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PÒRTIC:
Benvinguda la primavera! s’ha acabat el fred i si el temps
acompanya podrem gaudir molt de les acampades que comencen.
Benvinguts tots els socis nous que us estreneu, segur que els
diferents grups d’acampades hauran organitzat una pila
d’activitats per a grans i petits per passar-ho molt bé.
Benvingut el nou grup d’acampada, que s’estrena al Càmping Emili Freixa (K3), promogut per l’Esther.
I benvinguda la NOVA WEB del Club, que després de
donar-li moltes voltes ja està penjada, obriu-la i esteu-ne al
cas, falta llimar algunes coses, però aviat podreu fer tots els
tràmits via online. També, aviat, hi trobareu ofertes i d’altres
sorpreses.
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82è RAL·LI INTERNACIONAL FICC
Aquest any el Ral·li Internacional FICC es celebrarà a Croàcia, a l’Illa
de Pag, des del dia 27 de juny fins al 4 de juliol. El preu és de 120€
per adult, 60€ per a joves de 12 a 18 anys, gratuït per als de menys
de 12 anys i 30€ per l’electricitat. Inscripcions i comprovant de pa-

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES

Per aquest mes d’abril, i una vegada passades les vacances de
Setmana Santa, continuem amb el programa d’activitats. El dissabte 11 d’abril, el 25 d’abril i el 2 de maig, està previst fer uns
tallers de manualitats sèniors, caldrà que feu inscripció.
Per als més petits també tenim organitzades unes activitats, que
segur us agradaran molt. El diumenge 12 d’abril MOND’OCI ens
porta el Balanzebike; un circuit inflable amb kars a pedals. El dissabte 18 d’abril farem un jardí, reciclarem unes oueres i les closques dels ous, i plantarem unes flors que haurem de cuidar molt.
El dia de la mare, a la zona esportiva s’instal·larà una xurreria.
El Club convida a xocolata desfeta, recordeu portar un got per
posar-la. El mateix dia farem una manualitat infantil; confeccio-
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gament a UCC,Barcelona fins al 28 d’abril. A partir d’aquesta data,
l’organització podrà incrementar el 20% a l’import de la inscripció.
Per a tots els interessats, el dia 20 d’abril, farem una segona reunió
a les 19,30 h. al local del carrer Arago, per parlar-ne.

narem un regal per obsequiar a les mares.
Us animem a participar en el concurs de PAELLES, on cada paella
presentada a concurs serà degustada pel jurat. La resta serà per
vosaltres, tots els participants que comparteixin taula en el dinar
de germanor, serà convidat a cava.
Hem de fer baixar la paella, i la millor manera es començar el
mes de maig fent una mica d’esport, amb els torneigs de pàdel
i botxes.
Esperem que us ho esteu passant molt bé, no dubteu de fernos arribar les vostres propostes i suggeriments, i des del Club
convidem a tots els socis a participar i col·laborar en totes les
activitats.

UCC CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

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
microclima que esperem i desitgem que sigui molt bo.
Aquest mes tenim un programa d’activitats molt carregadet i
hem fet el possible perquè 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 h., davant de la piscina, impartides per una professora
titulada, i per la tarda, tenim Zumba de 18:00 a 19:00 al front del
mini-club.
Com activitats esportives, farem un campionat de Padel amb
diferents modalitats, un Campionat de Futbol-5 amb dues categories i la 3ª sortida BTT “Gamusinos”. Per altra banda, aquest
mes hi haurà el ja famós “Rastrillo”, que fem per vendre articles
que tenim a casa sense us, i també aprofitarem una trobada de
col·leccionistes de xapes.
Un cop passada la Setmana Santa, amb una espectacular sardinada i la tradicional “Mona de Pasqua” amb una ampolla de cava per
caravana, 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, a part dels Pilates i la Zumba. Tots els socis no federats,

haureu de portar una assegurança per a les activitats individuals.
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 6ª edició de la marxa de la Serralenca, el 5 d’abril.
Tot això serà al 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, 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.
UCC.CCTarragona
Mòbil. 649894731 (dimecres de 19:00 a 21:00)
Mail: ucc.cctarragona@gmail.com
Facebook: ucc tarragona

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

CARAVANING CLUB
DEL

UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

Un cop més ens trobem instal·lats al càmping El Pinar de Blanes,
disposats a dur a terme les activitats que es tenen 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 podria ser d’una millor
manera que amb la quitxalla, amb la pintada d’ous de Pasqua,
plasmant la seva creativitat, per oferir-los als cantaires de caramelles de la coral L’Albada, que ens vindran a delectar amb les
seves cançons el diumenge de Pasqua. Al vespre, els més xics,

surten amb una lot, a la recerca dels “gamusins”.
Un cop passada la Setmana Santa, amb el tradicional torneig de
petanca, un torneig infantil i un altre de ping-pong, es continua
amb el primer assaig de ball de plaça i amb les sessions de ball
aeròbic.
Durant aquest mes d’abril es celebrarà el mercat popular, on
s’instal·larà una xurreria a la plaça d’activitats, paradetes de
vendes diverses i un taller de confecció d’elements per a la festa
medieval, que es celebrarà el mes de maig.

SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Finalment la trobada del mes d’abril l’estem
acabant de perfilar, per als dies 17, 18 i 19, a
Martorell. Serà una visita cultural molt econòmica. Visitarem la casa museu de l’Enrejolada,
el museu de Vicenç Ros i el nucli antic.

restaurant Masia Salat, a les Borges Blanques. Per al diumenge, al
matí, estem preparant activitats força interessants.
Un cop més, us recomanem que estigueu pendents de les notícies més fresques, que aniran sortint publicades a la web de la
secció: http://autocaravanesucc.cat.

Per als dies 15, 16 i 17 de maig, feu una reserva a l’agenda per a la
TROBADA I CELEBRACIÓ DEL 22è ANIVERSARI DE LA SECCIÓ.
Dissabte, dia 16, anirem a Arbeca per visitar la molt interessant
col·lecció de vehicles militars, i celebrarem el dinar d’aniversari al

També us recordem que teniu a la vostra disposició el telèfon
636 520 846, al qual podreu trucar per comunicar o solucionar
qualsevol incidència que es pugui produir en el transcurs de les
trobades.
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SECCIÓ CICLISTA
PER FI !!! Arriben les acampades de primavera dels diferents grups d’acampada,
i com no pot ser d’altra manera començaran les activitats que hi tenim progra-

mades. Estigueu preparats perquè sortirem, gairebé, cada
diumenge i farem, com cada any, les activitats estrelles de la
Secció Ciclista. Us anirem informant puntualment en el Notícies, i recordeu que ens podeu seguir al Facebook del club.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Us relacionem a continuació les properes
sortides, programes, de la Secció:
18 abril: Excursió Gorges del Riu Brugent.
16 maig: Excursió a Tarragona (organitzat
pels companys de Tarragona)
13 juny: Excursió per determinar
17,18,18 juliol: Agulla Sud del Rusell 3.206 m.
18,19,20 setembre: Carlit, per les Boullouses.
17 octubre: Vall de Llémena – Rutes de les Ermites
14 novembre: Costa Brava.

Àlbum fotos “25 anys de la Secció»
Si algun soci està interessat en obtenir l’àlbum de fotos que es va
fer amb motiu dels 25 anys de la Secció, encara ens en queda algun,
de manera que podeu contactar amb el club per fer la vostra reserva. El preu és de 35 €.
També recordem, als que el teniu reservat, que podeu passar a
recollir-lo pel Club, si encara no ho heu fet.
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 39 Trobada de Caravanistes Veterans, denominada també
de la «MARISCADA» tindrà lloc a COLLIURE -França- es farà de
l’1 al 10 de maig 2015, anirem al Càmping LES AMANDIERS,
Chemin de L’Ouille de Colliure (Languedoc Roussillón). El preu
serà de 17€, per a dues persones, instal·lació i nit. El pagament es
farà directament al càmping. S’ha de fer arribar les inscripcions a
les oficines del Club, del carrer Aragó, abans del 22 d’abril 2015.
Farem les següents activitats: Visita del Poble de Colliure i els
seus Monuments, Visita del Fort de Saint Elme, Castell de Salses,
Argeles-Sur-Mer, Perpignan i els seus Monuments, així com diversos àpats de germanor.
La 40 Trobada de Caravanistes Veterans, denominada també
Pre-acampada de San Prudencio, tindrá lloc a Orio (Pais Basc)
del 29 de maig al 5 de juny 2015, es concretarà el càmping en el
pròxim NOTÍCIES. Les activitats previstes: Visita de Donosti (Sant
Sebastià), Getaria, Zarautz, Hondarribia.....

Servei de mesures
ambientals
Mesurem a casa seva, empresa, escola, lloc de
treball: la radioactivitat, el gas Radó, camps
electromagnètics, transformadors, repetidors
de telefonia, Wifi, micròfons ocults, etc.

Aconsellem sistemes de protecció

Josep Viver Montsant
25 anys d’experiència

www.mesures.cat servei@mesures.cat

Whatsapp: 693.81.04.04

Acte seguit continuarem amb l’ACAMPADA DE SAN PRUDENCIO, que es celebrarà en un poble d’Alava, que ja especificarem,
del 5 al 7 de juny 2015.
La 41 Trobada de Caravanistes Veterans, per majoria es va
acordar repetir càmping, a l’Ametlla de Mar, del 26 de juny al 5 de
juliol 2015, es farà al Càmping Nàutic. Donarem més informació
a les properes edicions del NOTÍCIES.
La 42 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem el mes de setembre 2015, estem preparant per anar a Jaca i zona de Lourdes.
Donarem més informació al mes de juny.
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.

Oferta per
a socis de
la U.C.C.
Inclou: -4 persones (unitat familiar) + 1 cotxe + 1 caravana + electricitat
-Tots els caps de setmana (Es pot accedir al càmping el divendres al matí). També ponts
oficials i festius.
Condicions generals: -Tots els visitants s’han de registrar a la recepció i pagar la
corresponent visita, segons tarifes oficials.
-Màxim de 6 persones inscrites per parcel·la.
-Els gossos han d’estar donats d’alta i s’ha de presentar el corresponent llibre de
vacunes actualitzat.
-Obligatòri disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
Extres: persona o cotxe 30€. Gos 10€
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càmping EMILI FREIXA (K 3)
Càmping

ACAMPADES
PAGAMENTS: Es podran fer efectius els
UN
IÓ
CA
pagaments de les acampades mes a mes.
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY
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.
A
UNIÓ CARAVANIST

i pàrquing

DE CATALUNYA

-Per als que estan tot l’any acampats: podran fer pagaments per
mesos, i si es fa el pagament en dues vegades es farà el 5% de
descompte.
Es farà descomptes per nombre d’acampats. Tardor, hivern i

primavera un 5% de descompte a partir de 40 acampats. Juliol i
agost un 5% de descompte a partir de 70 acampats.
S’ha fet un poliesportiu, una zona per a infantils i juvenils i servei
de Wifi gratuït.
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 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
CÀMPING EMILI 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”
OFERTA abril, maig i juny 80€/mes + Taxa T.
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
Autocaravanes: Caps de setm.i festius tot l’any
i tots els dies de juliol i agost 11€/nit+Taxa T.
de 19 a 10 h., sense llum.
(Pagament directament al càmping)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13
Fins al mes de juny 125€/mes+Taxa T.
Juliol sencer 255€+ Taxa T.
Juliol caps de setmana 170€+ Taxa T.
Agost sencer 430€+ Taxa T.
Inclou 6 ampers de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING VALL DE CAMPRODON (Camprodon)
C-38 Km 7,5
Caps de setmana, tot l’any: 20 €/nit, excepte
Setmana Santa, ponts i agost.
2 persones i 4 amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Del 28 març al 28 juny 375€ + Taxa T.
(Setmana Santa inclosa)
Caps de setmana, 2 adults+llum: 20€/dia
(excepte Setm.Sta. pons, juliol i agost

(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
C/La Riera, s/n
Del 28 març al 26 d’abril 150€ + Taxa T.
(Setmana Santa inclosa)
Setmana Santa del dijous al dilluns de P. 80€+ Taxa T.
El mes de maig 130€ + Taxa T.
El mes de juny (piscina a partir del dia 22) 180€ + Taxa T.
Juliol i agost (de divendres a dilluns mati) 250€ /mes+ Taxa T.
Juliol i agost sencer 425€/mes + Taxa T.
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
Fins al mes de març:
Autocaravana o caravana i cotxe:
unitat familiar 8€/dia i nit + Taxa T.
Llum 5 Amp. 3€
(Inscripcions i pagament al càmping)
CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
Caps de setmana, tot l’any 38€+ Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING RIPOLLÈS (Ripoll)
Ctra. N152 Km 109,500
Fins a juny 130€/mes+ Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING LA BALMA (Espinelves)
Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost 160 €/mes
Juliol i agost 290 €/mes

UCC 5
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Preus especials a partir de 3 mesos:
Tot l’any menys juliol i agost 155 €/mes
Juliol i agost 256,50€/mes
Inclou IVA,Taxa T. i 5 Amp.
-Preus per dia:
Autocaravana 6,65€+Taxa T.
Adult 4,85€+Taxa T.
Caravana 4,85€+Taxa T.
Cotxe 4,85€ +Taxa T.
IVA inclòs. Llum 5 Amp.: 3,46€
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING VILA VILLAGE (Sant Feliu de Buixalleu)
Ctra. C35 Km.67
Del 28 de març al 28 de juny 446€ + Taxa T.
Llum 5 Amp.i casal esportiu gratuït per a nens càmping.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING MOLI DE BOJONS (Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic a Sant Hilari Km.13.1
Del 28 de març 28 de juny 365€ + Taxa T.
Juliol i agost 350€ + Taxa T.
(1 mes per caps de setmana i l’altre mes sencer)
1 mes, excepte juliol i agost 150€ + Taxa T.
Inclou fins a 5 persones i llum caps de setm. i festius (10A)
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

PÀRQUING-CARAVANING
PARKPIRA
Crta. C-241 Montblanc-Igualada,
Km 3.5 PIRA(TARRAGONA),
a 4 Km de Montblanc i de l'A2.
Vigilància i obertura de portes 24h.
Telèfons: 638167352 - 977887466
e-mail: parkpira@hotmail.com
Web: www.parkpira.com
Preu especial per socis UCC

PREU ANUAL
PÀRQUING CARAVANA:
NO COBERTA
ZONA COBERTA
NAU TANCADA

275 €
350 €
375 €

*Preus amb IVA inclòs

CÀMPING LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai)
Partida La Solana s/n
Del 28 de març al 28 de juny 530€ + Taxa T.
Inclou Setmana Santa, Sant Joan
fins a 4 persones i un abonament de
10 entrades a la piscina climatitzada
No inclou el consum elèctric
Del 19 de juny al 31 d’agost 690€+ Taxa T.
De l’1 de juliol al 31 d’agost 630€+ Taxa T.
De l’1 de juliol al 13 de setembre 690€+ Taxa T.
Inclou fins a 4 persones i un abonament de
10 entrades a la piscina climatitzada
No inclou el consum elèctric
(Inscripcions i pagament a UCC, Barcelona
CÀMPING AMPOLLA PLAYA (l’Ampolla)
Platja Arenal s/n
Fins al 31 de juliol 15€/dia + Taxa T.
Del 5 d’abril al 28 juny 470€ + Taxa T.
Juliol caps de setmana 200€ + Taxa T.
Inclou 2 persones i llum.
4 mesos, incloent-hi juliol i agost 1.850€+ Taxa T.
Caps de setmana, 4 persones i llum
Juliol sencer 500€+ Taxa T.
Agost sencer 750€+ Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,Barcelona)
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CÀMPING RUPIT (Rupit)
Ctra. de Vic a Olot
Del 28 de març al 5 de juliol 425€ + Taxa T.
Maig, caps de setmana 195€ + Taxa T.
Juny, caps de setmana 215€ + Taxa T.

Juliol, caps de setmana 320€ + Taxa T.
Juliol, sencer 495€ + Taxa T.
Agost, sencer 595€ + Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,Barcelona)

SECRETARIA
NOTA NECROLÒGICA
NOTES NECROLÒGIQUES
Hem de lamentar la defunció d’Amparo Baras, esposa del soci
núm.648 Estanislao Valverde Comas, assidus de les acampades
Giravolt. (A.C.S.)
També hem de lamentar la defunció del soci 8.331 José Antonio
Avilés Carmona. (A.C.S.)
Donem el nostre més sentit condol als seus familiars.

10% de descompte als socis, apart de les tarifes especials actives
del moment de la reserva, menys la línea Barcelona/Tànger que
farà un 5%. Sempre i quan estigui especificat a la Web:WWW.
grimaldi-lines.com.
Per a reserves: Tel. 902 531 333, enviant el comprovant de soci (Carnet càmping Internacional), o bé al mail: reserves@grimaldi.com, o
a la terminal de Grimaldi, Moll de Costa s/n, del Port de Barcelona.

GUIES DE CÀMPING 2015
Per als que esteu interessats en obtenir la guia de càmping 2015
d’enguany, podeu passar a recollir-la pel club. El preu per al soci és
el mateix de l’any passat, és a dir de 4€.

OFERTES:

GRIMALDI LINES
La companyia naviliera Grimaldi Lines ens comunica que farà un

LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.
AMBITI WC, garrafes de 2 litres, al preu de 10 €.

Inscripció per al pàrquing 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

Assenyaleu els mesos que voleu
Camí del Grau, s/n
reservar i feu-la arribar per fax o eMail, (Ctra. C-16)
Gps càmping Emili Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26" juntament amb el comprovant d’ingrés. Tel. 93.836.27.99

2014=26€

Oct. Nov. Des.

2015=26€

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

Preu de 2015: 26€/mes (IVA inclòs)

Si contractes 12 mesos o més, només en pagues 10 !!!
Oferta no vàlida si es deuen mesos. Oferta fins a desembre 2015

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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
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.
MINI-GUIES DE COMARQUES DE CATALUNYA
A les Web : www.vegueries.com – www.rutescatalunya.com
Trobareu gratuïtament unes Mini-Guies amb els indrets d’interès
més destacats, les rutes i visites imprescindibles, gastronomia típica,
festes populars i adreces útils.
També contenen mapes turístics visuals de gran qualitat i algunes
fotografies. Tot per a fer més fàcil una visita a fons per les comarques
de Catalunya.

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 i us l’enviarem.

Soci 918
elair Brasilia 5,45,
av
ar
C
na
va
ra
ca
n
ve
cé amb taula, cadi
en bon estat, avan
complements. Dores, cuina i tots els
rança al dia, estacumentació i assegu
y 1997, aparcada al
bilitzador Stab, an
0.
K3. Tel. 656 449 83

1€
Clauer
UCC

