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PÒRTIC:
Bon Any a tothom!
En començar l’any, la nostra Associació celebra la festa més important,
l’Aniversari, aquest any amb un número prou important: el 40è.
Igual que els 3 últims anys, farem coincidir el dinar d’Aniversari i l’Assemblea
General de la Unió Caravanista de Catalunya. En aquest acte explicarem com ha
anat l’any i les previsions de futur per l’any 2014. Aquest és un acte en el que tots
els socis poden participar amb les seves idees.
Ens agradaria poder gaudir de la vostra companyia (l’assistència a un dels actes
no obliga a anar a l’altre).
Per al dinar d’Aniversari hem buscat un dinar popular, el més assequible possible.
Aquests actes és realitzaran a la nostra Zona d’acampada Emili Freixa, coneguda
per tots com K3, el dia 23 de febrer. Després del dinar, i com és costum, hi haurà
sorteig de regals.
Us esperem a tots!
I parlant del K3 voldria fer un aclariment:
S’han sentit comentaris sobre el preu mensual de les nostres acampades, i l’opinió
és que és car.
Aquest, s’ha hagut de veure incrementat per l’IVA que hem hagut de sumar-hi,
a més he d’aclarir que el preu no és més que el repartiment de les despeses fixes
que hi ha mensualment de lloguer i subministraments. Si el nombre de socis que
assisteixen a les acampades fos més alt, el preu baixaria considerablement.
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

ASSEMBLEA GENERAL I CELEBRACIÓ DEL 40è ANIVERSARI DE LA U.C.C.
En aquest Notícies trobareu la convocatòria corresponent a l’Assemblea General Ordinària de
la Unió Caravanista de Catalunya. Com en anys
anteriors, tindrà lloc a la Zona d’acampada Emili
Freixa, el dia 23 de febrer a les 10,30 en primera
convocatòria i a les 10,35 en segona. A continuació es lliurarà la insígnia commemorativa dels

25 anys d’antiguitat a tots aquells socis donats
d’alta l’any 1989, és a dir, del soci núm. 7.824 al
8.260.
A continuació, i al mateix lloc, celebrarem amb
un dinar el 40è Aniversari del nostre Club.
La inscripció, preu del dinar i informació del pagament el trobareu en aquest Notícies.

PROPERES ACAMPADES INTERCLUBS
56a CONCENTRACIÓ NACIONAL FECC
(Acampada nacional FECC)
La 56a concentració nacional de la F.E.C.C., organitzada pel Club Aire Libre Provincial Málaga-Marbella, tindrà lloc a Ronda, per Setmana Santa, del 12 al
20 d’abril. El preus són: 75 € per adult, 35 € de 10 a
13 anys i gratis per a menors de 9 anys. Els preus de
les excursions, inscripció, programa, etc., ho trobareu a la Web:
www.nacionalronda2014.es
Les inscripcions finalitzaran el dia 30 de gener, però
degut a que el nombre de places és molt reduït,

haureu de fer-nos arribar la vostra inscripció al
club el més aviat possible, i les anirem enviant a
l’organització a mesura que les anem rebent.
Inscripció i pagament a UCC, Barcelona.
81a ACAMPADA DE LA FICC
Malgrat no tenir encara més informació de
l’acampada internacional de la FICC, us podem
avançar que tindrà lloc a la costa oest de Finlàndia,
a la ciutat Festival de Jazz de Pori, organitzada pel
SF Caravan, del dia 24 de juliol a l’1 d’agost. Us tindrem més informats en quan tinguem més dades.
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CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES

Els nostres socis del Càmping Frontera es troben en plena
temporada d’esquí, i la neu i el fred sembla que no falta.
Des del Club, on estem més confortables i calents, preparem el nou programa de primavera.
Les dates per l’acampada de primavera al Càmping Bellaterra, de Blanes, estan per determinar, si us voleu informar

CARAVANING CLUB
DE

truqueu a la nostra oficina i us diran les dates d’inscripcions
i pagaments. El numero de compte, per fer l’ingrés, tant per
al Càmping Bellaterra i com per al Càmping Canyelles, el
trobareu al Notícies de febrer en la inscripció corresponent.
Desitgem que estigueu gaudint de la temporada d’esquí i
que tingueu una bona estada.

UCC CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Bon any a tots!
Estrenem un nou any amb temperatures molt fredes que fan que la temporada d’ski sigui bona per
practicar aquest esport. Esperem que no canviïn i puguem aprofitar aquestes temperatures de ple hivern.
Per altre costat, els components de la junta ja estem
planificant les acampades d’aquest any. Cal tenir les
nostres caravanes en perfecte estat de revista... com
sempre..., perquè aviat estaran en moviment.
Per començar, un avanç del que seran les nostres
acampades i que suposem, molts de vosaltres estàveu esperant amb impaciència.
Acampada de la Calçotada 2014:
Lloc: Càmping Las Palmeras		
Preu : 40€ acampada + 10€ per ració
Dates: Arribada: dia 21 març, a les 16:00 h
Sortida: dia 23 març, a les 23:00 h
(Els socis que facin les dues acampades ocuparan la
mateixa parcel·la que correspongui amb la del sorteig

de la primavera).
Acampada de la Primavera 2014:
Lloc: Càmping Las Palmeras (zona verda i part de la
lila)
Preu: 560€ (taxa turística NO INCLOSA)*
*La taxa turística, es pagarà directament al càmping
(majors de 16 anys).
Dates: Del dia 28 de març, a les 16:00 h fins el 24 de
juny, a les 12.00 h
Molt important:
Socis que SÍ van fer l’acampada de Tardor 2013
Els socis que vareu fer l’acampada de Tardor 2013 a
Las Palmeras, haureu de portar o enviar per correu
electrònic la inscripció al Club, del 5 de febrer, a les
19.00 h al 12 de febrer, a les 21.00 h (correu electrònic:
ucc-cctarragona@gmail.com). Qui no porti o enviï
per correu electrònic la inscripció al Club durant les
dates estipulades perdrà la seva disposició preferent.

PARQUING DE CARAVANES I AUTOCARAVANES
A ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Es lloguen places de pàrquing molt àmplies per caravanes i autocaravanes.

OFERTA ESPECIAL:
1 ER MES GRATUÏT
PREUS COMPETITIUS
L’accés al pàrquing és molt fàcil i es disposa de vigilància.
Truqueu ara al 933210454 / 933210458 o,
conacteu per correu electònic a administracio@socrpb.com

Taller especialitzat en reparació i manteniment
integral d’autocaravanes, caravanes i campers
Instal·lació i venda d’accessoris / Tapisseria i
reformes del mobiliari / Mecànica en general
Polígon industrial Can Cuyàs
C/Can Cuyàs, 50 Nau 10
08110 Montcada i Reixac
Tel. i fax 93.572.60.52 / Mòvil 659.96.88.33
Web areapuntocontrol.com
Email areapuntocontrol@areapuntocontrol.com

Descompte 10% als socis
de la UCC en mà d’obra
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Ingrés: al compte: BANC DE SABADELL :
0049 1877 44 2310720867
Ha de sortir reflectit al resguard bancari el nom del
soci/a. No envieu o porteu resguards amb el nom
d’un familiar, amic/ga, o similar.
Inscripció: Sortirà al Notícies de febrer i cal emplenar-la correctament, ja que seran estrictes per la gran
demanda de socis (lletra llegible, tots els apartats
omplerts i signada). Si aneu en grup especificar-ho
en l’apartat “GRUP”.Tots els membres del grup haureu
d’utilitzar un mateix nom.
Tràmits: Els interessats haureu de portar o enviar, per
correu electrònic, la inscripció i el resguard bancari,
al Club, durant la data d’inscripció. No s’acceptarà cap
inscripció fora del termini establert, ni la de cap soci
que no hagi fet l’acampada de Tardor 2013.
Socis que NO hi van fer l’acampada de Tardor 2013
Els socis que NO vareu fer l’acampada de Tardor 2013
a Las Palmeras, haureu de portar o enviar per correu
electrònic la inscripció al Club, del 19 de febrer, a les
19.00 h, al 26 de febrer, a les 21.00 h (correu electrònic:

ucc-cctarragona@gmail.com).
Ingrés: fins al 27 de febrer al compte:
BANC DE SANTANDER : 0049 1877 44 2310720867
Ha de sortir reflectit al resguard bancari el nom del
soci/a. No envieu o porteu resguards amb el nom
d’un familiar, amic/ga, etc.
Inscripció: Sortirà al Notícies de febrer i cal emplenar-la correctament, ja que seran estrictes per la gran
demanda de socis (lletra llegible, tots els apartats
omplerts i signada). Si aneu en grup especificar-ho
en l’apartat “GRUP”.Tots els membres del grup haureu
d’utilitzar un mateix nom.
Tràmits: Els interessats haureu de portar o enviar per
correu electrònic la inscripció i el resguard bancari al
Club durant la data d’inscripció. No s’acceptarà cap
inscripció fora del termini establert.
Recalquem que la inscripció no val, si no té el resguard bancari adjunt al corrent de pagament o si
la inscripció no es completada correctament.
Amb la modalitat de correu, es tindrà en compte l’hora
d’entrada al nostre correu i no l’hora d’enviament.

El Càmping Pirinenc està situat a la
comarca del Ripollès, en un entorn
inmillorable on el permanent contacte
amb la natura faran les delícies dels
campistes.

Panells solars, reguladors, bateries,
llums baix consum 12 V
Substitueixi les bombetes halògenas
de la seva caravana per LED´s

Mover Trolley el millor sistema
Sense instal-lacio ni pes a la caravana.

Consulti oferta per a socis de la UCC

Farigola, 20 local 08023 Barcelona
Tel. 93 219 30 37 – 93 210 83 09
A 100 m. del <M> Vallcarca línia III
Horari: de 9:00h a 14h. i de 15h a 18h, dilluns a
dijous. Divendres de 9:00h. a 14h.

info@eco-car.net
www.tiendaelektron.com

CàMPiNG

PiRiNENC

Ofertes especials per als socis durant tot l’any
Ctra. De Gombrèn GI-401 Km. 3
Apartat Postal 6 - 17530 Campdevànol GIRONA Tel. 972 712 023 Fax 972 71 20 86
Email: info@campingpirinenc.com
Web: www.campingpirinenc.com

Oferta per
a socis de
la U.C.C.

Primavera 2014
Del 11 d’abril al 6 de juliol 2014

585€

+ taxa turística

Inclou: Setmana Santa, ponts oficials i caps de setmana.
Unitat familiar: Es considera parella i fills. La resta de familiars cal que
paguin com a visita i amb un màxim de 6 per parcel·la i cal que es donin
d’alta a recepció.
Preus extra per a tota la temporada: 1 persona 30€ / 1 cotxe 30€ / gos 10€.
Es permet l’entrada al càmping els divendres al matí.
Obligatòri disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
Ingrés al compte: 0075 0200 05 0601369829 (Banco Popular).
Inscripció genèrica al Club.
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¡Atenció!
Tots els interessats haureu de seguir al peu de la lletra
les instruccions d’inscripció que us donarem al Notícies de febrer i realitzar la inscripció dins del termini
establert, del contrari donarem per nul·les les inscripcions, us farem un truc i sentint-ho molt us direm que
quedeu exclosos de l’acampada.
Un cop esgotades les places de l’acampada, si és que
s’esgoten, els socis que s’hagin quedat sense, seran
informats i se’ls donarà la possibilitat de formar part

CARAVANING CLUB
DEL

d’una llista d’espera.
Aquest any el càmping tampoc deixarà entrar a cap
client que no tingui assegurada la seva caravana o autocaravana amb l’assegurança de responsabilitat civil.
Esperem que aquesta informació sigui del tot precisa
i per qualsevol dubte truqueu al club els dimecres de
19.00 a 21.00 h a l’oficina de la nostra demarcació.
Us continuarem informant en els següents Notícies.
Us donarem informació més detallada.
No falteu. Fins el proper ........N O T Í C I E S.

UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

Estrenem un nou any i l’acampada d’hivern del grup
Terra i Mar. S’ha preparat per cada cap de setmana
del mes de gener, les se
güents activitats:
- Torneig de petanca.
- Classe de cuina per a petits i grans.
- Torneig de futbolí per a petits i grans.
- Sessions de ball aeròbic.

Tal com us havíem anunciat anteriorment, el proper
dia 11 de gener a les 10’30 hores del matí. Hi haurà
l’Assemblea General de la demarcació al local social
de la zona d’acampada “Emili Freixa”, de Manresa.
A les 14 h. al mateix local social, el dinar d’aniversari
d’aquesta demarcació, el preu serà de 14€.
Podeu informar-vos i fer les reserves del dinar al
local del club: tel: 93 711 19 14 els dijous de 18 a 20
hores, o deixar-nos la reserva al contestador.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Benvolguts socis,
Desitgem que hagueu passat
unes bones festes de Nadal.
Com sabeu, el dia 25 de novembre vam fer l’Assemblea
General de la secció, tot va anar molt be.
Aquest any si que podem dir que hem tingut un inici

de temporada BRUTAL.
Us podem avançar que, si res no canvia, la Cursa Social
serà el 15 de març de 2014 a Grandvalira, al sector de
Grau-Roig.
Rebreu més informació via correu electrònic.
Molta Neu.

SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Ja hem encetat un nou any, esperem
que per fi sigui millor que els anteriors, de moment nosaltres anem
tirant. Passem a informar-vos dels propers esdeveniments
previstos per al mes de febrer. En primer lloc recordarvos que el proper dia 23 de febrer, diumenge, tindrà lloc
l’Assemblea General Ordinària de la UCC, que se celebrarà

al local de la Zona d’acampada Emili Freixa. Enguany, casualment coincideix amb una de les nostres trobades, però
com que estarà situada en un lloc proper a Manresa, el que
tingui intenció d’assistir-hi ho tindrà molt fàcil. Per reservar
lloc per al dinar d’aniversari, haureu d’enviar la inscripció
corresponent (en el Notícies de febrer) a la secretaria de
la UCC.
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Aquest mes realitzarem dues trobades, la primera serà els
dies 7, 8 i 9 a Cervera.
Aquesta trobada coincidirà amb la inauguració d’una nova
area d’autocaravanes, a la mateixa població de Cervera.
Com que coincidirà amb la Festa Major de la població i hi
ha previstes diverses activitats en les que podrem participar, esperem poder passar-ho d’allò més bé. Pernoctarem
les dues nits al lloc indicat per l’Ajuntament, del qual encara no us podem donar les coordinades. En el moment en
que les sapiguem, les comunicarem a través de la nostra
web: http://www.autocaravanesucc.cat. El cost de la sortida està previst que sigui 0 €.
Dins del mateix mes realitzarem una segona trobada els
dies 21, 22 i 23, aquesta vegada a Balsareny, per assistir a la
Festa dels Traginers, i podrem contemplar la cavalcada, així
com passejar per la població visitant les diverses parades
que es munten per l’ocasió. Les dues nits pernoctarem en
el mateix lloc, del qual tampoc us podem dir les coordinades perquè l’Ajuntament que preveu una important assistència de públic, està estudiant la millor localització per
acomodar-nos. Repetim que, al moment que les sapiguem,
les comunicarem a la web. Una altra vegada el cost previst
serà 0 €, en tot cas hi haurà la possibilitat d’apuntar-se a
algunes activitats programades per la comissió de festes
que podran tenir algun cost.

Polo de
cotó

12 €

Com ja sabreu, a l’última Assemblea General Ordinària de
la secció es va dur a terme el canvi de president i junta directiva, la qual us comuniquem seguidament:
President: Xavier Agustí
Vicepresident 1r: Manuel Grandes
Vicepresident 2n: Joan Galtes
Secretaria: Carme Barberà
Tresorer: Fèlix Remendo		
Vocals: Toni Costa
Antonio Mesalles
Jaume Huertas
Vocals col·laboradors: Jordi Milà
Daniel Hernández
L’Assemblea ha acceptat, a proposta del nou president, la
nominació d’en Manuel Grandes com a President d’Honor
de la Secció d’Autocaravanes.
Recordeu que per disposar de la informació més recent,
podeu entrar a la web de la secció que queda reflectida
més amunt. Penseu que està a la vostra disposició per a
qualsevol consulta durant la duració de les trobades el
telèfon 636 52 08 46. 				
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SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabykers
Bon any nou 2014!!!
Comença l’any i els bons propòsits, esperem que un d’aquest sigui agafar la
bici una mica més que el 2013, ja sigui per ajudar
a las dietes que gairebé tots comencem per any
nou (i que per desgracia pocs aguanten una llar-

ga temporada), per millorar-nos físicament, o el
millor de tots, simplement per gaudir d’aquest
esport, a ser possible amb companyia dels amics.
I és per això que us emplacem a compartir les
sortides, que feu, amb el màxim de companys.
Us recordem que podeu seguir-nos al Facebook
de la Unio Caravanista de Catalunya.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Les properes excursions de la
Secció per l’any 2014 seran:
18 gener: Riells-Sant Miquel del Fai-Sant Pere de
Bertí-Riells (excursió anul·lada del passat 23 de febrer.)
14, 15 i 16 de febrer: Os de Civis, excursió sense
determinar, depèn de la neu que pugui haver-hi, i
festa a l’hotel.

15 març: Baumes de can Teixidor-Castell de Milany.
26 d’abril: Can Tries-Tossa d’en Espinau.
17 de maig: A determinar pels companys de Tarragona.
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.

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
No ha estat possible relacionar-vos la programació de sortides corresponents a l’any 2014, però

intentarem tenir-les per al Notícies del mes de
febrer.

C. E. CULTURA
BARCELONA PAM A PAM 2014
Dissabte 11 de gener a les 10 hores
TORRE BELLESGUARD
Carrer Bellesguard, 16/20 (molt a prop de la Ronda de
Dalt)
Preu especial per al Club 10 €uros.
Per fi. Un any anant-hi al darrere, hem pogut concertar
una visita per aquest deliciós palauet, l’obra més desconeguda d’Antoni Gaudí.
La torre Bellesguard inspirà el mestre, retent homenatge

a l’últim rei català, Martí l’Humà.
La seva construcció data entre 1900 i 1909, amb unes formes rectes molt poc habituals en la seva obra, inspirades
en el castell medieval de Martí l’Humà, que va viure al
castell fins a la seva mort, l’any 1410.
Gaudí va construir el castell a mig camí, entre el modernisme i el gòtic, i restaurà part de les restes del castell
medieval, que formen part dels jardins de la finca.
En la construcció Gaudí va desenvolupar innovadores
solucions arquitectòniques que més tard aplicaria a la
Sagrada Família.
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La història de Bellesguard està íntimament lligada a la
història de Catalunya, són molts els personatges i els fets
històrics succeïts en aquest històric recinte.
La visita ens permetrà passejar acompanyats pels jardins

i per fi (fins ara no era possible) per l’interior de la casa/
castell, fins i tot pujant fins a la torre de guaita.
Malauradament el nombre de visitants és molt reduït
veient-nos obligats a limitar el nombre de sol·licituds.

ZONA D’ACAMPADA EMILI FREIXA (K 3)
PAGAMENTS: Es podran fer efectius els pagaments de les acampades mes a mes.
Al moment de fer la transferència de la inscripció, tant sols es farà efectiva la part del
primer mes, i els 2n, 3r o 4t pagament abans del 26 de
cada mes.
També 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.
Pensem que amb aquesta mesura afavorirem l’accés
més planer per poder gaudir d’unes instal·lacions i
d’unes activitats amb l’avantatja d’esglaonar els paga-

ments i fer més lleuger el dispendi inicial d’una acampada.
AVANTATJA
Els acampats a la tardor tindran prioritat per a
l’acampada d’hivern, sempre i quan hi hagin places
lliures.
MESURES DE SEGURETAT
Les mesures de seguretat ens aconsellen la necessitat
de demanar accés a la nostra zona d’acampada a tot
soci no acampat, a través del timbre de la porta.
En cas de voler anar al pàrking s’haurà de fer saber als
responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

Recordatori per a l’estada al pàrking de la Zona d’acampada Emili 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.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Reserva per al pàrking de la zona d’acampada Emili Freixa (K3)

2013=26€

Oct. Nov. Des.

Assenyaleu els mesos que voleu
Camí del Grau, s/n
reservar i feu-la arribar per fax o eMail, (Ctra. C-16)
juntament amb el comprovant d’ingrés. Tel. 93.836.27.99

2014=26€

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

Preu de 2014: 26€/mes (IVA inclòs)
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 2100-3549-17-2500001388 (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 seu de Barcelona o podria donar-se el cas que perdessiu la plaça en tractarse de mesos molt sol·licitats o no saber de qui es 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
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km.13
Fins al mes de març 2014 119€ cada mes
Inclou 4 ampers de llum
(inscripció a UCC,Barcelona i pagament al càmping)

CÀMPING CAMPALANS (Borrredà)
Ctra.de Sant Jaume Km 1,5
De l’1 de desembre al 30 de març 377 €
(Inscripció a UCC,Barcelona i pagament al càmping)

CÀMPING VALL DE CAMPRODON (Camprodon)
C-38 Km 7,5
Caps de setmana, tot l’any 2013: 20 €/nit, excepte
Setmana Santa, ponts i agost.
Inclou 2 persones i 4 amp. de llum
(inscripció a UCC,Barcelona i pagament al càmping)

CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
La Riera, s/n.
De desembre al març 125 € cada mes
El mateix preu si s’allarga fins al maig
Inclou 6 amp. de llum
(Inscripció a UCC,Barcelona i pagament al càmping)
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Vine a la nostra Zona d’acampada Emili Freixa !!
Preus 2014
Zona
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Coord. GPS: N: 41.73867º E: 001.85754º
N: 41º 44' 20" E: 01º 51' 26"

DE CATALUNYA

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

Actual acampada: Hivern 2013/2014 (Terra i Mar)
Recorda que les acampades al Z.A. Emili Freixa, es poden pagar per mesos!!

Preus per mesos del 2014:

Recordeu:

Per al pagament per mesos
de les acampades, cal fer
primer ingrés a la data
indicada a la inscripció, el
segon a principis del mes
en curs d’iniciar-la i aixì
successivament.
Les inscripcions de les
properes acampades les
podreu trobar en els Notícies
de febrer (primavera), maig
(estiu) i juny (tardor).

Hivern: Gener, febrer i març 99€ per mes.
Primavera: Abril, maig i juny + Set. Santa 120€ per mes.
Estiu: Juliol i agost 275€ per mes (estada diària).
Tardor: Setembre, octubre i novembre 107€ per mes.
Recordeu que: Per a estades per mesos, cal que envieu inscripció
genèrica, que podeu descarregar de la nostra web www.uccat.com, a
l’apartat “acampades”.
Excepte en el cas de l’acampada de primavera, cal que us poseu en
contacte amb el cap d’acampada, per tal de liquidar la part proporcional
de les activitats de l’acampada en curs.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

UNIÓ
CARAVANISTA

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

DINAR DEL 40è ANIVERSARI

DE C
ATALUNYA

23 de febrer 2014
Zona d’acampada Emili Freixa a les 14h
Sorteig d’obsequis
Soci número ................. Nom ............................................................................................
Import 23€ per adult x ............ persones = ......... €

Carn (Vedella estofada)

Import 6 € menú infantil x ....... persones = .......... €

Peix (Rap amb salsa)

Total = ________ €

*(Dada important)

*Data expedició DNI

DNI

Lloc de naixement

Data de naixement

Nom

Adreça

Núm. Soci

Les dades cal que siguin les mateixes que consten al vostre DNI

El CCI es començarà a enviar a finals de febrer.

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 2014

A
UNIÓ CARAVANIST

Cal que ens feu saber si voleu carn o peix. Indiqueu-ho numericament.
Aquesta inscripció junt amb el comprovant d‘ingrés s‘ha d‘enviar abans del 16 de febrer a la U.C.C. Barcelona.
Transferència bancària al número 2100 - 3549 - 17 - 2500001388, i enviar la inscripció i el comprovant d‘ingrés per
fax al 93.265.04.19 o per eMail a k3@uccat.com o ucc@uccat.com.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

SECRETARIA
NOTA NECROLÒGICA
Lamentem la defunció del soci 10.812 Pedro Perez
Albo, n’era assidu de les acampades del Grup Garrofer
(A.C.S.)
Donem el més sentit condol als seus familiars.
OFERTES:
LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.
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
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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.
MINI-GUIES DE COMARQUES DE CATALUNYA
A les Web : www.vegueries.com
www.rutescatalunya.com
Trobareu gratuïtament unes Mini-Guies amb els indrets d’interès més destacats, les rutes i visites imprescindibles, gastronomia típica, festes populars i
adreces útils.
També contenen mapes turístics visuals de gran qualitat i algunes fotografies. Tot per a fer més fàcil una
visita a fons per les comarques de Catalunya.
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 i us l’enviarem.
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Lloc: Zona d’acampada “Emili Freixa”

Dia 23 de febrer de 2014

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”
Coordenades GPS: N 41.73867º
E 001.85754º

1ª Convocatòria: 10,30 hores
2ª Convocatòria: 10,35 hores

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’Acampades, Atenció al Soci, Publicacions, Socis assistents,
Seguiment temes pendents i altres..
5è - Zona d’acampada Emili Freixa
6è - Informe relacions externes
7è - Informe Tresoreria. Estat de Comptes. Quota anual 2014.
8è - Pressupost 2014
9è - Torn obert d’intervencions
Barcelona, gener de 2014
V.P. Presidenta

Secretari

Mª Carme Capdet Huerba

Xavier Agustí Viso

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 UCC núm. . . . . . En/na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
no podent assistir a l’Assemblea General Ordinària del 23 de febrer de 2014, delego el meu vot

Al soci d’UCC núm. . . . . . . .

En/na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De conformitat amb el segon paràgraf de l’article 8è dels Estatuts cada soci té dret a un vot, segons indica
l’art.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 a celebrar el dia 23 de febrer de 2014.

Soci d’UCC núm. . .. . . . . . . . . . En/na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREGUEM LLIUREU LA BUTLLETA QUE CORRESPONGUI A L’ENTRADA DE LA SALA

