Notícies

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

De la Unió Caravanista de Catalunya

FUNDADA L’ANY 1974

2018
GENER

Demarcacions:
U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL BAGES
Plaça de la Reforma, 1
08240 MANRESA
Tel. 93 872 11 90
Fax 93 872 51 98
Correu- electronic:
ucc.ccbages@gmail.com
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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
Fax 93 711 66 22
Correu- electronic:
ucc.ccvalles@gmail.com
Horari: 18 h. a 20 h. dijous

(Els horaris són exceptuant
festes i vigílies)
Edita:

C/ Aragó, 416, 1er - 3a • Horari d’oficina: dilluns; dimecres i dijous de 17 a 20 h.
08013 BARCELONA. Tel. 93 245 05 00 • Fax 93 265 04 19
Correu-electrònic: ucc@uccat.com • Página web: http://www.uccat.com

PÒRTIC
Bon any a tothom!
Durant aquest mes de gener s’acabaran de realitzar les diferents Assemblees anuals de les demarcacions i seccions de
l’Associació i al mes de febrer es realitzarà l’acte més important del Club, l’Assemblea General, aquesta es farà el dia 18
de febrer al nostre Càmping Freixa de Manresa.
En aquest acte s’explicaran totes les activitats que s’han realitzat i les que es faran durant l’any, es presentaran els comptes
i el pressupost, i podreu preguntar tots el dubtes que tingueu.
Desprès podrem gaudir plegats del dinar d’Aniversari.

Aquest any en complim 44!
Us hi esperem a tots!
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ASSEMBLEES EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA DE LA UCC I
CELEBRACIÓ DEL 44è ANIVERSARI
Com hem comunicat al Pòrtic, les Assemblees Extraordinària i Ordinària de la Unió Caravanista de Catalunya tindrà lloc el dia 18 de febrer, al local social del
nostre Càmping Freixa, de Manresa. Un cop acabada,
es lliurarà la insígnia commemorativa dels 25 anys
d’antiguitat. Aquest any correspon a tots aquells socis

donats d’alta l’any 1993, és a dir del soci núm. 9.880 al
soci núm. 10.227. A continuació i al mateix lloc, celebrem amb un dinar el 44è aniversari del nostre Club,
Tant les convocatòries de les Assemblees, com la inscripció amb el preu del dinar i la forma de pagament
les trobareu dins aquest Notícies.

60a ACAMPADA NACIONAL FECC
Com cada any els amics de la FECC ens conviden a assistir
a la 60a Acampada Nacional. Aquest any tindrà lloc a A
Guarda (Pontevedra) al Càmping Santa Tecla, del dia 24
de març a l’1 d’abril. Els preus són: 75€ per adult; 35€ de
10 a 14 anys i gratuït per a menors de 10 anys.
Trobareu la inscripció i la informació a:

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Novament comencem un altre any, l’any 2018, en el que
esperem que es compleixin tots els nostres desitjos, i com
és habitual, tornarem a retrobar-nos en les acampades que
realitzarem plegats durant tot l’any.
Pas a pas l’Acampada de la Neu, va gaudint d’aquesta temporada que de moment sembla que va per bon camí, esperem que el temps acompanyi durant aquests tres mesos
que ens falten per arribar a la primavera. Com tots sabeu, a
Andorra podeu gaudir d’excursions, compres, passejos per
la muntanya i activitats diverses que ens ofereix aquesta
bonica Acampada.
Per als que no vau poder assistir a l’Assemblea General

CARAVANING CLUB
DE

www.ccc.devigo.net. Places limitades.
Recordeu que no anem en nom de la UCC, per tant a
l’apartat “Club” s’ha de posar FCCC.
(Pagament i inscripció fins al dia 12 de febrer a UCC,
Barcelona, a partir d’aquesta data hi haurà un increment del 20%).

Ordinària de la nostra Demarcació, us comuniquem que el
nou president de la UCC-Caravàning Club del Bages serà
en Pau Anguera, que de ben segur molts de vosaltres ja
coneixeu. D’altra banda, en German Puchal seguirà amb nosaltres com a membre de junta, col·laborant en les nostres
activitats tal com ho ha estat fent en aquests darrers 3 anys.
La junta és un equip, i el seu objectiu serà sempre donar el
màxim servei als seus socis.
De mica en mica ja anem preparant les properes acampades que arriben d’aquí a poc temps, com sempre us anirem
informant per poder gaudir d’una bona acampada de primavera.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Bon any a tots i totes!
Encetem un nou any i els membres de la junta ja estem
planificant les acampades d’enguany. Cal tenir les nostres
caravanes en perfecte estat de revista... com sempre...,
perquè aviat estaran en moviment.
Per començar, un avanç de la nostra acampada, que supo-
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sem, molts de vosaltres estàveu esperant amb impaciència.
Restem pendents d’altres ofertes de les que ja informarem
més endavant quan ens donin resposta.
Acampada de la calçotada 2018:
Lloc: Càmping Las Palmeras		
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Preu : 50€ acampada + 10€ per ració
Dates: Arribada: dia 16 març, a les 16:00 h
Sortida: dia 18 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 primavera 2018 Las Palmeras:
Lloc: Càmping Las Palmeras (zona verda)
Preu: 730€ (taxa turística NO INCLOSA)
-La taxa turística, es pagarà directament al càmping (majors de 16 anys).
Dates: Del dia 23 de març, a les 16:00 h fins el 24 de juny, a
les 12.00 h
IMPORTANT – Dins del preu de l’acampada s’inclou
l’assegurança de responsabilitat civil de 35 € que com l’any
passat, com a normativa del càmping se’ls ha de pagar directament a ells. Aquesta servirà tant per l’acampada de
la primavera com la de tardor a les seves instal·lacions. No
obstant estem negociant i potser hi haurà canvis dels que ja
informarem al proper Notícies.
Acampada de primavera 2018 La Sirena Dorada:
Lloc: Càmping La Sirena Dorada (parcel·la a escollir per cada
soci/a lliurement)
Preu: 530€ (taxa turística NO INCLOSA)
-La taxa turística, es pagarà directament al càmping (majors de 16 anys).
Dates: Del dia 9 de març, a les 16:00 h fins el 24 de juny, a
les 12.00 h
Molt important:
Socis/es que SÍ van fer l’acampada de Tardor 2017
Els/les socis/es que van fer l’acampada de Tardor 2017
a Las Palmeras o al Càmping Cambrils Platja, hauran
d’enviar per correu electrònic la inscripció al Club, del
2 al 9 de febrer fins a les 21.00 h (correu electrònic:
ucc.cctarragona@gmail.com).
També s’inclouran els/les socis/es que van fer la inscripció
i l’ingrés de la tardor a les Palmeras i van quedar fora per
falta de places.
Qui no enviï per correu electrònic la inscripció al Club
durant les dates estipulades perdrà la seva disposició preferent.
Ingrés: a partir de febrer fins el 28 de febrer al compte
corrent del Camping Les Palmeras:

BANC DE SANTANDER 0049 1877 45 2210747528
Ingrés: a partir de febrer fins el 28 de febrer al compte
corrent del Camping La Sirena Dorada:
BANC DE SABADELL 0081 0321 54 0001116913
Ha de sortir reflectit al resguard bancari, el nom del/la
soci/a (no envieu o porteu resguards amb el nom d’un
familiar, amic/ga, o similar).
Inscripcions: Sortiran al Notícies de febrer i cal emplenarles correctament, ja que serem 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/les interessats/des haureu d’enviar per correu
electrònic, la inscripció i el resguard bancari, 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 2017.
Socis/es que NO van fer l’acampada de Tardor 2017
Els/les socis/es que NO van fer l’acampada de Tardor 2017
a Las Palmeras o al Cambrils Platja, hauran de portar la inscripció al mateix càmping “Las Palmeras”, el 16 de febrer,
a les 19.00 h.
Enguany no s’acceptaran les inscripcions enviades per
correu electrònic només les entregades presencialment
degut a la gran retallada de parcel·les que hem sofert i
les queixes rebudes. EXCEPTE les del càmping La Sirena
Dorada.
Ingrés: a partir de febrer fins el 28 de febrer. 		
Ha de sortir reflectit al resguard bancari el nom del/la
soci/a (no envieu o porteu resguards amb el nom d’un
familiar, amic/ga, o similar).
Inscripció: Sortiran al Notícies de febrer i cal emplenar-les
correctament, ja que serem 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/les interessats/des haureu de portar presencialment la inscripció i el resguard bancari al Club durant
la data d’inscripció.
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.
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¡Atenció!
Tots/es els/les interessats/des hauran 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, els socis que

s’hagin quedat sense, seran informats i se’ls donarà la
possibilitat de formar part d’una llista d’espera.
Esperem que aquesta informació sigui del tot precisa i
per qualsevol dubte truqueu al nostre número de mòbil
649.894.731, els dimecres de 19.00 a 21.00 h.
Us continuarem informant de les novetats i donarem informació més detallada en els següents Notícies.
No hi falteu i fins la propera publicació.

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Comença l’any amb la trobada de gener, que tindrà lloc a Taradell, on veurem, el diumenge 14 la desfilada de carruatges
amb motiu de la Festa del Tonis.
La trobada serà els dies 12-13 i 14, i per a dissabte 13, preveiem fer alguna visita a un lloc interessant de la comarca.
Pel febrer, us recordem, un cop més, que el dia 18, diumenge,
tindrà lloc, al Càmping Freixa (K-3), a Manresa, l’Assemblea
general del Club, així com el dinar d’aniversari. Trobareu més
informació a les pàgines d’informació general del club.

La trobada de febrer tenim prevista fer-la a Manresa, amb
motiu de la Fira de L’Aixada d’aquesta ciutat, que tindrà lloc
els dies 23-24 i 25.
De moment, al tancament del Noticies, és aquesta la informació que podem avançar-vos. Estigueu atents a la pagina
web: autocaravanesucc.cat, i als correus que enviem regularment quan hi ha una convocatòria.
Si algú no rep el correu, poseu-ho en coneixement de la
secció, per tal de arranjar-ho.
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SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabikers, ha arribat el gener, i
esperem que hagueu tingut una bona entrada d’any, i és clar, com que fa
fred i aquestes festes hem fet algun
excés, per arreglar-ho “bici a tope”, a menys que us hagi
tocat la loteria per fer un tractament exprés anticel·lulitis.
Agafeu-vos-ho amb tranquil·litat. Esperem que el Tió i el
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Reis s’hagin portat bé i us hagin portat una bona bici o
aquell gatget que sempre heu volgut, o sí més no, que la
loteria s’hagi recordat de vosaltres.
En quan a activitats, vàrem tenir l’Assemblea el passat 15
de novembre on vàrem compartir una estona amb els assistents, explicant batalletes sobre la bici. Us encoratgem
a que a la propera Assemblea us animeu a venir.

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES

AVANTATJA

PAGAMENTS: Es podran fer inscripcions

Els acampats a l’acampada d’hivern tindran prioritat per a
l’acampada de primavera, 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
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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
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SECCIÓ D’ESQUÍ
Socis, amics i simpatitzants.
BREUS PARAULES DE LES ACTIVITAS DE LA
SECCIÓ D’ ESQUÍ
Es va iniciar la temporada el passat mes
de novembre amb la reunió al club de la
Secció, per tal d`engegar els preparatius.
Es va celebrar l’Assemblea anual, així com la festa de “Benvinguda de la neu” que, com sempre, es va rebre amb expectació,
després de passar tot l´estiu.
Les diferents estacions del Pirineu, van obrir pistes el passat mes

de novembre, amb condicions de neu no gaire bones, però
aprofitant el fred d´alta muntanya, van poder fer neu de canó.
La nostra secció s’ha encarregat de la tramitació dels forfaits de
temporada dels socis que l’han demanat.
Donem informació i tramitem la targeneu, targeta
d`assegurances per a l`esport de la neu.
Els socis que vulguin incorporar-se al grup de whatsapp, han de
donar les seves dades i el número de mòbil.
Dit tot això, restem a la vostra disposició i esperem que la temporada sigui igual de bona que fins ara.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Crida a la regeneració de la Secció
Excursionista de la UCC.
A l’any 1989, un entusiasta grup de socis
creàrem la Secció Excursionista, amb la
finalitat d’agrupar aquells socis i familiars que els agradava
l’excursionisme com a forma de gaudir de la natura, tant en la
vessant esportiva com la turística.
Fa 28 anys, tots érem més joves, evidentment, i a molts de
nosaltres ens acompanyaven la parella i els fills, alguns en edat
adolescent.
A mesura que passaven els anys, s’hi van anar incorporant
altres socis, el grup es va fer gran -i la gent també-, els fills han
emprés altres camins, família, responsabilitats alienes, i avui
dia, la Secció segueix programant sortides mensuals, malgrat
que el nombre d’assistents ha disminuït per raons naturals.
Creiem que ha arribat l’hora de regenerar la Secció, amb incorporacions de gent més jove, que prengui el relleu dels pioners, un selecte grup dels quals segueixen pujant muntanyes
i fent un cop a l’any una passejada amb raquetes de neu.

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

Fem una crida a tots els socis que gaudeixin de l’excursionisme,
i que puguin estar interessats a integrar-se al grup, amb
l’objectiu de continuar una tasca de 28 anys, que ens ha donat
moltes satisfaccions, per l’elevada companyonia entre nosaltres, així com recuperar l’esperit inicial de fer sortides familiars,
acompanyats dels fills i nets.
Preveiem fer una sortida, inicialment, apta per a grans i petits,
en la que ens trobaríem un dissabte perquè ens poguéssim
conèixer i establir les bases de donar un futur a la Secció.
En aquesta primera trobada definiríem les possibilitats de
tots els interessats, i establiríem un camí a seguir, en el que
es recollissin les inquietuds per determinar els formats de les
excursions, donant cabuda a altres formes de gaudir la natura
que les estrictament muntanyenques. Activitats de lleure que
poden ser trobades a cases de colònies, sortides culturals, etc.
A tots els que us pugui resultar atractiu, demanem contacteu amb el Club, mitjançant correu, o trucada telefònica als
telèfons: 609784133 Ramon Poch o 676821125 Jordi Vela, a
fi efecte de fer un llistat i convocar, a data consensuada, la
primera trobada.
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SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
Mes: gener
Dia: a concretar (trobareu informació a
la Web)
Estimats motars,
L’excursió que us proposem té com objectiu descobrir una
instal·lació que tenim a la comarca del Garraf i que molta gent
no la coneix. Farem en total uns 80 km. També s’ha de dir que

farem una petita excursió a peu, d´aproximadament 10 minuts
(no farà falta: piulet, grampons, cordes, ni oxigen.......)
És una sortida sorpresa. L’indret es força curiós com la seva
història. Després ens dirigirem a fer un esmorzar en un lloc
que ja coneixem.
La duració és d’un mati per poder dinar a casa.
Salutacions!

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Estem preparant la 57 Trobada de Caravanistes Veterans
i de les següents 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-

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.

CULTURA - BARCELONA PAM A PAM
El proper 14 de gener esteu convidats
a visitar amb guia, la darrera obra de la
Barcelona modernista oberta al públic
d’arreu del món.
A les 9,50 ens trobarem al carrer Carolines, 24 del Barri de Gràcia per a visitar LA CASA CAROLINES.
EL PREU ESPECIAL PER A SOCIS DEL CLUB ÉS DE 12 € PER PERSONA. Atenció les places són limitades.
La CASA VICENS, fou declarada Patrimoni de la Humanitat per

la Unesco el 2005, però fins ara no ha estat oberta al públic
en general, per les necessàries adaptacions a la seva nova
utilització.
Fou un projecte de casa d’estiueig i la primera obra d’en Antoni Gaudí a Barcelona. Obra innovadora i original que trenca
amb tot el que s’havia construït fins aleshores a la ciutat.
En aquesta obra Gaudí troba en la natura la font d’inspiració
més important de la seva obra i precisament la CASA VICENS,
n’és un dels millors exemples.
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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

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
Fins al maig 2018: 110€/mes+T.T.
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC, de Bcn)
Fins al 30 de maig 2 pers.:12€/nit+T.T. amb llum
Fins al 30 de maig 2+2: 15€/nit+T.T. amb llum
Fins al 30 de maig 4 adults: 25€/nit+T.T. amb llum
Fins al 30 de maig de 20h a 10h.:10€+T.T. sense llum
Llum: 5€/dia. Extra 10 Amp.: 45€/mes
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
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.
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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)
C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
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 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
Inclou matrimoni + 2 fills i llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
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 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 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 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
ESTATUTS I RÈGIM INTERN DE LA UCC
Amb la finalitat de poder aprovar la nova modificació
dels Estatuts i Règim Inter de la Unió Caravanista de
Catalunya, a l’Assemblea General Extraordinària del dia
18 de febrer 2018, durant el mes de gener els tindreu a
la Web:uccat.com, perquè els veieu abans de ser presentats a l’Assemblea.
NOTA NECROLÒGICA
Hem de lamentar la defunció del soci núm. 30 Francesc
Vicente Gasull, sempre ha estat participant en sortides
fins l’últim moment.
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)
GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descomp-

1€
Clauer
UCC

te 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
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.

Polo de
cotó

12 €
UCC 9
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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.

OFERTES:
LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.
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€

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
A
UNIÓ CARAVANIST

DE CATALUNYA

Dinar del 44è aniversari
18 de febrer 2018 al Càmping Freixa
Sorteig d’obsequis
Núm. de soci:
Nom i cognoms:
Import 19€ per adult x

persones

€

Import 7€ menú infantil x

persones

€

Total

€

Dinar: Aperitiu, 1r i 2n (a triar), postres
(pastís). Pa, vi, aigua, cava i cafè.

Marqueu numèricament quin plat voleu de primer i segon:

Confirmar abans de l’11 de febrer 2018, a U.C.C. de Barcelona
mitjançant inscripció per eMail a k3@uccat.com o
ucc@uccat.com. El pagament es farà en efectiu al local del

càmping Freixa.
10 UCC

Primer plat:

Pastís de
tonyina

Alberginies
farcides

Segon plat:

Bacallà
amb samfaina

Galtes de porc

DE CATALUNYA

Lloc de naixement

Data de naixement

*Data expedició DNI

*

Adreça real

Adreça DNI

Nom

Núm. Soci

*(Dada molt important)

DNI

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

El CCI es començarà a enviar a finals de febrer/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.

SOL·LICITUD PER AL
CARNET INTERNACIONAL
DE CÀMPING I CARAVANING 2017
A
UNIÓ CARAVANIST

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

Nom i cognoms

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

DNI

Inscripció núm. ........................

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

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

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

Telèfon ...............................

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

Oferta càmping

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

Grup d’acampada

Cal respectar les dates d’entrada i sortida de les acampades. La signatura d’aquesta inscripció
representa l’acceptació de les normes de convivència de les acampades i eximeix, al club, de tota
responsabilitat en el que concerneix a accidents, malaltia, robatori i cas de força major.

D’ús per a ofertes i acampades per concretar.

Aquesta inscripció genèrica cal enviar-la a la demarcació o càmping que n’organitza l’acampada o
oferta i sota les condicions que concreti la mateixa.

Caravana .......................... Matrícula .................

eMail: ...........................................

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

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

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

Matrícula .................

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

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

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

Cotxe ..........................

Data naixement

Parentiu

Nom i cognoms familiars

ASSISTENTS A L’ACAMPADA: Recordeu que els assistents a l’acampada són els membres
d’una unitat familiar que conviu sota un mateix sostre. El següent camp és per si hi ha
modificacions en les dades del soci. Dades de cotxe i caravana són obligatories !!

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

Núm. de soci

Parcel·la núm ...........

Del ............... al ...............

Càmping .................................

Inscripció per a ofertes

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

PREU: ...... €

DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

SIGNATURA

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEES GENERALS
EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA
Dia 18 de febrer 2018
Convocatòria Extraordinària: 10.30 hores

ORDRE DEL DIA:
Aprovació nous Estatuts i Règim Intern

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”

Convocatòria Ordinària: 10.45 hores

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. Quota anual 2018 i Sensors de comptes.
9è.- Pressupost 2018, Organigrama i Mencions especials de socis.
10è.- Torn obert d’intervencions.
11è.- Insígnies plata commemoratives als 25 anys de soci.
Barcelona, gener de 2018
V. P. Presidenta U.C.C.

Secretari

M.Carme Capdet Huerba

Albert Cabanyes Saques

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 18 de febrer 2018, 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 18 de febrer del 2018.
Soci núm.___________________En/Na ____________________________________________________________

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

