Notícies

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

De la Unió Caravanista de Catalunya

FUNDADA L’ANY 1974

2020
ABRIL

Demarcacions:
U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL BAGES
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PÒRTIC
Benvolguts socis
Quan rebeu aquest Notícies la majoria ja estareu gaudint de
l’acampada de primavera.
Voldria aclarir algun punt sobre les inscripcions: no és una novetat, això és de sempre, però que alguns no compleixen, i es regien
que hi ha prou places i després vénen els disgustos. Cap inscripció

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
Correu- electronic:
ucc.ccvalles@gmail.com
Horari: 18 h. a 20 h. dijous

és vàlida si no s’ha fet el pagament, amb la nova modalitat on-line
que ja es farà quasi únicament en les properes acampades no es
podrà validar.
Una inscripció sense pagament mai és pot posar davant dels que
ho han fet bé. Per tant només obtindrà plaça si en sobren en aquella acampada o altra.
Hem de ser molt estrictes perquè no hi hagin malentesos ni problemes entre socis.

SUMARI
(Els horaris són exceptuant
festes i vigílies)

Avda. del Manzanares, 196
28026 MADRID
www.peldano.com

Redacción, administración y publicidad:
Avda. del Manzanares, 196.
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID.
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z 90 TROBADA INTERNACIONAL FICC

2

z SECCIÓ motoclub ucc	

3

z UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

2

z GRUP “VETERANS DE LA UCC”

4

z UCC-CARAVANING CLUB DEL TARRAGONA

2

z SECCIÓ D’ESQUÍ”

4

z UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

2
z càmping FREIXA (K 3)

4

z UCC-CARAVANING CLUB D’AUTOCARAVANES 3
z SECCIÓ CICLISTA

3

z INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS

z SECCIÓ EXCURSIONISTA

3

z SECRETARIA

5/7
8

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

90 TROBADA INTERNACIONAL FICC
Ha arribat un comunicat ANUL·LANT a causa de la situació
amb COVID-19, la 90 trobada Internacional FICC a Roma,

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Ja estem arrancant l’acampada de primavera al Càmping
Mas Sant Josep de Santa Cristina d’Aro. Durant aquest mes
d’abril s’incorporaran els darrers socis que encara estaven
gaudint dels últims dies a la neu.
Encara en procés d’adaptació a la nova ubicació, i començant a descobrir l’entorn que ens ofereix el càmping, ja
tenim preparades totes les activitats per a l’acampada amb
l’esperança que siguin del vostre gust i que el temps ens
acompanyi per gaudir-les totes.
Com ja sabeu des de l’any passat, totes les activitats son

CARAVANING CLUB
DE

Ostia Antica, del 24 de juliol al 2 d’agost, us anirem informant.

comunicades per endavant, via whastapp, a tothom que
participi a l’acampada, al mòbil o mòbils que vàreu indicar
al full d’inscripció.
Ben aviat podrem gaudir de la piscina, o millor dit, del parc
aquàtic que durant aquest mes ja estarà obert pels més
valents, disposats a banyar-se tot i que la temperatura no
sigui gaire alta. I si tot va segons els plans previstos, també
podrem gaudir d’un segon parc aquàtic al càmping que te
prevista la seva inauguració per aquest mateix mes.
Salut i força caravàning.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Aquest més d’abril tenim la nostra Setmana Santa. Com
ja sabeu la nostra acampada de primavera la fem als dos
càmpings escollits, Las Palmeras i el Santa Eulàlia.
Com sempre tindrem Pilates (per part del càmping Las Palmeras), 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.
Donarem la nostra tradicional mona i cava per gaudir de la
Setmana Santa en família. Recordeu que per poder recollirla, és important que porteu el vostre llibret o full de soci/a.

CARAVANING CLUB
DEL

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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Passada la Setmana Santa, els dies 17-18 i 19 d’abril, ens
trobarem a Poblet, per fer una visita guiada al Monestir.
Diumenge visitarem el poble de La Selva del Camp, per
completar un cap de setmana cultural.
El mes de maig, concretament els dies 8-9 i 10, assistirem
a Amposta, a la Festa del Mercat, molt concorreguda i
animada.

Pel mes de juny, estem preparant la trobada del dinar
d’aniversari, el 27, però a l’hora de redactar aquesta informació, encara no podem concretar dia ni lloc.
Estigueu atents a la web autocaravanesucc.cat, per tenir
informació més acurada i en temps real.
També rebreu, per correu, les respectives convocatòries.

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabikers, ja falta menys per les
acampades de primavera de tots els
grups d’acampada, i amb elles una mica més de bon temps, i també totes
les activitats que tenim preparades
per aquesta època. Com que aquest any els encarregats de
la secció no estem acampats a Blanes, sinó a Santa Cristina

d’Aro al càmping Mas Sant Josep, no sabem com coordinar
les activitats que sempre fèiem. De totes maneres intentarem fer com a mínim la PEDALADA FAMILIAR que sempre
ha tingut molt d’èxit.
Us mantindrem informats.
Recordeu que podeu seguir-nos al facebook de la Unió on
trobareu tota la informació de les activitats

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Ja ens hem polit el primer trimestre,
aprofitem l’inici de la primavera i el bon
temps per gaudir de la natura.
Les properes sortides són:
18 d’abril: Gorgs de La Febró (Baix

Camp).
16 de maig: Catllaràs (Rasos de Tubau).

13 de juny: Vall de Lod (Solsonès)
És important assistir a la reunió, que normalment serà els
dimecres previs a la sortida a les 19:30 h, o comunicar al Club
la vostra assistència a l’excursió.
Per més informació podeu consultar el blog de la secció:
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
Estimats Motards,
Durant aquest mes d’abril farem una
sortida al Monastir de Cabrera, amb vi-

sita cultural inclosa.
Més informació a primers de mes www.motoclubucc.com

que aniré actualitzant perquè veieu sortides i recorreguts.
Si vols formar part del grup de whatsApp «SALIDAS MOTOCLUB», pots enviar un correu elèctronic a motoclubucc@
gmail.com amb el teu nom, número de soci, telèfon i dades
de la moto en que fareu les excursions.
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Estem preparant la 73 Trobada a l’Octubre de 2020, ja anirem informant en properes edicions del Noticies.
També anirem al RALLYE INTERNACIONAL, que es celebrarà a Roma ,Ostia Antica, del 24 de juliol al 2 d’agost 2020.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es

vagi’m jubilant, s’animen a viatjar amb nosaltres, si voleu 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.

SECCIÓ D’ESQUÍ
En el moment de fer aquest Notícies, tenim damunt nostre la tempesta anomenada “Jorge” que, neu no se si deixarà
molta o no, però vent segur que si.
Be, aquest any serà recordat per totes les fites aconseguides, donat que una part dels socis de la secció es van poder
reunir per fer un previ dinar-àpat de germanor i que a sobre
el carnaval també ha deixat un excel·lent video a les xarxes

A
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Càmping

ACAMPADES
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Recordeu que ja tenim un poliesportiu, una zona infantil i juvenil, servei de Wifi gratuït, rentat de vehicles, servei de buidat
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Fins a aquest moment, també es manté a les xarxes socials,
les dates per a la 41e. cursa social que es fará al Sector de Pas
de la Casa a la pista (Tubs) i a continuació es farà l’àpat de
germanor al Restaurant Racó de Solanelles, a la sortida del
Funicamp, i degustaren l´autèntica escudella de Sant Antoni
d´Andorra.
!!Us hi esperem!!

càmping FREIXA (K 3)

PAGAMENTS
Es podran fer inscripcions d’un sol mes,
sempre i quan hi hagi places disponibles.
Si en aquest moment hi ha acampada millor s’haurà d’abonar
la part corresponent de les activitats d’aquest a la UNIÓ mitjançant transferència.

UN
IÓ

socials, que continuï la festa.

per a autocaravanes, etc.
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 pàrquing, s’haurà de
fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.

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, la
Taxa T. es pagarà directament als càmpings.

Del 28/03 a partir 12 h fins 27/06 abans 12 h: 454€ + 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 ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al març 140€/mes+T.T.
Inclou 6 Amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)

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 30 de maig 2 pers. 14€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 2+2 17€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 4 adults 28€/nit +Taxa T.
Fins el 30 de maig més 4 adults 30€/nit +Taxa T.
1 mes caps de setmana fins al 30 de maig, 115,50€/
mes+T.T. amb llum
Mes de juny caps de setmana, 157,50€/mes+T.T. amb
llum
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC, de Bcn)

CÀMPING LA BALMA (Espinelves)
Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost 163 €/mes
Juliol o Agost 290 €/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.

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"

2019=23

Preu 2020=25/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 comprovant 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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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
Fins al 10/07 i del 26/08 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 EL ROBLE (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Tot l’any menys ponts i festes nacionals 20€/dia
Inclou 2 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Del 1 de març fins al 15 de juny 390€
(Zona Caravaning)
Març, abril o maig 130 €/cada mes.
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING OLIANA (Oliana)
Ctra. C-14, Km.142,70
Del 1 de març fins al 15 de juny 360€
(Zona Caravaning)
Març, abril o maig 120 €/cada mes.
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING MOLIÍ DE BOJONS
(Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
De l’1 d’abril fins al 28 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 AMPOLLA (L’Ampolla)
Platja Arenal, s/n
Obert fins al 8 de desembre: 18€/nit+T.T.
Inclou 2 persones i llum.
Excepte del 12 de juliol fins al 30 d’agost, Semana Santa,
festius i ponts i segons disponibilitat
Preus especials per estades llargues.
Abril 350 €+T.T.
Maig 350 €+T.T.
Juny 400 €+T.T.
Del 5 de març fins 28 de Juny, caps de setmana 1.250 €
Tots els preus son per 2 persones i llum 10.
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING LA PLANA (Creixell)
Ctra. N-340, Km.1.182
Del 6 de març fins 28 juny
452 €+T.T. Inclou 2 persones+6Amp
512 €+T.T. Inclou 3 persones+6Amp
572 €+T.T. Incloue 2 persones+6Amp

t
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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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(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING EL PINAR PLATJA (Santa Susanna)
Avgda. Pins, s/n
Des de el 3 d’abril fins 27 de juny 590 €+T.T.
(Inclou 4 persones i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING PARC DE GUALBA (Gualba)
Can Illa Vell, s/n
Del 27 de març fins 14 de juny
425 €,+T.T., 2 persones
450 €,+T.T., 3 persones
475 €,+T.T., 4 persones
Mes d’abril 250 €+T.T. 2 persones
25 € per persona de més
Mes de maig 210 €+T.T. 2 persones
25 € per persona de més
Mes de juny 300 €+T.T. 2 persones
25 € per persona de més
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING VALLDARO (Castell Platja d’Aro)
Avgda. Castell d’Aro, 63
Del 3 d’abril fins 6 de juliol 900 € a 1.150 €+T.T.
Inclou 5 persones i electricitat
CÀMPING ELS SOLSONÈS (Solsona)
Crta. Sant Llorenç, Km. 2
10% descompte preu tarifa.
Mes de juny 300 €+T.T. 2 persones
25 € per persona de més
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING BEGUR (Begur)
Ctra. d’Esclanyà, 4
Del 3 d’abril fins 3 de juliol 1.258 €+T.T.
Inclou 2 persones
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
15% descompte.

CÀMPING BEGUR (Begur)
Ctra. d’Esclanyà, 4
Del 3 d’abril fins 3 de juliol 1.258 €+T.T.
Inclou 2 persones
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING VALLDARO (Castell Platja d’Aro)
Avgda. Castell d’Aro, 63
Del 3 d’abril fins 6 de juliol 900 € a 1.150 €+T.T.
Inclou 5 persones i electricitat

CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
15% descompte.

CÀMPING ELS SOLSONÈS (Solsona)
Crta. Sant Llorenç, Km. 2
10% descompte preu tarifa.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

secretaria

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€

*Data expedició DNI

Lloc de naixement

*Adreça real

Data de naixement

DNI

*(Dada molt important)

Clauers UCC 1€
Polos vermells UCC 12€
Fulards UCC 6€

Adreça DNI

El CCI es començarà a enviar a finals de febrer o principi de
març.

Ompliu la part inferior d’aquest escrit i feu-la arribar al Club, o
feu arribar aquestes dades al correu k3@uccat.com.

Tenim al Club el Reglament per a qui pugui interessar.

Aquest carnet a més de ser un document de campista per
presentar arreu, cobreix una assegurança de responsabilitat
civil a tercers pels danys que es puguin fer amb material
d’acampada.

DE CATALUNYA

SOL·LICITUD PER AL
CARNET INTERNACIONAL
DE CÀMPING I CARAVANING 2020

A
UNIÓ CARAVANIST

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.

OFERTES:

Nom

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.

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.

Núm. Soci

També hem de lamentar la defunció del soci núm. 6.474 José Luis
Sarria Lara.
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)

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.

Les dades cal que siguin les mateixes que consten al vostre DNI.
Si l’adreça és diferent, feu-ho constar.

NECROLÒGIQUES
Hem de lamentar la defunció del soci núm. 7.432 José Ignacio Villar
Bernal.
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)

