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Demarcacions:
U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL BAGES
Plaça de la Reforma, 1
08240 MANRESA
Tel. 93 872 11 90
Fax 93 872 51 98
Correu- electronic:
ucc.ccbages@gmail.com
Horari: 19,00 a 21,00h.
dilluns

U.C.C. CARAVANING
CLUB DE TARRAGONA

Correu-electrònic:
ucc.cctarragona@gmail.com
Horari: 19 a 21 h. dimecres
al Tel. 649894731

U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL VALLÈS

C/Campoamor, 93-95
(Hotel d’Entitats)
08204 Sabadell
Tel. 93 711 19 14
Fax 93 711 66 22
Correu- electronic:
ucc.ccvalles@gmail.com
Horari: 18 h. a 20 h. dijous

(Els horaris són exceptuant
festes i vigílies)

C/ Aragó, 416, 1er - 3a • Horari d’oficina: dilluns; dimecres i dijous de 17 a 20 h.
08013 B A R C E L O N A . Tel. 93 245 05 00 • Fax 93 265 04 19
Correu-electrònic: ucc@uccat.com • Página web: http://www.uccat.com

PÒRTIC
3 Notícies Importants!!
1a – Pàrquing Càmping Freixa
Tots aquells que teniu la caravana al pàrquing i no vareu
deixar posada la matricula, poseu-vos en contacte urgent amb
en Roger, al Club: k3@uccat.com o telefònicament.
2a - Càmping Freixa
A la web trobareu una nova oferta amb dues modalitats:
Primavera + Estiu + Pàrquing
Estiu + Tardor + Pàrquing
3a – Revista Auto C (E.Peldaño)
Per motius que ja es van explicar a l’Assemblea, el mes de
febrer ha sigut l’últim que hem estat subscrits com a Club a la
revista.
Tots els socis que vulgueu seguir subscrits ho podreu fer amb
una bonificació del 50%. A l’apartat de secretaria trobareu
més informació.
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CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Quan rebeu aquest Notícies, ja haurem acabat
l’Acampada de la Neu amb molta neu i estarem tots a
l’Acampada de Primavera a Blanes, al Càmping Bella
Terra.
Com ja sabeu ha estat un any una mica complicat per
poder accedir a l’Acampada de Primavera a Blanes, però
per fi s’ha aconseguit.
Estigueu atents al nostre Facebook, https://www.facebook.com/uccbages/, on podreu veure tots els canvis que

CARAVANING CLUB
DE

puguin esdevenir, així com les activitats en les quals heu
anat participant amb nosaltres i així poder gaudir, novament tots junts, de moments divertits per grans i petits.
Esperem que el temps es porti bé, puguem passar una
bona estada i gaudir de l’entorn que ofereix Blanes.
I com sempre, estem oberts als vostres suggeriments i us
animem a participar amb nosaltres, qualsevol idea que
tingueu sempre serà benvinguda. Gràcies per la vostra
col·laboració.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Aquest mes tenim un programa d’activitats carregadet
i hem fet el possible per què n’hi hagués per a totes les
edats. Esperem que siguin del gust de tothom. Com sempre tindrem Pilates (per part del càmping), tots els dissabtes pel mati, de 10:30 a 11:30, davant de la piscina, impartides per una professora titulada, i per la tarda, Zumba de
18:00 a 19:00 davant del mini-club.
Comencem amb la nostra ja tradicional festa infantil, amb
pinta-cares i moltes més activitats. No faltarà la nostra petita cercavila, la xocolata i la coca per a tota la canalla.
Farem el tradicional intercanvi de xapes de cava i el nostre
campionat de parxís, amb dues categories. Enguany tenim
una presentació de “com cuinar amb tupperware”.
El nostre “Rastrillo” personal, on podrem comprar i desfernos de les coses que ja no aprofitem i que poden anar bé
per a altres.
Per finalitzar, repartirem el nostre pastís d’aniversari acompanyat amb la seva ampolla de cava, el regal d’acampada
i tot seguit del nostre dinar popular que aquest any serà
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“Paellada”.
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 del Pilates i el Zumba.
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.
Per qualsevol dubte, us podreu posar en contacte amb
nosaltres a través del nostre telèfon, correu electrònic i
facebook, que esperem siguin útils per tothom.
Ucc. 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 a 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 ver-
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mut, i així donar pas a l’ inici de les activitats, que no podrà
ser d’una millor manera que amb la quitxalla: petits i grans
sortiran a buscar els “gamusins”, que encara que s’amaguin
en els llocs més inversemblants, són trobats per aquesta
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quitxalla amb ulls de linx, una pintada d’ous de Pasqua, on
podran plasmar amb ells la seva creativitat, per posteriorment oferir als cantaires de caramelles de la coral L’Albada,

que ens vindran a delectar amb les seves cançons, el diumenge de Pasqua. La celebració del tradicional mercadet,
i per finalitzar el mes, disco- mòbil.

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
L’activitat estrella de l’any, la farem aquest mes d’abril, concretament, els dies 20-21 i 22, dates en que farem la trobada
a La Garriga, on celebrarem el 25è aniversari de la secció, al
restaurant La Cabaña, d’aquesta població del Vallès Oriental. Volem que sigui una festa sonada, i convidem, un cop
més, als membres de la secció, a sumar-s’hi.
Per al mes de maig, els dies 25-26 i 27 anirem a Falset, i
visitarem el Celler, on ens faran una visita teatralitzada i un
bon esmorzar.
El mes de juny, tenim en fase de preparació anar a Cardo-

na, a la FIRASAL medieval, que tindrà lloc els dies 1-2 i 3
d’aquest mes.
També estem preparant celebrar la revetlla de Sant Joan,
que enguany cau en dissabte. Serà la trobada els dies 2223 i 24. El lloc, encara no el tenim concretat, però, sigui on
sigui, us ho passareu be.
De tot això, us anirem donant puntual informació mitjançant la pagina web autocaravanesucc.cat i per correu
electrònic.

SECCIÓ CICLISTA
PER FI !!! Ja les tenim aquí, les acampades de primavera dels diferents
grups d’acampada i com no pot ser
d’una altra manera començaran les
activitats que hi tenim preparades, estigueu preparats
per que sortirem gairebé cada diumenge, animeu-vos,

volem ser molts per gaudir plegats, intentarem fer rutes per gaudir tots, i com cada any farem les activitats
estrelles de la Secció Ciclista que estan programades
per al mes de maig, ja us ho avançaren en el proper
Notícies. També us anirem informant al Facebook del
club.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Socis, amics i simpatitzants.
BREUS PARAULES DE LES ACTIVITAS DE LA
SECCIÓ D’ ESQUI
Les nostres prediccions anteriors envers les nevades, finalment
ens han atès i durant el mes de febrer han permet d´omplir amb
una molt bona neu pols, totes les pistes d´arreu de Catalunya,

això sí, els caps de setmana amb aquest temps de neus, no ens
ha deixat gaudir de dies assolellats.
Reiterem com cada vegada: Els socis que vulguin incorporar-se
al grup de whatsApp, han de donar les seves dades i el número
de mòbil.
Dit tot això, desitgem que al rebre aquest Notícies la temporada
de neu hagi estat tot un èxit.
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SECCIÓ EXCURSIONISTA
Les properes excursions previstes per al
2018 són:
14 abril Riu Brugent (Montblanc – Valls)
12 maig Vall de Llémena o Tarragona
(es concretarà a la propera reunió)

16 juny Sant Pau de Seguries
14 juliol Ull de Ter - Nuria
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.

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
SORTIDES PREVISTES SECCIÓ
MOTORISTA U.C.C.
Abril: Dissabte 21: VOLTANTS DE SOLSONA. La pressió del sector cultural és
molt forta i hem cedit a les seves demandes. Anirem a veure
la cripta de Sant Esteve d´Olius. Després d’esmorzar anirem a
veure el Retaule Barroc “El Miracle”.
Maig: Dissabte 19: Sortida de tot el dia al Museu de la Moto
de Bassella. Al proper Notícies donarem la informació detalla.
Juny: Cap de setmana dies (15), 16 i 17. Primeres dues etapes
de la Transpirinenca.
Dissabte: Far de Cap de Creus a Pont de Bar.
Diumenge: Pont de Bar a Viella.

Aquesta sortida es farà conjuntament amb alguns companys
de la Secció d’Autocaravanes,
com a suport logístic. A mesura que ens acostem a les dates
s’anirà ampliant la informació.
Juliol i Agost: No hi ha prevista sortida
Setembre: Dissabte 15. II Concentració al Càmping Freixa
(K3) Aviat disposarem del programa d’activitats. Aneu reservant la data.
Si teniu previst venir a alguna sortida, recordeu inscriure-us al
formulari on-line que hi ha a la web.
Per informació actualitzada a la web del MotoClub
https://motoclub-ucc0.webnode.es/
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Estem preparant la 60 Trobada de Caravanistes Veterans i
següents per l’any 2018, entre altres, a l’Acampada Catalana.
Ja anirem informant en properes edicions del Notícies.

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.

Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es vagin jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres, si voleu
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càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES

AVANTATJA

PAGAMENTS: Es podran fer inscripcions

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

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.

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.
Agraïm la col·laboració per endavant.

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.

Inscripció per al pàrquing 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.

Camí del Grau, s/n 08243 Manresa
(Ctra. C-16)
Telèfon: 93.836.27.99
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Gps càmping Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26"

2017=23

Preu 2018=23/mes

Oct. Nov. Des.

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

Cal que ens feu arribar la inscripció, junt amb el comprobant d’ingrés.
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 ES42 2100 3549 1725 0000 1388 (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 UCC de Barcelona o podria donar-se el cas que perdessiu la plaça en tractarse de mesos molt sol·licitats o no saber de qui és 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
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INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
Per a pagaments a UCC, de Barcelona:
CaixaBank: ES42 2100 3549 1725 0000 1388
Llevat que anotem el contrari a l’oferta, les
Taxes T. es pagaran 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
Fins al maig 2018: 110€/mes+T.T.
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC, de Bcn)
Fins al 30 de maig 2 pers.:12€/nit+T.T. amb llum
Fins al 30 de maig 2+2: 15€/nit+T.T. amb llum
Fins al 30 de maig 4 adults: 25€/nit+T.T. amb llum
Fins al 30 de maig de 20h a 10h.:10€+T.T. sense llum
Llum: 5€/dia. Extra 10 Amp.: 45€/mes
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
Del 24/03 a partir 12 h fins 30/06 abans 12 h: 395€ + T.T.
Setmana Santa sencera +40 €.
(veure inscripció, febrer)
Activitats incloses +Taxa turística major 16 anys
Ingrés de T.T. unt amb l’import de l’acampada.
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al juny 2018 135€/mes+T.T.
Juliol, caps setmana 185€/mes+T.T.
Juliol, tot el mes 265€/mes+T.T.
Agost, tot el mes 440€/mes+T.T.
Inclou 6 Amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)

Consulteu preus
a la web

www-camping-las-closas.com

www.camping-las-closas.com

CAMPING
LAS CLOSAS

Obert tot l’any
1, Place Sant Genis
66800 ERR (France)

CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
7 abril després 12h. al 30 juny abans 12 h. 399€+T.T.
Suplement: entrada 24 de març, inclosa Setmana S.+50 €.
Inclou l’electricitat.
(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
A partir de 3 mesos, menys juliol i agost 155 €/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)
C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Del 17 de març fins al 1 de juliol 795€+T.T.
Pagaments: 17/03/2018 : 398 € 01/06/2018 : 398 €
Del 17 de març fins al 8 de juliol 895€+T.T.
Pagaments: 17/03/2018 : 448 € 01/06/2018 : 447 €
Suplements: 65€ per persona, 50€ per gos.
Ambdós preus Inclou: estada continuada durant tot el període,
Set.Santa, unitat familiar 4 pers., 6 Amp. parcel·la 72 m2.
(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com

CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
De març a juny a 25€/nit + Taxa T.

Càmping Las Closas

Inclou fins a 4 persones i 6 Amp.
Prohibit gossos de races potencialment perilloses
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

Tel +33 468.04.71.42
www.camping-las-closas.com

Al bell mig d’un poble de muntanya situat a la Cerdanya Francesa,
al càmping Las Closas us rebrem amb tracte acollidor i familiar
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o bé per telèfon al 972.63.69.28 – Fins 10/03/2018)
Durant la temporada baixa-mitja el preu per nit serà de
17€
(incloent 2 pers.+ 6 Map + 1 Tenda o Caravana + 1 Cotxe).
Promoció llargues estades : 7=6 i 14=10
CÀMPING LAS CLOSAS (Err –França)
1, Place Sant Genis
Veure preus Web: camping-las-closas.com
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING BARCELONA (Mataró)
Ctra. NII Km.650
Tot l’any menys juliol i agost 19€/nit + Taxa T.
Oferta vàlida per als carrers 4,6 i 8 zona B
Inclou matrimoni + 2 fills i llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)
CÀMPING EL ROBLE (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Tot l’any menys pons i festes nacionals 18€/dia

Inclou 2 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Del 25 de març fins al 25 de juny 360€
La resta de l’any menys agost 25€/nit+Taxa T.
Inclou 4 persones.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING MOLÍ DE BOJONS (Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
1 mes, menys juliol i agost, caps de setm. 150€+T.T.
Llum 10 Amp.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING EL PINAR PLATJA (Santa Susanna)
Av. dels Pins s/n
De l’1 d’abril, 12h. al 30 juny, 20h. 600€+T.T.
Llum 10 Amp. vigilància les 24 hores
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
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Oferta d’estiu, tardor
i hivern a la secció
d’ofertes per a socis.

Tel. 972.63.69.28
Email info@campingmaspatoxas.com
Web www.campingmaspatoxas.com

Costa Brava - Pals - Girona

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

secretaria
Preus per subscripció a la Revista AutoC:

Preu 2018
50% Descompte en els següents productes:
Subscripció Revista AutoC (El Camping y su mundo) 1 any = 37 € - 50% = 18,50 € any preu especial soci
Guia d’àrees de Servei per Autocaravanes 12 € - 50% = 6 € any preu especial soci
Guia de Càmpings d’Espanya 10 € - 50% = 5 € any preu especial soci.

Si esteu interessats en subscriure-us a qualsevol que aquestes
publicacions podeu entrar https://www.epeldano.com/etiqueta-producto/ucc18/, al moment de la compra s’ha d’aplicar el
codi de descompte UCC18.
En el cas de qualsevol dubte ens ho heu de comunicar al correu ucc@uccat.com indican les vostres dades i ho tramitarem
nosaltres.

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.

GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descompte 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 moment de la reserva, per a la
línia Porto Torres – Barcelona, 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.

LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.

OFERTES:

AMBITI químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18€
AMBITI químic, garrafes de 2 litres, al preu de 9€
Clauers UCC
1€
Polos vermells UCC 12€
Fulards UCC
6€

1€

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.
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