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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

De la Unió Caravanista de Catalunya

FUNDADA L’ANY 1974
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juliol-agost-setembre

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
Horari: 19,00 a 21,00 h.
dimarts

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)

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:
JORNADA DE PORTES OBERTES AL CÀMPING “EMILI FREIXA”
EL DIA 6 DE JULIOL. VEURE INFORMACIÓ A L’INTERIOR.
NOVETATS I OFERTES PER AL CÀMPING “EMILI FREIXA”
a) Per als que estan tot l’any acampats: podran fer pagaments per mesos, i si es fa el
pagament en dues vegades es farà el 5% de descompte.
b) Pàrquing: Pagaments per mesos, i si es vol reservar un mínim de 12 mesos seguits
(vàlida fins desembre 2015, i no aplicable en cas de deute) es tindrà 2 mesos de descompte.(se’n demanen 12 i se’n paguen 10).
c) Acampades: es farà descomptes per nombre d’acampats. Tardor, hivern i primavera
un 5% de descompte a partir de 40 acampats. Juliol i agost un 5% de descompte a
partir de 70 acampats.
S’ha fet un poliesportiu i una zona per a infantils i juvenils.
ALTRES
a) No es cobrarà quota d’entrada als que ja han estat socis anteriorment.
b) Quota d’entrada reduïda a 30€ per als que només volen el carnet internacional o una
targeta de federat.
c) Possibilitat de pagar la quota d’entrada i la de l’any en mesos diferents consecutius,
sempre i quan no s’hagi de començar una acampada.
d) Les ofertes de càmping es tornen a pagar al club.
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES

L’entrada de caravanes a la Zona d’acampada Emili Freixa de
Manresa s’ha fet durant el cap de setmana del 28 i 29 de juny.
Una acampada molt aprofitada, es pot gaudir tots els dies de
la setmana, i és per aquest motiu que si teniu nens és recomanable: durant tot l’estiu se’ls faran activitats preparades
pel Club, i per als pares: excursions, piscina, local social.......
Com sabeu, el dia 12 de juliol celebrarem, amb un sopar, el
38è aniversari de la UCC.CC. del Bages. El menú consistirà
amb: còctel de gambes, bacallà amb samfaina o mandonguilles amb sépia, pastís d’aniversari, vins, aigua, cava, cafè,

CARAVANING CLUB
DEL

sorteig d’obsequis i música en directe, tot això per 21€ i al
voltant de la piscina del càmping (si el temps ens ho permet).
Inscripcions a la nostra oficina de Manresa, amb el nou horari: dimarts de 19 a 21 hores.
Acabat l’estiu ens anirem amb la caravana cap a Montmajor,
porteu la cassola per coure els bolets perquè pensem trobarne molts!!!
En aquest Notícies trobareu la convocatòria per la renovació
de president/a de la nostra Demarcació.
Des del Club desitgem que passeu un bon estiu!!!!

UCC CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

VALLES

Hola a tots novament
Un cop finalitzada l’acampada de Primavera, hem d’agrair
molt sincerament totes les felicitacions rebudes per la feina
que s’ha dut a terme durant aquests mesos....festa de Pirates inclosa. Esperem que l’acampada hagi estat del gust de
tots, i en nom de tots els integrants de la junta: .....moltes
gracies!!!.
Agraïm la vostra col·laboració i suport en totes les activitats
que hem fet duran aquesta acampada.
En aquests moments estem acabant de perfilar les activitats
que es duran a terme durant l’Acampada de Tardor. Acampada que començarà el 29 d’agost i finalitzarà el 12 d’octubre,
al càmping “Las Palmeras”.
Per part nostra, només ens queda desitjar-vos bones vacances, ja que no rebreu el Notícies fins a l’octubre. Durant
l’últim mes d’acampada us informarem de les de la tardor,
però si teniu qualsevol dubte d’aquesta acampada, ens podeu trucar durant el mes de juliol i última setmana d’agost,

els dimecres, de 19 a 21 hores al 649894731.
Durant el mes de setembre, us podeu mantenir informats
a través del telèfon del club o per e-mail: ucc.cctarragona@
gmail.com i sobre tot, a la pàgina de Facebook de la UCC.CC
de Tarragona, on trobareu informació més actualitzada del
que estem fem.
Per a tots els que decidiu passar les vacances a la nostra
província, comentar-vos que l’activitat no para, ja que hi ha
molts llocs per visitar i altres per gaudir, ja sigui a la platja, o
a la muntanya, i per als que decidiu un altre lloc, teniu cura
amb els trajectes llargs, i passar-ho molt bé, que hem de
tornar a veure’ns aquest agost al càmping “Las Palmeras”.
Ja no tornarem amb aquesta publicació fins a l’octubre. Que
passeu un bon estiu!!!.
UCC.CC Tarragona
Mòbil. 649894731 (dimecres de 19:00 a 21:00)
Mail: ucc.cctarragona@gmail.com

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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

CARAVANING CLUB
DEL

UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

L’acampada de primavera ja ha arribat a la seva fi, esperem que hagueu gaudit d’una bona acampada i de les
diferents activitats que s’han fet al llarg de la mateixa.
Us recordem que l’acampada de tardor es farà al càmping
Platja Vilanova, de Vilanova i la Geltrú, i que l’entrada serà
el dia 31 d’agost.
Durant el mes de setembre està previst fer un sopar de

benvinguda, la quitxalla tindrà el concurs de castells de
sorra, també hi haurà el torneig de tennis o pàdel.
Us desitgem un bon estiu i unes bones vacances per a
tothom, i que torneu amb moltes ganes de començar
una nova temporada plena de sorpreses.
Bon estiu!!!!

SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Dins d’aquest mes, els dies 11, 12 i 13, tenim
una trobada a la Seu d’Urgell, on podrem
visitar la catedral de Santa María, la única
catedral romànica de Catalunya. També està previst fer una visita guiada pel nucli antic i les instal·lacions
del canal olímpic d’aigües braves. El lloc de trobada i pernocta
serà molt cèntric, concretament a l’àrea per a autocaravanes
existent a la població.
Per als dies 26, 27 i 28 de setembre visitarem una granja de
cargols, situada a la població de Sant Andreu Salou, prop de
Llagostera. Diuen que es tracta d’una visita força interessant.
Serà convenient que consulteu la web de la secció

http://www.autocaravanesucc per saber l’import de les trobades i per si es produeixen variacions en la programació.
Al mes d’octubre, per una banda, des del dia 8 al 12 se celebrarà la Fira Internacional del Caravàning, i enguany li toca a
la UCC organitzar la concentració que es fa coincidint amb la
fira. A la web hi trobareu tota la informació a mesura que es
vagi produint.
La setmana següent, els dies 17, 18 i 19 d’octubre, assistirem
a la inauguració de la nova àrea per a autocaravanes de Deltebre. Ja us anirem informant a través de la Web de la secció.
Recordeu que durant les trobades teniu a la vostra disposició
el telèfon d’informació 636520846 per a qualsevol consulta.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers, fa dos dies que
feia un fred que pelava i ja hi som
a ple estiu. Aquets mesos no tenim
previst res especial per organitzar, en espera de les
acampades de tardor, de totes maneres cada diumenge sortirem amb BTT des de la Zona d’acampada Emili
Freixa (K-3). Si algú és per la zona i vol afegir-se, si tot va
bé, la primera setmana d’agost uns quants Carabykers

anirem a fer els Pedals d’Occitània, ruta espectacular,
que transcorre pel Pirineu Francès, uns 220 km, i amb
només 6.000 ms. de desnivell (res, per estirar cames i
poca cosa més) si alguna vegada us heu plantejat ferla però no us hi heu atrevit per no anar-hi sols, ja ho
sabeu......
Recordeu que ens podeu seguir al facebook de la Unió
Caravanista de Catalunya.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Us relacionem a continuació les properes sortides de la Secció:
18,19 i 20 de juliol: Cerdanya: Coll de

Pam-Llacs d’Aude.
19,20 i 21 de setembre: Celebració 25 aniversari
a Núria. Excursió al Puigmal.

18 d’octubre: Garrotxa: Gorgs del riu Brugent.
15 de novembre: Cales de Begur.
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”
La 36 Trobada de Caravanistes Veterans, del 13 al 21 de setembre 2014, tindrà lloc a Vilanova de Prades, al Càmping, Park
de Vacances, Serra de Prades. S’ha de fer la inscripció a les oficines del Club, del carrer Aragó, abans del 28 de juliol. El preu
serà de 17€, per a dues persones, instal·lació i nit. El pagament
es farà directament al càmping, i farem les següents activitats :
Visita a Prades, coneguda com la Vila Vermella i visita a l’Ermita
de l’Abellera, visita a Montblanc, poble medieval, és la capital
de la zona de la Conca de Barberà, visita al Monestir de Poblet i
visita a les coves prehistòriques de l’Espluga de Francolí. També
farem diversos àpats de germanor.
Del 29 de novembre al 12 de desembre, 37 Trobada de Ca-

Panells solars, reguladors, bateries,
llums baix consum 12 V
Substitueixi les bombetes halògenes
de la seva caravana per LED´s
M o v e r Tr o l l e y e l m i l l o r s i s t e m a
Sense instal·lació ni pes a la caravana.
F a r i g o l a , 2 0 l o c a l 0 8 0 2 3 B a r c e l o n a Te l . 9 3 2 1 0 8 3 0 9
A 1 0 0 m . d e l < M > Va l l c a r c a l í n i a I I I
Horari: de 9h a 14h. i de 15h a 18h
w w w. t i e n d a e l e k t r o n . c o m

ravanistes Veterans, a la Comunitat Valencia, es donarà més
informació a la propera edició del NOTÍCIES.
Informem a tots els socis què les Trobades de Veterans estan
pensades i programades per fer-les amb caravana, ja que per
la majoria de visites es requereix fer-les amb cotxe i ens trobem
que no hi ha llocs per aparcar autocaravanes, això comporta
que moltes vegades no puguin arribar als indrets on es fan les
visites.
Recordem què per sortir amb el Grup de Veterans, cal tenir la
caravana degudament assegurada, així com el carnet de la
FICC al corrent i signat.

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

Post estiu 2014
Del 18 d’agost al 28 de setembre
En cas de variació del tipus d’IVA, es modificarà també el preu

550€

+ taxa turística

Inclou: -4 persones (unitat familiar) + 1 cotxe + 1 caravana + electricitat
-Tots els caps de setmana (Es pot accedir al càmping el divendres al matí). També ponts
oficials i festius.
Condicions generals: -Tots els visitants s’han de registrar a la recepció i pagar la
corresponent visita, segons tarifes oficials.
-Màxim de 6 persones inscrites per parcel·la.
-Els gossos han d’estar donats d’alta i s’ha de presentar el corresponent llibre de
vacunes actualitzat.
-Obligatòri disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
Extres: persona o cotxe 30€. Gos 10€
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ZONA D’ACAMPADA EMILI FREIXA (K 3)
EL DIA 6 DE JULIOL JORNADA
DE PORTES OBERTES AL NOSTRE
CÀMPING “EMILI FREIXA”

reserves del dinar, es podran pagar directament en arribar al
càmping.

Es tracta de fer una jornada de portes obertes per a tots els
socis amb motiu de la inauguració de la pista poliesportiva i el
racó del jovent.

ACAMPADES
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 pagaments i fer més lleuger el
dispendi inicial d’una acampada.

Durant tot el dia hi haurà:
-Inflables per la quitxalla
-Piscina lliure per a pares i fills
-Inauguració de la pista poliesportiva
-Aperitiu per a tots els assistents
-I més sorpreses...
Tot això gratuït
Tindrem un menú per als que vulgueu dinar:
-Amanides de l’hort, mongetes amb botifarra blanca, negra,
cansalada, gelat, pa, vi i aigua.
Tot això per 6€
Menú per als menors:
-Hamburguesa amb pa, salses, patates xip, gelat i beguda.
Preu 2 €
Si preferiu portar-vos el dinar, hi haurà una zona de picnic a la
vostra disposició.
IMPORTANT: que ens truqueu o envieu un Email per confirmar
la vostra assistència, tant si voleu reservar dinar com si no. Les

--------------------

AVANTATJA
Els acampats a l’estiu tindran prioritat per a l’acampada da
tardor, 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.

INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
ZONA D’ACAMPADA EMILI 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”
Juny, caps de setm. i festius 19€/nit
Del 29/6 desp.12 h. al 31/8 abans 12 h. 574 €
amb activitats incloses.
Trobareu la inscripció al Notícies de maig
Autocaravanes: Caps de setm. i festius tot l’any,
i tots els dies de juliol i agost 11€/nit
de 19 a 10 h., sense llum
(Pagament directament al càmping)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13
Juny 119€
Juliol caps setmana 165€
Juliol sencer
250€
Agost sencer
425€

4 ampers de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
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.
2 persones i 4 amp. de llum
(inscripció i pagament UCC,de Barcelona)
CÀMPING RUPIT (Rupit)
Ctra. de Vic a Olot s/n
De l’1 al 29 de juny, caps de setm. 195€
Juliol sencer
495€
Juliol caps de setm. 320€
Agost sencer
595€
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
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CÀMPING BARCELONA (Mataró)
Ctra. NII Km 650
Fins 2 de novembre (exc. juliol i agost) 18 €/nit + taxa tur.
Unitat familiar fins a 4 persones, gos, i 6A. de llum.
De l’1/7 al 8/7 i del 24/8 al 31/8 29€/dia
Del 8/7 al 15/7 i del 19/8 al 24/8 39€/dia
Del 15/7 al 19/8 49€/dia
Matrimoni, 2 fills, zona B i 6A.de llum.
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Juliol caps de setm. i agost sencer,
o a l’inrevés 685€
Caps de setmana tot l’any excepte juliol,
Agost, ponts i festius 20€/nit
2 adults i llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING–RESORT ELS PINS (Malgrat de Mar)
Avgda. Pomareda s/n
Juliol 900€
Agost 1.300€
Parcel·les 76 - 81 m2, amb aigua, desaigua, llum 6A,
activitats i espectacles cada dia.
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona
CÀMPING VILA VILLAGE (Sant Feliu de Buixalleu)
Ctra. C 35 Km.67
Del 29 de juny a l’1 de setembre, sencers 599€
5 ampers de llum i casal tennis
(Inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
C/La Riera, s/n
Juliol i agost, caps de setmana 250 €/mes
Juliol i agost sencer
425 €/mes
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING VALLDARO (Platja d’Aro)
Camí Vell,63
CAMÍ INTERPALS (Pals)
Carrer Mediterrani Km. 4,5
Del 18 d’agost al 28 setembre 550€ + taxa t.
Inclou 4 persones de la unitat familiar,
caps de setmana des de divendres matí
(Inscripcions i pagament al càmping)
CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bárbera, s/n
Juliol i agost 450€
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING S’ABANELL (Blanes)
Av.Vila de Madrid, 9
Juliol i agost complerts 1.540€

+ taxa turística al càmping
Sector 3. Inclou 4 persones i 6 Amp.llum
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING AMPOLLA PLAYA (l’Ampolla)
Passeig Platja Arenal
Juny, juliol, setembre i octubre 15€/dia
2 persones i llum
Ofertes especials per estades superiors a 5 dies
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
Caps de setmana, tot l’any 38€
Juny sencer 180€+llum
1 setmana de juliol 100€
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING PIRINENC (Campdevànol)
Ctra. de Gombrèn GI-401 Km.3
Juny caps de setmana
180€
Caps de setm. juny i juliol sencer 530€
Juliol caps de setmana
290€
Juliol sencer 		
400€
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
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SECRETARIA
SALÓ INTERNACIONAL DEL CARAVANING
Aquest any tindrem Saló Internacional del Caravàning, serà
del 4 al 12 d’octubre, a Gran Via, Av. Joan Carles I, 64 de
l’Hospitalet de Llobregat. Com és costum tindrem entrades
a preus especials per als socis que vulguin anar-hi. També
volem demanar la col·laboració dels socis que tinguin temps
lliure, entre setmana, per poder estar unes hores al nostre
estant, com a representant del club.
VACANCES D’ESTIU
Con cada any, el nostre club romandrà tancat per vacances de
l’1 al 31 d’agost.
Recordeu que no es publicarà el “Notícies” fins al mes
d’octubre, on trobareu les inscripcions de les acampades
d’hivern.
GUIES DE CÀMPING 2014
Us comuniquem que encara tenim guies de càmping del
2014. El preu especial per al soci és el mateix de l’any passat,
és a dir 4 €.
OFERTES:
LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.

SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.
AMBITI WC, garrafes de 2 litres, al preu de 10 €
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.
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.

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)
Gps: N41º 44' 20" E01º 51' 26"

2014=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

2015=26€

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

Preu de 2015: 26€/mes (IVA inclòs)

Si contractes 12 mesos o més, només en pagues 10 !!!
Oferta no vàlida si es deuen mesos. Oferta fins a desembre 2015

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
MEDALLA I DIPLOMA TURíSTIC DE CATALUNYA
Membre de les Federacions : Internacional de Càmping i Caravaning, Catalana de Càmping i Caravaning, Catalana
d’Esports d’Hivern, Catalana de Ciclisme, d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Catalana d’Automobilisme (4x4)
Carrer Aragó, 416 1er. 3ª 08013 Barcelona
Tel: 93 245 05 00 Fax: 93 265 04 19

E.Mail: ucc@uccat.com
http://www.uccat.com

_____________________________________________________________________________________________

__________________
ANUNCI CONVOCATÒRIA
PER L’ELECCIÓ DE PRESIDENT/A

ANUNCI CONVOCATÒRIA PER L’ELECCIÓ DE PRESIDENT/A

UCC.-CARAVANING CLUB DEL BAGES

UCC.-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Segons acordat a la reunió de Comitè Directiu del dia 7 d’abril i deixant el Sr. Jordi Ferrer Clotet, el seu mandat
com a President de la UCC.-Caravaning Club del Bages, queda obert el Procés Electoral per l’ELECCIÓ DE
PRESIDENT/A, que tindrà lloc en la pròxima Assemblea General Ordinària de la Demarcació del Bages:
Segons acordat a la reunió de Comitè Directiu del dia 7 d’abril i deixant el Sr. Jordi Ferrer Clotet, el seu mandat com a
President
de la
UCC.-Caravaning
Club aldelRègim
Bages,Interior
queda del
obert
el Procés
Electoral
l’ELECCIÓ
DE PRESIDENT/A,
que
Les normes
acordades
que consten
Club,
indiquen
que elper
termini
de presentació
de Candidats
tindrà
lloc
en
la
pròxima
Assemblea
General
Ordinària
de
la
Demarcació
del
Bages:
és de TRENTA DIES, a partir d’aquesta data per tant finalitzarà a principis de setembre.
Barcelona, juliol de 2014
Les normes acordades que consten al Règim Interior del Club, indiquen que el termini de presentació de Candidats és de
TRENTA DIES, a partir d’aquesta data per tant finalitzarà a principis de setembre.
Barcelona,
juliol de 2014
V.P. Presidenta
Secretari
de la UCC

V.P. Presidenta
M. Carme Capdet Huerba

Carme Capdet
Huerba DE PRESIDENT/A
RÈGIMM.
INTERIOR
- ELECCIÓ

Secretari de la UCC
Albert Cabanyes Saques

Albert Cabanyes Saques

Acabat el període de vigència, o bé que es produeixi la defunció o la dimissió voluntària o provocada pel Comitè
RÈGIM
ELECCIÓ
PRESIDENT/A
Directiu,INTERIOR
s’estableix -un
sistema DE
d’elecció
organitzat, segons el qual es regularà la campanya electoral del
candidat.
Acabat
el període per
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voluntària
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pel una
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Directiu,
Les condicions
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numerari
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amb
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i haver
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elscandidat.
pagaments de la quota
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d’elecció
segons
el qualestat
es regularà
la campanya
electoral
estipulada.
Les
condicions per ésser candidat son les següents: ésser soci numerari de l’Associació amb una antiguitat mínima de tres
Que un
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cent dels
socisestat
numeraris
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amb
un mínim
cent avalin,
amb la seva signatura,
anys,
segons
i haver
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de de
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un plec
de per
presentació
facilitarà
Secretaria.
Que
un dos
cent dels que
socisprèviament
numeraris de
l’Associació
i amb un mínim de cent avalin, amb la seva signatura, un plec de
El candidatque
o prèviament
candidats hauran
presentar a l’assemblea un programa de la seva candidatura, així com la
presentació
facilitaràde
Secretaria.
composició
seu Comitè
segons
el que disposa
l’art.9è dels
de la UCC.
El
candidat odel
candidats
hauranDirectiu,
de presentar
a l’assemblea
un programa
de laEstatuts
seva candidatura,
així com la composició del
El Comitè
un candidat.
seu
Comitè Directiu
Directiu,podrà
segonspresentar
el que disposa
l’art.9è dels Estatuts de la UCC.
El Comitè
president
sortint
quepresentar
no ho sigui
per dimissió provocada pel Comitè Directiu, podrà presentar la seva nova
El
Directiu
podrà
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candidatura,
cada
tres
anys,
segons
l’article
dels Estatuts.
El president sortint que no ho sigui per dimissió9è
provocada
pel Comitè Directiu, podrà presentar la seva nova candidatura,
cada tres anys, segons l’article 9è dels Estatuts.
NORMES DE FUNCIONAMENT .-La convocatòria per a l’elecció del President, caldrà que s’anuncií, com a
mínim, noranta
dies abans de la data
d’elecció, que
de coincidir
amb l’Assemblea
General com
Ordinària
o
NORMES
DE FUNCIONAMENT
.-La convocatòria
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a l’elecció
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noranta
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La
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Directiu
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dies
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de la datade
quelatanqui
la presentació
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de
candidats.
Des de la data de proclamació fins a la data d’elecció es considerarà com a període electoral. Els candidats tindran dret a
Des de la
fins a
data
d’elecció
considerarà
com
període els
electoral.
Els candidats
consultar
lesdata
llistesde
deproclamació
socis i les adreces
delallurs
domicilis
per es
tal de
poder assolir
mésa fàcilment
seus objectius.
tindran dret a consultar les llistes de socis i les adreces de llurs domicilis per tal de poder assolir més fàcilment
els seus objectius.PER A L’ELECCIÓ.- Presentats els candidats a l’elecció, a l’Assemblea General Ordinària o
PROCEDIMENT

Extraordinària, guanyarà el que obtingui el major nombre de vots. En cas d’empatar, s’efectuarà una segona votació i si
PROCEDIMENT
A L’ELECCIÓ.Presentats
els seves
candidats
a l’elecció,
a l’Assemblea
General Ordinària o
continua
l’empat, elPER
President
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assumeixi les
funcions,
decidirà el
successor.
Extraordinària,
guanyarà
el
que
obtingui
el
major
nombre
de
vots.
En
cas
d’empatar,
s’efectuarà
segona
Cada soci numerari emetrà un sol vot i, tal com indiquen els Estatuts, únicament podrà representar, per una
escrit,
un soci
votació i si continua l’empat, el President o bé aquell que assumeixi les seves funcions, decidirà el successor.
numerari que no hi assisteixi per causa justificada.
Cada soci numerari emetrà un sol vot i, tal com indiquen els Estatuts, únicament podrà representar, per escrit,
La forma d’expressió de vot serà secreta. En cas que el President es presenti a reelecció, el Vice-president primer assumirà
un soci numerari que no hi assisteixi per causa justificada.
les funcions de President durant el període de l’elecció.
La forma d’expressió de vot serà secreta. En cas que el President es presenti a reelecció, el Vice-president
primer assumirà les funcions de President durant el període de l’elecció.

