tenim un programa d’activitats
molt carregadet i hem fet el possible per què n’hi
hagués per a totes les edats. Esperem que siguin
del gust de tothom.
Comencem el mes amb Pilates tots els dissabtes
al mati, de 10:30 a 11:30, davant de la piscina, impartides per una professora titulada i amb un nou
campionat de Parxís.
Entrant dins en la Gastronomia, i més per Setmana
Santa, tindrem una espectacular sardinada i es repartirà la “Mona de Pasqua” amb una ampolla de
cava per caravana.
Com a activitats esportives, i dins del darrer cap de
setmana, farem un campionat de Petanca i un altre
de Rummikub. Per altra banda, i acabant aquest
mes, hi haurà el ja famós “Rastrillo” que fem per
vendre articles que tenim a casa sense ús, i també
aprofitarem per fer una trobada de col·leccionistes
de xapes.
Els interessats en mantenir-vos en forma, podeu

gaudir dels partits de futbol dels dissabtes, a les
18.00 h, o de les sortides en BTT de socis federats
i particulars, els diumenges al matí, com cada any.
Tots els socis no federats haureu de portar una assegurança.
Per als que us agrada córrer, podeu apuntar-vos
a la cursa del Pont del Diable, com cada any (data
encara per confirmar).
Per als amants de la BTT tenim la 5a edició de la
marxa de la Serralenca, el 6 d’abril.
Tot això serà aquest mes d’abril, el mes de l’esport,
el mes del fair play i el respecte.
Recordeu que és molt important que seguiu les
recomanacions que us donem respecte a les inscripcions d’excursions, campionats i, sobretot, a
l’hora de portar els tiquets i de recollir els obsequis.
És molt important poder portar un bon control de
tot plegat i vosaltres heu de ser els primers interessats...
Per qualsevol dubte, dir que hem canviat el nostre
número de contacte i de local social, degut a la
delicada situació econòmica que viu la Unió Caravanista de Catalunya, per aquet motiu, la nostra

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

Taller especialitzat en reparació i manteniment
integral d’autocaravanes, caravanes i campers
Instal·lació i venda d’accessoris / Tapisseria i
reformes del mobiliari / Mecànica en general
Polígon industrial Can Cuyàs
C/Can Cuyàs, 50 Nau 10
08110 Montcada i Reixac
Tel. i fax 93.572.60.52 / Mòvil 659.96.88.33
Web areapuntocontrol.com
Email areapuntocontrol@areapuntocontrol.com

Descompte 10% als socis
de la UCC en mà d’obra

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

demarcació de Tarragona ha pres la decisió consensuada, de deixar el local social i ajudar amb fets a
l’entitat. A partir d’ara us podreu posar en contacte
amb nosaltres a través d’un nou número de telèfon,
correu electrònic i facebook, que esperem siguin
útils per a tothom.

CARAVANING CLUB
DEL

UCC.Caravaning Club de Tarragona
Mòbil. 649894731 (dimecres de 19:00 a 21:00)
Mail: ucc.cctarragona@gmail.com
Facebook: ucc tarragona
.....fins al maig.

UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

Un cop més ens trobem instal·lats al càmping El
Pinar, de Blanes, disposats ha anar assolint les activitats que tenim preparades per als caps de setmana
del mes d’abril.
Com ja és tradicional, la benvinguda es farà amb
un vermut i així donar pas a l’inici de les activitats,
que no podrà ser d’una millor manera que amb la
quitxalla. Començarem amb el primer assaig de ball
de plaça, i posteriorment amb els adults que vulguin aprendre aquesta dansa. Una pintada d’ous de
Pasqua, on podran plasmar la seva creativitat, per

posteriorment oferir-los als cantaires de caramelles
de la coral l’Albada, que ens vindran a delectar amb
les seves cançons, el diumenge de Pasqua. Els més
xics sortiran a busca els “gamusins”.
Referent als actes esportius, cal destacar que es farà
un torneig de petanca infantil, i per Setmana Santa
el ja tradicional torneig.
La darrera setmana es celebrarà el mercat popular,
on s’instal·larà una xurreria a la plaça d’activitats.
Les sessions de ball aeròbic, ens posaran en forma al
llarg de tota l’acampada.

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.

Panells solars, reguladors, bateries,
llums baix consum 12 V
Substitueixi les bombetes halògenas
de la seva caravana per LED´s

Mover Trolley el millor sistema
Sense instal-lacio ni pes a la caravana.

Consulti oferta per a socis de la UCC

Farigola, 20 local 08023 Barcelona
Tel. 93 219 30 37 – 93 210 83 09
A 100 m. del <M> Vallcarca línia III
Horari: de 9:00h a 14h. i de 15h a 18h, dilluns a
dijous. Divendres de 9:00h. a 14h.

info@eco-car.net
www.tiendaelektron.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

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 D’AUTOCARAVANES
Com a notícia d’última hora podem dir que ens han convidat a
la inauguració d’una nova àrea
d’autocaravanes, a Palamós, el cap
de setmana del 12 i 13 d’abril. El que hi vulgui assistir
podrà fer-ho lliurament, però caldrà estar pendent de la
informació que es vagi comunicant a través de la web de
la secció http://www.autocaravanesucc.cat.

canviat el format: aquest cop no serà la junta qui decidirà el que menjarem, sereu cada un de vosaltres qui
podreu triar entre 8 plats diferents, quatre 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. Opcionalment,
el diumenge al matí podrem visitar el Castell, d’origen
medieval, d’en Jaume I, a un preu de 5€ per persona.

Els dies 16, 17 i 18 de maig tindrem una trobada a Tarragona, per tal d’assistir a la Festa dels Romans, en la que
se celebren diversos actes i espectacles relacionats amb
l’important passat romà de la ciutat.

Aneu reservant les dates a la vostra agenda, us ho passareu bé.
Més endavant farem el programa definitiu i obrirem la
llista per apuntar-vos.

Ja tenim, pràcticament enllestida, la sortida en la que
celebrarem el 21è aniversari de la Secció. La trobada
serà a la vila de Piera, a l’Anoia, on ens reunirem els dies
30 i 31 de maig i l’1 de juny.
El dissabte 31 farem el dinar d’aniversari, del que hem

Com sempre us recomanem que esteu pendents de les
informacions més “calentes” a la web de la secció i que
recordeu que durant les trobades tindreu el telèfon mòbil 636520846 per qualsevol informació que poguéssiu
menester.

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers, comencen les
acampades de primavera, i per
això comencem a preparar les
diferents activitats per a tots els ciclistes.
Aquest any farem sortides en BTT des de l’entrada
del càmping Bella Terra, aptes per a qualsevol carabyker que surti mínimament en bicicleta.
Vist l’èxit de l’any passat, també tornarem a organitzar tres activitats que van tenir molta afluència:
La 1ª, per ordre de dates, serà el 18 maig: LA PEDALADA FAMILIAR ( cap dificultat, 10 km aproximadament, pels voltants de Blanes i amb esmorzar).

El 25 de Maig: LA RUTA DE GUITLLA (dificultat mitja,
ruta de 25-30 km que farem amb un Road Book,
sortint en parelles, per tal de buscar, nosaltres mateixos, la ruta, i amb esmorzar final).
El 7 de Juny: LA RUTA DEL RATPENAT(dificultat
moderada, sortida de 20-25 km, nocturna, caldrà
portar llum i ganes de passar-ho bé, depenent de
la quantitat de ratpenats que siguem, buscarem un
lloc per sopar plegats).
No us ho perdeu!!!
Recordeu que ens podeu seguir al facebook de la
Unió Caravanista de Catalunya.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Us relacionem a continuació les
properes sortides de la Secció:
26 d’abril: Can Tries-Tossa
d’en Espinau.
17 de maig: A determinar pels companys de 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
Núria. 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.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
El passat 17 de febrer, el grup de Veterans es va reunir
i va donar a conèixer els nous responsables que portaran aquest grup, en Francesc Alborch i la seva senyora Carme. Per tant el grup continuarà con fins ara.

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.

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.

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.

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

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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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

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 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 paga-

ments i fer més lleuger el dispendi inicial d’una acampada.
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 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.

C. E. CULTURA
Celebració del Tricentenari
Si teniu ganes d’aprofitar alguna de les moltes activitats que és celebren arreu del territori amb motiu
del tricentenari us fem un petit resum per a la vostra

informació i aprofitament si o considereu oportú
Canet de Mar.- De gener a desembre Casa Museu de
Lluis Domènech i Muntaner.
Barcelona.- Espai Avinyó, Exposició 1714: El Català d’ahir,

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

d’avui i sempre.
Barcelona.- Cicle de cinema “1714 Història i Identitats,
fins al setembre a la Filmoteca de Catalunya.
Barcelona.- Museu Marés, Iconografia de l’heroi, fins
desembre.
Barcelona.- Macba, 300 onzes de setembre, fins al 28 de
novembre.
Barcelona.- Ruta 1714 organitza Agència Catalana del
Patrimoni Cultural Barna.
Barcelona.- Un Sant Jordi internacional, organitza Institució de les lletres catalanes.
L’Hospitalet del Llobregat, Festival ciutat Flamenco )
abril i maig).
Girona.- Concert del Tricentenari. Festival Strenes, abril
i maig.

Arreu.- Les Biblioteques Públiques de Catalunya, organitzen “Escrivim 2.0” Pensem en el país de les biblioteques.
Cervera.- IV Festival de Pasqua
Barcelona, Tortosa, Girona, Lleida i Tarragona.- Caminades del tricentenari (6 d’abril).
Barcelona.- Congrés Internacional d’Història. 9 a 12
d’abril al Museu d’Història de Catalunya i a Cardona.
Cardona.- Cloenda del Congrés Internacional d’Història
de la Guerra de successió, 12 d’abril.
Cervera .- Musical “Onze.Nou.Catorze” 12 d’abril al Gran
Teatre de la Passió.
Cervera.- Concert “Catalunya 1714, a la Universitat de
Cervera el 17 d’abril.
Cervera.- Concert Francesc Valls a l’església de Sant
Agustí, el dia 18.

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”
Abril i maig, caps setmana i festius 16€/nit
Juny, caps setmana i festius
19€/nit
Autocaravanes, caps setm. i festius 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 a UCC,Barcelona i pagament al càmping)
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 a UCC,Barcelona i pagament al càmping)
CÀMPING RUPIT (Rupit)
Ctra. de Vic a Olot s/n
Del 5/4 al 29/6 380 €
(inscripció a UCC,Barcelona i pagament al càmping)
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 a UCC,Barcelona i ingrés al càmping:
ES71 2100 1328 1702 0010 7765)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km.1,5
Abril-maig-juny 350€
(inscripció a UCC,Barcelona i ingrés al càmping:
0075 0368 49 0602609113 B.Popular)
CÀMPING–RESORT ELS PINS (Malgrat de Mar)
Avgda.Pomareda s/n
Del 29 de març al 29 de juny 425 €
Parcel·les de 76,50 m2 enjardinades
Setmana Santa sencera, llum 6A, connexió aigua i desaigua,
i activitats.
(inscripció a UCC,Barcelona i ingrés al càmping: Turverd
075 0460 19 0603092547 B.Popular)
CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
C/La Riera, s/n
Caps de setmana abril i Setm.Santa 150 €
Setmana Santa del 17 al 21 abril
80 €
Juliol i agost, caps de setmana
250 €/mes
Juliol i agost sencer
425 €/mes
(inscripció a UCC,Barcelona i pagament al càmping)

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

