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FUNDADA L’ANY 1974
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Demarcacions:
U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL BAGES

Plaça de la Reforma, 1
08240 MANRESA
Tel. 93 872 11 90
Mob. 649 599 116
Correu- electronic:
ucc.ccbages@gmail.com
Visites hores convingudes

U.C.C. CARAVANING
CLUB DE TARRAGONA

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

(Els horaris són exceptuant
festes i vigílies)

C/ Aragó, 416, 1er - 3a • Horari d’oficina: dilluns, dimecres i dijous de 10 a 20 h,
dimarts i divendres de 10 a 14 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
Bon any 2022!
Encara que sembli lluny ja comencem a organitzar les
acampades més esperades de l’any per molts de vosaltres,
les de primavera.
En aquest Noticies trobareu tota la informació.
Esperem que mica en mica tot torni a la normalitat i es puguin anar fent algunes activitats.
Us recordo que aquest mes el dia 27 farem l’acte més important de la nostra Associació, l’Assemblea general.
Es farà al Camping Freixa, en principi no sabem si podrà
ser presencial, de totes maneres enviarem l’enllaç com l’any
passa’t per qui vulgui participar online.
Us informarem per mail.
En aquest Notícies al Grup de Veterans trobareu informació de les Trobades previstes Veterans, Concentració Nacional FECC i Muguet.
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BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Ja estem a la meitat de l’hivern, tenim al grup d’esquiadors
molt contents perquè la neu no ha faltat i han pogut practicar aquest esport amb quasi total normalitat.
Com ja sabeu a finals de l’any passat es va obrir el procés
electoral para elegir nou president i junta de la nostra demarcació. Malauradament no va haver cap alternativa que
hagués sigut molt positiu per ajuda a fer créixer ala nostra
demarcació. Davant d’aquesta situació el president i junta
actual continuarem 3 anys més amb la voluntat de millorar i
donar-vos un servei que sigui satisfactori.
Dit això, segur que molts de nosaltres ja tenim al cap la
propera acampada de primavera “Memorial Gregori Ayerbe”. Com ja sabeu tornarem a anar al Càmping Mas Sant
Josep de Santa Cristina d’Aro perquè altres dos opcions que
teníem com alternativa finalment no van poder concretarse perquè un d’ells no ens oferia el suficient nombre de
parcel·les per garantir la participació de tothom i l’altre eren
unes parcel·les tant petites que el cotxe no hi cap i que de
ben segur no hagués estat a l’alçada esperada.
El càmping Mas Sant Josep per aquest any es manté el mateix preu que l’anterior, i a més a més, ens millorar la seva
proposta.
L’acampada es realitzarà a la zona D, que pels que coneixeu

el càmping es darrera del supermercat. Aquesta zona esta
més propera a tots els serveis del càmping, però la millora
més important és que tindrem una pica amb aigua a les
parcel·les.
Per aquesta raó aquest any vàrem fer una preinscripció fins
el 15 de gener, per el càmping volia conèixer quina intenció
de participació hi hauria per reservar-nos el numero exacte
de parcel·les totes agrupades i així el càmping pogués oferir
la resta de parcel·les als seus clients. Evidentment, això no
vol dir que quan obrim el període final d’inscripció no ho
pugueu fer, si no esteu inscrits, i tant que si, podeu fer-ho
com sempre però en aquest cas no podrem garantir que les
parcel·les estiguin al costat del grup del caravàning o contigües en cas de ser més d’una caravana perquè estarà sotmès
a la disponibilitat del càmping segons la demanda dels seus
clients.
Com sempre qualsevol novetat o noticia a compartir amb
vosaltres ho farem a traves del grup de whastapp.
Gràcies a tothom per fer-ho possible, cuideu-vos!!
Força càmping

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Després de no poder fer cap trobada durant gener, encarem febrer amb més ganes. Al moment d’escriure aquesta
nota, estem treballant per poder-nos trobar, possiblement
el cap de setmana del 12, a Vilanova i la Geltrú, amb xatonada inclosa.
Reservem, també, el darrer cap de setmana del mes, per
poder anar a Amposta, a la festa de la carxofa.
Tot això són intencions, i tot dependrà de la predisposició
dels ajuntaments corresponents.

Estigueu atents a les convocatòries, que farem efectives
quan estiguin lligades les gestions.
De cara al mes de març la previsió sobre la que estem treballant és per anar a la Fira de Mollerussa i a veure la floració a Aitona.
Per abril, Sant Jordi, festa medieval a Montblanc.
Esperem que la situació sanitària millori progressivament i
puguem normalitzar la situació.

SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabikers, a la secció ciclista
estem igual que la resta del món. No
sabem ni quan ni com, podrem començar a organitzar alguna cosa.
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És per això que només ens queda desitjar-vos que us cuideu
molt i que desitgem que tots estigueu be.
Esperem més endavant poder donar-vos alguna novetat.
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SECCIÓ EXCURSIONISTA
Salutacions i Bon Any a tots,
Hem començat l’any amb esperança
que tot rotlli i que ens permeti fer moltes excursions. Tenim molta il·lusió de
que el grup tiri endavant i continuï
amb les activitats com fins ara. Al mes de Gener hem gaudit
de la Riera de Gualba amb les seves llegendes de dones
d’aigua, bruixes i bruixots.
Les properes sortides previstes són:

19 de febrer: Baumes de Caixurma a Castellfollit de la Roca.
11 –12 –13 de març: Raquetes a Os de Civis.
9 d’abril: Salt del Portuguès a les Planes d’Hostoles.
Salut i muntanya.
Recordeu que ara ja tornem a fer la reunió presencial prèvia
a l’excursió, els dimecres a les 19:30h.
Per més informació podeu consultar el bloc de la secció:
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com

SECCIÓ D’ESQUÍ
Estimats socis i amics,
PLENA TEMPORADA

Continuen en la fase de presentació de comptes i resultats de
l`any anterior, aixi com del pressupost pel pròxim exercici.

Socis i amics, de la secció, al rebre el noticies ens trobaren ja casi a mitja tempo-

Tanmateix comuniquen que tenim instagram SEUCCAT i facebook SEUCCAT UNIO CARAVANISTA, a on es pot seguir tota la
informació.

rada d’esquí.
Continuen amb les primeres reunions de presidents de seccions, de junta, etc. aixó si, tot telemàtic, degut a la situació
actual que no millora.

Fins a les hores salut per a tots i a continueu amb totes les
mesures sanitàries.

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
Bon dia Motards.
Sembla que aquesta pandèmia no arriba a la seva fi i per tant, no ens deixen
fer les sortides que tant esperem.
Si tot va bé, a partir d’aquest mes tornarem a fer el tercer cap
de setmana, les rutes que teníem pensades. Per aquest proper mes de Febrer, hem pensat que el dia 19 podrien torna
a anar al Santuari de Foix, fent això sí, la paradeta a Cal Pau
Xich, a Guardiola de Font.

Per a qualsevol informació pregunteu al correu
MotoclubUCC@gmail.com, ja que el web està amb problemes de canvi de Domini.
De tota manera, tot el que estigui en el grup de wasap de
«Sortides Motoclub», estarà informat ja que per aquest canal
es penjaran les sortides a realitzar i s’enviaran els formularis
d’assistència.
Gràcies a tots.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

DESCOMPTES MATERIAL CÀMPING
RECORDEU QUE PER GUADIR DE QUALSEVOL DESCOMPTE
CAL PRESENTAR EL CARNET DE SOCI, JUNTAMENT AMB EL
JUSTIFICANT DEL REBUT ANUAL 2021.
CARAVANING MARE NOSTRUM, S.L. (Tordera)
10% Descompte en mobiliari i accessoris, així com la reparació de caravanes.
No inclou: caravanes, avances i qualsevol tipus de tendes o
productes en oferta)

AUTOSUMINISTRES MOTOR, S.A. (Gurb)
10% Descompte en accessoris i complements.
No inclou recanvis, ni articles que ja tinguin descompte.
TOT CAMPING CANET (Canet de Mar)
5% Descompte en recanvis i accessoris.
No inclou articles que ja tinguin descompte.

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Benvolguts Veterans,

aquest Noticies , ja estarà feta i finalitzada.

Com us anunciava, en l’anterior Noticies, degut a
l’Estat d’alarma pel covid-19, el Grup de Veterans , ens
comuniquem a través de whapssap, telèfon i correu
electrònic, improvisant les acampades segons les
obertures de comarques que va dient el Govern.

També estem preparar la participació a La 62ª Concentración Nacional que organitza la FECC, que
aquest any tindrà lloca a Alcalà de Guadaira del 9 al 17
d’Abril 2022, farem la 80 Trobada de Veterans, de
fet serà una Pre-Trobada abans d’arribar a la Nacional,
que tindrà lloc 1 al 8 d’Abril encara no s`ha determinat
a on serà.

Finalment la Trobada de Veterans 78 va tenir lloc a Alcossebre (Castelló) al Camping Tropicana del 1 al 12
de Desembre 2021 visitant el seu entorn .
ELS VETERANS, FEM REALITAT AQUESTA FRASE
« Por muy larga que sea la Tormenta,
el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.
Khalil Gibrau ( Poeta libanés)
Ara preparem la 79 Trobada de Veterans la farem
del 18 al 26 de Febrer 2022 tindrà lloc a Sagunto i
voltants encara no hem decidit el Camping, visitarem
els pobles e indrets dels voltants. Com tenim per costum farem diversos «àpats de germanor», quan surti

Del 25 d’ Abril al 4 de Maig 2022, participarem al
61 è RALLY FRANCO-CATALÀ DE MUGUET 2022, tindrà
lloc al Camping El Solsones situat a Crta. St. Llorenç
Km. 2 de Solsona (Lleida)
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que
es vagi’m 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.

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.

Coordenades GPS: N 41º 44’ 20” E 01º 51’ 26
Del 26/03 fins 26/06 440,00 €/+T.T.
Pagament Taxes al Càmping.
També disposa de Bungalows, de lloguer i/o venda

CÀMPING FREIXA (Manresa)
Camí del Grau s/n Km 3.Ctra.C16 de Manresa a Berga

CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
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Març 145€+T.T.
Abril 175 €+T.T.
Maig 145 €+T.T.
Juny 145 €+T.T.
(inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING MOLI DE BOJONS
(Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
Juliol i Agost: 350€+T.T.
(1 mes sencer i l’altre caps de setmana)
1 mes, menys juliol i agost, caps de setmana, 150€+T.T.
llum 10 Amp
1 mes, menys juliol i agost, caps de setmana ,150€+T.T.
llum 10 Amp
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING OLIANA (Oliana)
Ctra. C-14, Km.142,70
Abril, Maig o Juny 140,00 €/mes+T.T.
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING LA BALMA (Espinelves)
Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost, 163 €/mes+T.T.
Inclou IVA,Taxa T. i 5 Amp.
(Inscripcions i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Platja Arenal, s/n
Preus Primavera
18 €/nit+T.T.
Estades de 7 nits preu 6 nits
Estades de 14 nits preu 11 nits
Estades de 30 nits preu 20 nits.
Tots els preus son per 2 persones i llum 10.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
INFORMACIÓ I OFERTES DIRECTAMENT AMB ELS
CÀMPINGS
RECORDEU QUE PER GUADIR DE QUALSEVOL OFERTA CAL PRESENTAR EL
CARNET DE SOCI, JUNTAMENT AMB EL JUSTIFICANT
DEL REBUT ANUAL 2021.
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 BEGUR (Begur)
Ctra. d’Esclanyà, 4
Oferta 7 nits, temp. Baixa Autocaravana 102€+T.T.
7 nits, temp. Mitja 132€+T.T.
Oferta 7 nits, temp. Baixa Caravana 120€+T.T.
7 nits, temp. Mitja 140€+T.T.
Inclou 2 persones i llum.
CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
10% descompte.
CÀMPING INTERPALS (Platja de Pals)
Avgda. Mediterrània, s/n
Del 8/07 fins 10/07 860 €/+T.T.
Inclou 4 persones + electricitat.
Caps de setmana, ponts, festius i des de Sant Joan tots
els dies)
(inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING EL ROBLE (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Ponts i Festius 25 €/dia+T.T.
Resta de l’any 20 €/dia+T.T.
Inclou 2 persones i llum.
CÀMPING ELS SOLSONÈS (Solsona)
Crta. Sant Llorenç, Km. 2
Contractació de mesos 10% descompte preu tarifa.
No s’admeten gossos.
CÀMPING L’OMBRA (Llançà)
c/ L’Ombra, nº 4. 10% descompte.
CÀMPING LOS LLANOS (Dènia, Alacant)
Partida Deveses, D72
Estiu 10% descompte, excepte 6 al 15 d’agost.
CÀMPING COSTA BLANCA (El Campello, Alacant)
c/ Convent, 143
10% descompte 3 nits mínim
Exceptuant Juliol i Agost. Inclou 2 adults.
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CÀMPING HOTEL PLAYA LA ARENA
(Isla-Arnuero, Cantabria)
Barrio la Arena
10% Descompte, exceptuant des de 15/07al 23/08.

CÀMPING OSATE (Otsagabia, Navarra)
Ctra. de Salazar
10% descompte per més de 10 dies.

CÀMPING BARDENAS (Villafranca, Navarra)
Ctra. NA-660 PK.13,4
10% descompte parcel·les i allotjaments.

CÀMPING ARBIZU (Arbizu, Navarra)
Paraje Utzu, 5 Km. 5
15% descompte temporada baixa.

SECRETARIA
NECROLÒGIQUES
Hem de lamentar la defunció de la dona del soci núm.
1.050 Nuria Flores Molina.
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)

de 30€, més l’import de la targeta, això no dona dret a fer
les activitats del club. Si teniu algun amic interessat que es
posi en contacte amb nosaltres.

VENDES
Soci 11.277 ven avance Tigamo Mod. Malta V975, color
gris/blau, finestres, tapes i cortines ample SW 2,50 per a
caravana de M495. T: 633 154 592 Antoni.
Soci 15.898 ven autocaravana Moncayo CitroenJumper
2800 cc, any 2006, ITV fins setembre 2022. 4 persones
dormir, 6 persones viatjar, TV, Nevera de 150 l, congelador,
microones, gru. electrogen, susp. Neumàtica, toldo Fiama i
placa solar. T: 678 557 214 José Luis.

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.

CARNETS FEDERATS
Oferim la targeta de federats de les nostres seccions i el
Carnet Internacional per als NO socis amb un cost

VAYACAMPING
Vayacamping Club ens ofereix una targeta gratuïta, amb la
que ens faran descomptes a càmpings, parcs de vacances

Au

La fi

AutoSuministres Motor
La fira permanent del caravaning
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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.

Segueix-nos a
i també a Instagram

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

Seguir
Uniocaravanistadecatalunyaucc

METODE D’INSCRIPCIÓ A LES ACAMPADES PRIMAVERA 2022
(excepte UCC-CCBAGES i UCC-CCTARRAGONA)

Per motius de seguretat i mesures de prevenció del
Cov-19 i per tan evitar desplaçaments i concentracions
de persones de forma innecessària, les inscripcions a les
acampades de primavera de l’any 2022 es realitzaran seguint els següents paràmetres:
• Del 8 al 28 de febrer de 2022 podran realitzar les
inscripcions els socis que hagin realitzar l’acampada
anterior amb el grup, i els socis amb accés prioritaris
establers a les normes i estatuts de la UCC (accés directe
a l’acampada), exceptuant l’acampada Mediterrani que
acabarà el dia 21 de febrer i les demarcacions que tenen
les seves dades.
• A partir de l’1 de març de 2022, les inscripcions de la
resta de socis. Les inscripcions a les acampades es realitzaran per ordre d’inscripció. Una vegada exhaurides les
places de l’acampada aquesta quedarà tancada.
• Per fer la inscripció es pot pagar de un sol cop o bé
en dos terminis, el primer al fer la inscripció i l’altra 10

dies abans de començar l’acampada, el preus del terminis s’indiquen en cada acampada.
• Tota inscripció a d’anar obligatòriament amb el comprovant de pagament. No s’acceptarà cap inscripció
sense el justificant.
• Els socis que vulgui fer un grup a una acampada ho
hauran d’indicar al fer la inscripció.
• El socis amb inscripció prioritària que facin la inscripció
al segon període perden aquesta privilegi i tindran la
mateixa consideració que la resta de socis.
NOTA: Trobareu el link per fer les inscripcions a la
nostra web:uccat.com.
Les dates i preus poder ser modificades a causa de
les mesures de prevenció de contagi o confinament
a causa de la pandèmia.
Per qualsevol consulta restem a la vostra disposició.
Telèfon 932 450 500.
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CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Dia 27 de febrer 2022
1ª Convocatòria:
2ª Convocatòria:

10.30 hores
10.35 hores

Lloc: Càmping Freixa
Ctra. C-16 direcció Berga Km.3
Camí del Grau, s/n (davant dels bombers) Manresa
Coordenades GPS: N 41º 44’ 20” E 01º 51’ 26”

Presencial i on-line (es farà arribar enllaç)
Amb el següent ORDRE DEL DIA:
1r.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera Assemblea Ordinària.
2n.- Informe de Presidència – Tasques i projectes.
3r. - Memòria d’activitats.
4t.- Informe de Secretaria, Demarcacions, Seccions, Comissions Especialitzades,
Grups d’Acampada, Atenció al Soci, Grup Promotor i Publicacions.
5è.- Seguiments temes pendents i altres. Socis assistents.
6è.- Càmping Freixa.
7è.- Informe relacions externes.
8è.- Informe Tresoreria. Estat de Comptes. Censors de comptes.
9è.- Pressupost 2022, Organigrama i Mencions especials de socis.
10è.- Elecció President/a i renovació de la junta.
11è.- Torn obert d’intervencions.
12è.- Insígnies plata commemoratives als 25 anys de soci.
Barcelona, febrer de 2022
V. P. Presidenta U.C.C.

Secretari

Ramon Poch Segura

M.Carme Capdet Huerba

Art. 4t. dels Estatuts vigents: Els socis i els seus familiars podran assistir als actes que s’organitzin dedicats a ells, i
participar en totes les activitats pròpies de les finalitats socials. Tindran veu a les Assemblees Generals i seran elegibles
per a formar part del Comitè Directiu, en la forma prevista en els Estatuts, tots els socis, parella i fills majors de 18 anys
(unitat familiar). Referent al vot, cada soci, com a unitat familiar, tindrà un únic vot.

......................................................................................................................................................................................

BUTLLETA DE DELEGACIÓ DE VOT: Soci núm. . . . . . . En/na.................................................................
No podent assistir a l’Assemblea General Ordinària de la UCC, del dia 27 de febrer 2022, delego el meu vot

Al soci núm. ...............................En/Na..................................................................................................................................
De conformitat amb el segon paràgraf de I'article 8 dels Estatuts cada soci té dret a un vot, segons indica l'article 4t.,i
aquest vot podrà delegar-se per escrit a un altre soci assistent, el qual només podrà tenir una sola representació.

Signatura:
...............................................................................................................................................................
BUTLLETA D'ASSISTÈNCIA a l'Assemblea General Ordinària de la Unió Caravanista de Catalunya a celebrar a
Barcelona el dia 27 de febrer del 2022.
Soci núm.___________________En/Na ____________________________________________________________

......................................................................................................................................................................................
PREGUEM LLIUREU LA BUTLLETA QUE CORRESPONGUI A L'ENTRADA DE LA SALA

