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PÒRTIC
24 ACAMPADA NACIONAL DE CATALUNYA DE LA FCCC
Aquest any, i per cinquena vegada, tenim el plaer d’organitzar
la 24 Acampada Nacional de Catalunya. Aquest esdeveniment
reuneix cada any socis de tots el clubs campistes de Catalunya de
la FCCC.
Per a aquesta trobada hem canviat d’indret, doncs marxem cap
a la platja, a L’Escala, al Càmping Maite. En aquest no s’hi ha s’ha
fet mai una trobada i creiem que val la pena conèixer tot l’entorn.
Seran dos caps de setmana del 28, 29 i 30 de juny i 5,6 i 7 de
juliol, amb l’opció de quedar-se tota la setmana.
Estem preparant un seguit d’activitats per passar-ho molt bé.
En aquest Notícies trobareu la inscripció corresponent.
Ens veiem allà!
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88 TROBADA INTERNACIONAL FICC
Recordem que aquest any la 88 trobada Internacional FICC
tindrà lloc a Châteaubriant, del 26 de juliol al 4 d’agost. El preu
és de 140 € a partir de 18 anys; entre 12 i 17 anys 50 €; menors
de 11 anys gratuït, i electricitat 50 € per instal·lació.
Si esteu interessats en apuntar-vos haureu de trucar al
club, doncs com la data màxima per apuntar-vos era el dia

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

DE

NOTA: La reunió per l’acampada FICC 2019 i l’acampada
Nacional de Catalunya de la FCCC serà el dia 8 d’abril a les
19,30 hores, al local social del Club.

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Comença la primavera amb bones noticies, perquè finalment la nostra demarcació ja te president elegit a la darrera
reunió de la junta gestora. No va haver-hi cap dubte, i per
una unanimitat, David Clotet va ser el triat per la totalitat de
la junta gestora per representar a la nostra demarcació en
els propers anys. Com ja sabeu els habituals de les nostres
acampades, en David és una persona vinculada al càmping
des de ben petit, a la “torre”, bressol de la nostra demarcació, ja gaudia del càmping amb els seus pares i amics.
Actualment ho continua gaudint amb la seva família, pares
i amics. És per això que després de molts anys de ser part
molt activa a les acampades, assumeix aquesta nova responsabilitat amb la intenció d’unir el màxim de campistes al
voltant del seu projecte, que vol millorar la gestió i modernitzar el seu funcionament.

CARAVANING CLUB

17 d’abril, a partir d’aquesta data l’organització podrà incrementar el preu un 20%.

Finalment, l’acampada de l’hivern no ha estat una de les millors dels darrers anys, tot feia pensar, a l’inici, que les nevades primerenques ajudarien a ser una bona temporada tot i
que no ha faltat gaire la neu, la qualitat d’aquesta no ha fet
possible gaudir-la al màxim.
Esperem que a l’acampada de primavera no falti el sol i ens
ajudi a gaudir-la al màxim. Al Càmping Mas Patoxas està tot
preparat perquè així sigui, les seves instal·lacions i les nostres activitats ho refermaran. A més a més, aquest nou emplaçament ens ajudarà a conèixer de ben a prop i descobrir
nous racons de la Costa Brava.
Si voleu gaudir encara més dies all Càmping Mas Patoxas,
ens ofereixen l’opció de quedar-nos els dies que no són de
l’acampada per nomes 18 € al dia la unitat familiar.
No hi falteu.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Aquest més d’abril tenim la nostra Setmana Santa.
Com ja sabeu l’acampada de Primavera la fem en dos càmpings, Las Palmeras i el Santa Eulalia. Donarem la nostra
tradicional mona i cava per gaudir de la Setmana Santa en
família. Recordeu que per poder recollir-la és important
que porteu el full que us vàrem entregar amb les dates i les
entregues de l’acampada.
Per qualsevol dubte, us podreu posar en contacte amb
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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.
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CARAVANING CLUB
DEL

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 es tenen
preparades pels caps de setmana del mes d’abril.
Com ja és tradicional, la benvinguda es farà amb un vermut, serà el primer punt de trobada de tots els campistes
i així donar pas a l’inici de l’acampada i de les activitats.
Començaran els més menuts, petits i grans sortiran quan

es faci fosc, acompanyats de lots i molt soroll per buscar
dels “gamusins”, que encara que s’amaguin en els llocs
més inversemblants, dins del càmping són trobats per
aquesta quitxalla amb ulls de linx.
També tindran la tradicional pintada d’ous de Pasqua.
Esperant que el temps ens acompanyi i que ens puguem
menjar la mona sense cap mena d’ensurt.

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
El mes d’abril, encaixat entre la trobada de Sant Celoni de
final de març i la de de Penelles, a partir de l’1 de maig,
estant la setmana santa pel mig, no hi haurà cap trobada.
Com he dit abans, els dies 1 a 6 de maig, pels que puguin,
i sinó pels que tinguin obligacions, del 3 al 6, trobada a Penelles, i la seva Festa del Gar-Gar.
El mes de juny, concretament els dies 14-15 i 16, trobada a
Lleida, i celebració del 26 aniversari de la Secció.
Els dies 28-29 i 30 de juny, i 5-6 i 7 de juliol, organitzada

per la Unió Caravanista, acampada Catalana a L’Escala. Més
informació a la web del club, uccat.com
El mes de juliol, a partir del dia 26, tindrà lloc el Ralli Internacional de la FICC, enguany a Chateaubriand, a la zona
dels castells de la Loira. Més informació a la web del Club,
uccat.com
Com sempre, rebreu puntualment per correu la convocatòria i ho trobareu penjat a la nostra pág. Web. autocaravanesucc.cat

SECCIÓ CICLISTA
PER FI !!! Ja les tenim aquí, les acampades de primavera dels diferents grups
d’acampada i com no pot ser d’un altre
manera, començaran les activitats que
hi tenim preparades, estigueu preparats perquè sortirem
gairebé cada diumenge. Animeu-vos! volem ser molts per

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

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Ja ens hem polit el primer trimestre, a
punt per a la Setmana Santa. Bona Pasqua a tots!!!.
Les properes sortides programades de
la secció són:
13 d’abril: Serra d’en Busa, la presó del Capolatell.
18 de maig: el Catllaràs, els Rasos de Tubau.

15 de juny: un clàssic pujada al Pedraforca.
05 – 06 – 07 de juliol: Estanys de Colomers a la Vall d’Aran.
És important assistir a la reunió, que normalment serà els dimecres previs a la sortida a les 19:30h, o comunicar al Club la
vostra assistència a l’excursió.
Per més informació podeu consultar el blog de la secció:
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com
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SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
A continuació us llistem les sortides
programades aquest any.
Maig 18 - Santuari del Lord
Juny 15 i 16 - Transpirenaica (Repetirem la edició anterior)

Les sortides del segon semestre s’aniran concretant, però
reserveu Setembre, Octubre, Novembre i, al Desembre, com
no, tornarem a participar a la Papanoelada.
Per apuntar-vos a les sortides i estar informats de qualsevol
canvi, visiteu la nostra pagina web www.motoclubucc.com

SECCIÓ D’ESQUÍ
Socis, amics i simpatitzants.
BREUS PARAULES DE LES ACTIVITAS DE
LA SECCIÓ D’ ESQUI
Benvolguts socis.
A pesar de les bones expectatives inicials, l´anticicló s`ha
insta-lat al mateix centre de la península i això ha comportat que no passin les borrasques per damunt de les
muntanyes, tant es així que només al Principat d´Andorra,

poden gaudir del nostre estimat esport i gràcies als canons
de neu artificial.
Quan rebeu aquest Notícies, suposem que ja haurem fet
la cursa social i l’àpat de germanor, el passat 30 de Març,
Mentrestant a gaudir del que mes ens agrada i tot desitjant
un canvi de temps que faci arribar precipitacions i que
podem acomiadar la temporada amb una bona esquiada.
Dit tot això, restem a la vostra disposició i esperem continuar amb la temporada d’esquí.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
La 64 Trobada de Caravanistes Veterans, tindrà lloc a
l’Acampada Nacional Catalana, que es celebrarà a la Costa
Brava, al CAMPING MAITE de L’Escala del 29 de Juny al 7 de
Juliol 2019.

Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es vagin
jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres, si voleu contactar
ho podeu fer a través del Club o directament al mòbil 62533-33-37.

La inscripció i pagament es farà al Club del carrer Aragó.
Estem preparant més acampades que anirem publicant en
properes edicions del Notícies.

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.

A
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Càmping
UN
IÓ

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES

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

CA
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY

PAGAMENTS
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.

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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Gps càmping Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26"

2018=23

Preu 2019=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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

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
Març, caps setm.; 110€/mes+T.T.amb llum
Fins al 30 de maig 2 pers. 13€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 2+2
16€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 4 adults 26€/nit +Taxa T.
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC, de Bcn)

C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Fins al 10/07 i del 27/08 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 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)

Del 30/03 a partir 12 h fins 30/06 abans 12 h: 435€ + T.T
Inclou setmana santa sencera.
(veure inscripció, febrer)
Activitats incloses +Taxa turística major 16 anys
Ingrés de T.T. unt amb l’import de l’acampada.

CÀMPING EL ROBLE (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Tot l’any menys ponts i festes nacionals 18€/dia
Inclou 2 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al juny 2019 138€/mes+T.T.
Inclou 6 Amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Obert fins al 4 de novembre: 17€/nit+T.T.
A partir de 7 dies: 14€/nit+T.T.
Inclou 2 persones i llum.
Excepte del 3 al 26 d’agost i segons disponibilitat
Preus especials per estades llargues
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)

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)
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CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Del 1 d’abril fins al 30 de juny 399€
Inclou l’electricitat.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Del 31 de març fins al 30 de juny 375€
Oferta pack familiar 25€/nit+Taxa T. (Zona Caravaning)
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
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CÀMPING MOLIÍ DE BOJONS (Sant Sadurní
d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
Del 30 de març fins al 30 de juny 365€
1 mes, menys juliol i agost, caps de setm. 150€+T.T.
Llum 10 Amp.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
Temporada baixa 25€/nit + Taxa T.
Inclou fins a 4 persones i 6 Amp.
Prohibit gossos de races potencialment perilloses
(Inscripcions i pagament a UCC, de Barcelona)
CÀMPING CASTELL PARK
Ctra. Girona – Palamós, km. 40

17253 Vall-Llóbrega - Palamós
Del 13 d’abril fins a l’1 de juliol 580€+TT
Inclou l’electricitat.
(Inscripcions i pagament a UCC, de Barcelona)
CÀMPING BELLSOL (Pineda de Mar)
Pg. Marítim, 46
Del 30 de març fins al 30 de juny 575 €
Inclou: Caps de setmana, Ponts, Setmana Santa sencera
i del 21/06 al 30/06 tots els dies.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING EL PINAR PLATJA (Santa Susanna)
Avgda. Pins, s/n
Del 6 d’abril fins al 29 de juny 660 €
Inclou: 2 persones.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

secretaria
GUIES DE CÀMPING
Recordem que tenim la guia de càmpings 2018, al preu
especial per al soci és de 4,50€. Podeu recollir-la a Barcelona o reservar-la a la Demarcació que més us convingui.
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.
VAYACAMPING
Vayacamping Club ens ofereix una targeta gratuïta, amb

rt
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’
l
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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
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XXIV AcAmpAdA NAcIoNAl de cAtAluNyA

Del 28 de juny al 7 de
juliol de 2019
CÀMPING MAITE
Avd. Montgó Nº 66 L`Escala 17130 – Girona
42°6'48"N 3°8'39"E

INSCRIPCIÓ

NOM ……………………………………………….. COGNOMS ……………………………………………..……………………………………….

ADREÇA …………………….………….………………………. POBLACIÓ ……………………………………………….……… CP ………..

Nº SOCI ………………… CLUB ……………………………………………………………………………….. Tl. Contacte …………………

ASSISTENTS
COGNOMS
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Preu

Total

DNI
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Nº

DATA NAIXEM.
……//……//………
……//……//………
……//……//………
……//……//………

CARAVANA ..… AUTOCARAVANA ……. MATRÍCULA…………..……..… MATRÍCULA COTXE …………………..…….…

NOM
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

AUTOLIQUIDACIÓ

€

€

€

4,00 €

€

85,00 €

85,00 €

€

5,00 €

15,00 €

85,00 €

Suplement estada del 30 de juny al 4 de juliol

10,00 €

1

Suplement Dinar Popular per adult

€
€

Suplement per adult i nit

Dos caps de setmana per unitat familiar i instal·lació (4 pers.màxim)

Suplement Dinar Popular per infant (menys de 12 anys)

20,00 €
TOTAL

Suplement per animal de companyia i nit

2 sopars Unió Caravanista de Catalunya, per persona





Tota inscripció anul·lada a partir del 15 de juny, només tindrà dret a la devolució del 20%. A

Les inscripcions i el pagament es faran al club al qual pertany el soci.

Només s’admetran inscripcions mitjançant els respectius clubs de la F.C.C.C.

La inscripció a l’acampada es tancarà el dia 25 de maig de 2019.

Taxa turística a pagar a la recepció del càmping el primer cap de setmana



L’entrada al càmping serà a partir del divendres 28 de juny a les 16:00 hores.

partir del 22 de juny no hi haurà cap devolució.




Els inscrits a l’acampada disposen de pàrquing gratuït per a les caravanes del 24 al 28 de juny.

núm. 2022 publicat el

NO és permès l’ús de de barbacoes individuals - DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual

s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC



El càmping disposa de caravanes de lloguer; els interessats heu de posar-vos en contacte

10/03/1995)


directament amb el càmping.



8 UCC

Clauers UCC 1€
Polos vermells UCC 12€
Fulards UCC 6€
REVISTA CAMPIREPORT
Us recordem que si voleu rebre la revista de càmping
CAMPIREPORT al vostre correu electrònic. Només cal que

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€

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.

ens comuniqueu el vostre email a: ucc@uccat.com, amb
el vostre núm. de soci i us l’enviarem.
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.

