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PÒRTIC

Aquest ja és l’últim Notícies de l’any 2017, un any més en
que el Cub us ha ofert moltes activitats organitzades pels diferents Grups d’Acampades i de les Seccions i Comissions, per
poder gaudir entre tots de bona companyonia, us puc assegurar que aquesta ha estat la finalitat dels organitzadors.
Moltes gràcies a tots ells perquè han treballat d’una manera
desinteressada durant tot l’any, amb el propòsit que aquestes
activitats siguin satisfactòries.
També al Comitè Directiu, Presidents de les Demarcacions i
les seves juntes doncs, sense vosaltres no podríem tirar endavant el Club.
Tots sabem que aquest any la política, sobretot durant aquests
últims mesos de l’any, ha estat molt conflictiva i preocupant,
però espero i desitjo que no sigui cap inconvenient per poder
passar unes bones festes amb tots els vostres.
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

ASSEMBLEA GENERAL DE LA UCC I CELEBRACIÓ 44è ANIVERSARI
Us comuniquem que l’Assemblea General de la Unió Caravanista de Catalunya tindrà lloc el dia 18 de febrer, al local
social del nostre Càmping Freixa, de Manresa.

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Com cada any per aquestes dates, ja hem acabat les acampades del Bolet. L’Acampada del Bolet del Càmping Pirinenc
ho va fer el diumenge 29 d’octubre i l’Acampada del Càmping Els Solans, el 5 de novembre.
Esperem que hàgiu pogut assistir i participar en totes les activitats que s’han fet en les dues acampades. Recordeu que
la Coral de la UCC-Caravàning Club del Bages, com cada any,
farà alguna activitat per a les festes de Nadal i Reis.
Com sempre us podeu informar cada dilluns en les oficines
de Manresa i ús facilitaran les dates dels pròxims esdeveniments.
D’altra banda, solament queda recordar-vos que la nos-

CARAVANING CLUB
DE

Al Notícies de gener trobareu la convocatòria corresponent a l’Assemblea, així com la inscripció per la celebració
del dinar del 44è aniversari de la UCC, al mateix dia i lloc.

tra carrossa de reis «El Cargol» passejarà novament per
l’itinerari de la Cavalcada de Reis de Manresa, fent gaudir
tant a grans com a petits d’aquesta bonica festivitat, i com
cada any lliurarem la carta demanant felicitat, alegria i treball per a tots.
Us recordem que, com sempre, teniu la loteria de la Unió
Caravanista de Catalunya a la vostra disposició.
Com ja vam comunicar l’Assemblea anual de la nostra Demarcació tindrà lloc el dia 18 de desembre a les 20,30 hores.
BON NADAL I FELIÇ ANY NOU

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Hola a tots/es,
Estem pràcticament al damunt del nou any i l’inici de les
temporades d’acampades en la nostra demarcació.
Encara no disposem de la informació per a les properes
acampades del 2018, ja que, tal i com vàrem comentar al
passat Notícies i que passem a recordar, pel nou any hi hauran novetats que esperem siguin del gust de tothom com
sempre.
L’acampada de la calçotada i de Primavera 2018, ja la tenim
gairebé formalitzada i haureu d’estar molt atents al Notícies
de gener, perquè allà explicarem detalladament les passes a
seguir per les inscripcions. Tant els que vàreu fer l’acampada
de tardor, com els que no.
Quan rebeu aquest Notícies ja s’haurà fet la trobada convocada per l’1 de desembre, al carrer Escultor Verderol

2 UCC

Nº 10 Local 3 “Cafeteria Aquí te espero”, on es dóna un
petit avanç de les acampades, s’explicarà el que s’ha fet al
llarg de l’any, el que es farà en el proper, on es presenten els
comptes i és l’espai adient per comentar i fer suggeriments
del funcionament de la mateixa, i on tots els interessats
poden exposar un tema, dubtes, preguntes o simplement
participar-hi.
De moment, això és tot el que ens esdevé en la nostra demarcació i us recordem que tots els dimecres de 19 a 21
hores estarem a la vostra disposició online mitjançant el Facebook o correu electrònic: ucc.cctarragona@gmail.com o
trucant directament al nostre número de mòbil 649894731.
Gràcies a tots/es, bones festes i bona entrada d’any!!!!!

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

CARAVANING CLUB
DEL

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

Recordem que l’Assemblea de la nostra Demarcació tindrà
lloc el dia 19 de gener.
El grup Terra Mar, enguany no realitza l’acampada d’hivern,
però si que volem desitjar-vos un Bon Nadal i un Feliç Any
Nou, amb un poema de Nadal de Josep Maria de Segarra:
“Però Nadal ens ha pintat el rostre
amb un vermell precís i decidit,

I ens dóna un sentiment de llar, de sostre,
De terra, de nissaga i d’esperit.
Procurem ser una mica criatures
Amorosint el baladreig raspós,
I diguem: “Glòria a Déu en les altures”
Amb aquell to que ho deien els pastors.”
BONES FESTES!

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
El mes de desembre, sempre difícil per trobar dates, hem
preparat trobar-nos per celebrar un dinar de Nadal.
La convocatòria és per al dia 16, i serà al restaurant Casa Félix,
a Valls.
El preu acordat és de 30€ per persona.
Per a gener, respondrem a la invitació que en van fer a Taradell per assistir, un altre cop, a la Festa dels Tonis, que tindrà
lloc el cap de setmana dels dies 12-13 i 14.
Us fem saber que el dia 18 de febrer, tindrà lloc, al càmping
Freixa (K3) l’Assemblea General del nostre club, la Unió Ca-

ravanista de Catalunya.
I recordeu que l’Assemblea de la nostra Secció tindrà lloc el
dia 14 de desembre al local social del carrer Aragó, de Barcelona, on us hi esperem.
La trobada de febrer, preveiem sigui, el cap de setmana del
24, a la Fira de l’Aixada de Manresa.
Ho anirem preparant, però les dates confirmades són les que
rebreu a traves de correu o publicades en la web:
autocaravanesucc.cat

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers
S’acaba l’any i volem aprofitar
aquest Notícies per desitjar-vos
un bon Nadal, bona entrada d’Any
Nou i molta sort amb la loteria.

Recordeu en fer-nos saber, tots els que vulgueu, la llicencia de bicicleta i animar a tothom que no la tingui
a fer-se-la perquè us donarà seguretat en les vostres
sortides en cas de qualsevol incidència.
Fins l’any que ve!!

SECCIÓ D’ESQUÍ
Quan rebreu aquest Notícies esperem estiguin caient les primeres volves de neu, tingueu els esquis amb
les soles fetes i esteu apunt d’iniciar una nova temporada d’esquí.
Des de la Secció estem treballant per a poder dur a terme una nova cursa social.
Us mantindrem informats.
Tothom que vulgui rebre informació de les activitats de la Secció d’Esquí envieu un email a esquiucc@

uccat.com.
Bones Festes!!
Des de la Secció estem treballant per a poder dur a terme una nova cursa social.
Us mantindrem informats.
Tothom que vulgui rebre informació de les activitats de la Secció d’Esquí envieu un email a esquiucc@uccat.com.
Bones Festes!!
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SECCIÓ EXCURSIONISTA
L’última excursió prevista per al 2017 és
la de la sortida i dinar de Nadal, el dia 16
de desembre.
Recordem que l’Assemblea anual de la

Secció tindrà lloc el dia 13 de desembre a les 20 hores.
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
De cara al proper 2018, els motoristes de
la UCC ens hem proposat consolidar la
nostra secció.
Volem seduir a tots els amants de la moto i us animem a acompanyar-nos a cadascuna de les activitats
que proposem de cara al proper any.
Com ja s’ha fet durant el 2017, ens proposem fer una concentració anual al Càmping Freixa. També prepararem una excursió mensual on, més enllà del plaer de sortir en moto, gaudim
dels paisatges de Catalunya, de la seva gastronomia, cultura,
historia i diversitat.. i tot això complementat amb el “bon rotllo” i la solidaritat que caracteritzen aquestes sortides moteres,
en un ambient festiu i d’amistat.

Ens hem proposat que, almenys dues d’aquestes sortides tinguin la consideració d’especials i, inclouran, com a mínim, una
pernocta i recorregut àmpliament superior al de la resta de
trobades.
En aquest marc, us avancem que, per al 2018, estem preparant
una sortida transpirinaica en la que unirem els mars Mediterrani i Cantàbric, tot recorrent i gaudint de la majestuositat
dels Pirineus. Més endavant, anirem informant de les dates
(que esperem siguin dins del primer semestre de l’any), de
quantes jornades hi dedicarem i de si la completarem en una
o diverses sortides.
Ens acompanyeu?

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Estem preparant la 57 Trobada de Caravanistes Veterans i
següents, que seran per l’any 2018. Entre altres, tenim previst participar a l’Acampada Nacional, l’Acampada del Muguet
i a l’Acampada Catalana.
Ja anirem informant en properes edicions del Notícies.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es va-
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gin jubilant, s’animin 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.

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES

AVANTATJA

PAGAMENTS: Es podran fer inscripcions

Els acampats a la tardor tindran prioritat per a l’acampada
d’hivern, 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.
Recordeu que ja tenim un poliesportiu, una zona per a infantils i juvenils, servei de Wifi gratuït, rentat de vehicles, servei de
buidat per a autocaravanes, etc.

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.

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"

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

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
2 desemb. despr.12h. al 24 març abans 12h. 465€+T.T.
Octubre a des. caps set.: 110€/mes+T.T. amb llum
Octubre a des. caps setm. 2 adults: 12€/nit+T.T.amb llum
Ooctubre a des.caps setm. 2 ad.+2 n:15€/nit+T.T.amb llum
Octubre a des.caps setm. 4 adults: 25€/nit+T.T.amb llum
Octubre a desembre de 20 a 10 h. 10€/nit+T.T. sense llum
Llum 5€/dia. Extra 1 mes: 45€
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera:
(Pagament i inscrip.per 1mes o més, ambT.T.a UCC,de BCN)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al març 2018 135€/mes+T.T.
Inclou 6 Amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
De setembre a desembre 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 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.

Càmping Las Closas
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)

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

-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
Fins al 17 desembre 17€/nit+T.T.
Inclou: 2 persones i 6 Amp.
Tancat del 17 desemb. al 12 de gener
Del 12 gener al 11 març 2018 375€
Inclou 4 persones i 6 Amp de llum
A pagar al càmping en 2 pagaments:
1r: 12 gener 188€ - 2n: 25 febrer 187€
(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Del 2 desemb.després 12h. al 2 abril abans 12h.
Inclou Setmana Santa i electricitat 399€+T.T.
Tancat els dies de Nadal, Sant Esteve i Reis
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
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
Tot l’any menys agost 25€/nit+Taxa T.
Inclou 4 persones i llum

(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING MOLIÍ 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)

secretaria
festes de nadal
Degut a les Festes de Nadal, el Club romandrà tancat al públic
des del dia 22 de desembre fins al 7 de gener, inclusius.
NOTA NECROLÒGICA
Hem de lamentar la defunció del soci núm. 7.911 Tomàs de les
Heras Vergara.
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)
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.

Soci 11.793
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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.
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.

Ob

y
n
a
’
l
t
o
t
ert

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
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€
Foulards UCC 6€

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

Com cada any reproduïm una participació de la loteria de Nadal, amb la quantitat de
0,15€, perquè cap soci es quedi sense provar sort. Si en voleu més, encara tenim a la
venda participacions a 2,50€ cada una. En cas de premi, excepte el reintegrament i la
“pedrea” comunicarem a través del Notícies i la Web la forma de pagament.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
DEMARCACIONS

U.C.C. CARAVANING CLUB DEL BAGES U.C.C. CARAVANING CLUB DE TARRAGONA
Telèfon 649.89.47.31
Plaça de la Reforma, 1
ucc.cctarragona@gmail.com
Tel. 93.872.11.90 - Fax 93.872.51.98
08240 - -MANRESA

Carrer Aragó, 416 1-3 08013 Barcelona
Tel. 93.245.05.00 - Fax 93.265.04.19
Correu electrònic: ucc@uccat.com
Pàgina web: http://www.uccat.com

A
UNIÓ CARAVANIST

DE CATALUNYA

U.C.C. CARAVANING CLUB DEL VALLÈS
Campoamor, 93-95 (Hotel d’Entitats)
Tel. 93.711.19.14 - Fax 93.711.66.22
08204 - SABADELL

LOTERIA NACIONAL
SORTEIG DE NADAL
El portador interessa la quantitat de
0,15€ al bitllet número

41.658

Dipositari: Unió Caravanista de Catalunya.
Tota butlleta trencada o esmenada
del sorteig que es celebrarà a Madrid el dia
no serà vàlida.
Caduca als tres mesos.
22 de desembre de 2017
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