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PÒRTIC
21 ACAMPADA NACIONAL DE CATALUNYA DE LA FCCC

E

Aquest any i per quarta vegada tenim el plaer d’organitzar la 21
Acampada Nacional de Catalunya, aquest esdeveniment reuneix cada
any socis de tots el clubs campistes de Catalunya de la FCCC.
Per aquesta trobada hem canviat d’indret, doncs marxem cap a la muntanya, a Camprodon, al Càmping Els Solans. En aquest indret no s’ha
fet mai una trobada i creiem que val la pena conèixer tot l’entorn de la
Vall de Camprodon i els seus voltants: el Ripollès, la Garrotxa i Sud de
França.
Serà els dos primers caps de setmana del mes de juliol 1, 2, 3 i 8, 9, 10.
Estem preparant un seguit d’activitats per passar-ho molt bé, i que trobareu en aquest Notícies amb la inscripció corresponent.
Tots aquells que ja passeu el mes de juliol al Càmping Els Solans, i si voleu, us podreu apuntar a les activitats, omplint la butlleta.
Ens veiem allà!
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84 TROBADA INTERNACIONAL FICC
Recordem que aquest any la 84 trobada Internacional FICC tindrà lloc a Ponte de Lima – Portugal, del 29 de juliol al 7 d’agost.
El preu és de 120 € per a més grans de 18 anys; entre 12 i 17 anys
60 €; menors de 11 anys gratuït, i electricitat 35 € per instal·lació.

Si esteu interessats en apuntar-vos haureu de trucar al club,
doncs com la data màxima per apuntar-vos era el dia 5 de maig,
a partir d’aquesta data l’organització podrà incrementar el preu
un 20%.

SALÓ INTERNACIONAL DEL CARAVANING
Us comuniquem que aquest any és celebrarà el Saló Internacional del
Caravaning, que com sabeu, últimament és biennal. Tindrà lloc del 15

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Ja ha passat el mes d’abril i espero que hagueu gaudit de totes les
activitats que hem organitzat. Ara ens toca seguir gaudint a fons
del mes de maig, que arriba amb molta marxa i això ho podeu
veure en tot el que hem fet i farem, que no és poc.
Vam tenir un bon inici de maig amb una xocolatada i xurros fets
al moment. Després, per baixar la xocolata, vam fer una sessió de
Pilates. Per acabar les activitats de l’1 de maig, i coincidint amb el
dia de la mare, a les 11 del matí tots els nens i nenes vam poder
assistir a un taller per elaborar, amb les seves pròpies mans, un
regal per a la seva mare.
El dissabte 7 de maig a les 22.00 hores vam gaudir d’un bon sopar,
un frankfurt i cinema a la fresca per a tota la família.
Com a novetat tenim l’inici, el dissabte 14 de maig, de la coral
infantil. Tots els participants actuaran just abans de les Havaneres;
seria bo que animeu als vostres fills a participar-hi. La coral infantil
tindrà una duració de 4 setmanes.
El diumenge 15 de maig a les 9 h. hores farem la pedalada popular. L’activitat és organitzada per la Secció Ciclista de la UCC i tots
junts, amics i família, gaudirem d’un bon esmorzar.
El dissabte 21 de maig a la tarda tindrem el Torneig de Pàdel que,
com l’any passat, s’organitza entre el Càmping Bella Terra i la UCC.
Caravàning Club del Bages. A les 19.00 hores hi haurà l’assaig de
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al 23 d’octubre al recinte Gran Via, Av. Joan Carles I, 64 de Barcelona, i
com és costum el club tindrà entrades a preus especials per als socis.

la coral infantil, que cada vegada ho fan millor. Per acabar el dia, a
les 22 h. hores podrem gaudir de l’Esbart dansaire manresà.
El diumenge 22 a les 10 h. del matí torna el torneig de pàdel amb
les finals. I per als menuts, i no tan menuts, a les 12 hores celebrarem la festa de l’escuma.
El dissabte 28 de maig els més petits tornen a tenir un nou assaig
de la coral infantil i a la nit farem el Ball de disfresses amb molta
gresca a càrrec dels Solistes DUET.
El diumenge 29 de maig a les 8 h. del matí ens posem la roba
d’esport per sortir amb les bicicletes Roadbook, organitzada per
la Secció Ciclista de la UCC.
I amb totes aquestes activitats, esperem que el temps ens acompanyi i que tots plegats gaudim d’un mes de maig amb molta
marxa.
D’altra banda, també us informem que l’Acampada del Càmping
Emili Freixa de Manresa començarà el dia 25 de juny després
de les 12.00 hores i acabarà el dia 27 d’agost abans de les 12 del
migdia. El preu d’aquesta acampada és de 550€ més 25 € per
les activitats i manteniment, aquestes es pagaran en efectiu al
local de la UCC-CC.Bages. Com tots sabeu, aquesta acampada és
molt familiar i tant grans com joves i petits poden passar un bon
i divertit estiu.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Encara estem assimilant que ja ha passat un mes i mig
d’acampada, com passa el tems! però ara estem en aquest
mes, que té cinc caps de setmana, per poder fer més coses,
gastronòmiques, esportives i festa grossa.
Hem començat el primer cap de setmana de maig amb
l’intercanvi de xapes habitual que portem fent any rere any.

2 UCC

La següent setmana durem a terme el torneig de futbol amb
diferents categories, on podrem cremar les calories de la mona,
la paellada popular i el pastís d’aniversari, junt amb el cava del
mes anterior.
Seguidament i per a la canalla, el cap de setmana següent
farem la Gran Festa Infantil amb cercavila, gegants, tallers de
manualitats, maquillatge i gimcanes, on podran passar-s’ho
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d’allò més bé. Els nens i nenes acabaran la festa menjant xocolata amb coca. I per als més grans, la tradicional sortida BTT
Gamusins.
Per acabar aquest més, cal deixar anar la nostra imaginació,
retrocedir a la nostra infantesa o joventut. Aquest cap de setmana, el càmping s’omplirà de dibuixos animats o personatges de ciència ficció, si...si...si, la gran festa temàtica d’aquesta
acampada, va de dibuixos animats i personatges de ciència
ficció i cal tenir la teva disfressa en perfecte estat i treure la pols
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ben aviat, perquè ballarem i cridarem al ritme del grup “Agustí
Aspa i el grup Havana”.
Finalment, us volem recordar que és molt important que seguiu les recomanacions que us donem respecte a les inscripcions de les activitats, campionats, i sobretot a l’hora de portar
els tiquets i de recollir els obsequis. Els interessats que tot surti
bé som els socis acampats, no només la Junta.
........Si pel maig el fred és viu ens espera un bon estiu......
Fins al proper Notícies.

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

El Grup Terra i Mar desitja que estigueu gaudint d’una bona
estada al càmping “El Pinar”, i de les diverses activitats que es
van fent setmana a setmana. Per aquest mes, concretament el
diumenge dia 1 de maig, es va celebrar “El Mercadillo”, amb la
instal·lació de la xurreria.
La sortida cultural d’enguany, el diumenge dia 8, una visita
guiada a la localitat de Blanes.
Una de les festes més esperades que es porta a terme en aques-

ta acampada, és la festa temàtica, que enguany serà el dia 14,
i estarà dedicada al “Món Màgic de Disney”, amb diverses
activitats programades (s’aconsella anar vestit per a l’ocasió).
I el diumenge dia 29, la pedalada familiar.
També hi haurà assaig de ball de plaça, sessions de ball aeròbic, i torneig de futbol infantil.
I per últim us fem un avanç de l’acampada de tardor, que serà
al càmping “La Masia”, de Blanes.

SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Previsió per als mesos de maig, juny i juliol:
El cap de setmana del 20, 21 i 22 de maig farem una visita a
Reus i rodalies. El tenim en fase de preparació a l’hora de redactar aquesta nota.
Per al juny, els dies 10,11 i 12, anirem a Igualada, on visitarem
els museus més representatius de l’activitat industrial de la
ciutat, i el diumenge assistirem al Festival d’Aeronàutica Ae-

Servei de mesures
ambientals
Mesurem a casa seva, empresa, escola, lloc de
treball: la radioactivitat, el gas Radó, camps
electromagnètics, transformadors, repetidors
de telefonia, Wifi, micròfons ocults, etc.

rosport, a Òdena, amb pernocta del dissabte al mateix aeròdrom.
Per al juliol, el Club organitza la 21 Acampada Nacional de
Catalunya, els dies 1,2 ,3 i 8,9 i 10. La informació de la qual la
trobareu en aquest Notícies.
Com és costum, per a més informació aneu consultant a la
Web de la Secció.
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Aconsellem sistemes de protecció

Ofertes de primavera
i estiu a la secció
d’ofertes per a socis.

Josep Viver Montsant
25 anys d’experiència

www.mesures.cat servei@mesures.cat

Whatsapp: 693.81.04.04

Tel. 972.63.69.28
Email info@campingmaspatoxas.com
Web www.campingmaspatoxas.com

Costa Brava - Pals - Girona
UCC 3
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SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabaikers,
Aquest mes comencem amb algunes de
les activitats preparades, esperem que
us agradin: la 1a, la Pedalada Familiar
que es farà el dia 15 de maig, podeu passar pel càmping Bella Terra per apuntar-vos i demanar per en
David Clotet i David Arasanz, o al vostre Cap d’Acampada. Serà
una pedalada pels voltants de Blanes, sense cap dificultat.

La 2a, és la Ruta de la Guitlla, es farà el 29 de maig, aquí la
dificultat serà mitja, i consisteix en trobar la ruta guiant-nos
tant sols amb un Road Book.
I per últim la Ruta de Ratpenat, que serà el 4 de juny. Recordar-vos que serà una pedalada nocturna i que acabarem
amb un sopar, si tenim suficients participants.
Per qualsevol dubte podeu consultar el Facebook del club.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Us relacionem a continuació les properes sortides programades de la Secció:
20,21,22 maig: Ports de Beseit (Tarragona)
18 juny: Santuari dels Àngels
16 juliol: La Foradada (Cantonigròs)
16,17 i 18 setemb. 27 Aniversari, Os de Civis-Pic i llacs de

Tristiana
8 octubre: Canigó des de Marialles – França
5 novembre: Fageda de la Grevolosa – Sant Nazari
17 desembre: Sortida per determinar i dinar de Nadal
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 47 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem del 25 de
juny al 3 de juliol, es farà al Càmping Internacional de Palamós, donarem més informació al següent Notícies .
La 48 Trobada de Caravanistes Veterans, tindrà lloc a Castres
(França) del 10 al 18 de setembre, es farà al Càmping Le Pessac. 81570 Vielmur sur Agout (França), aquesta zona es Camí
de Sant Jean.
.
La 49 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem a l’octubre.
Donarem més informació en els propers Noticies.

La 50 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem al desembre, estem preparem el lloc.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es vagin
jubilant, s’animen a viatjar amb nosaltres, si voleu contactar
ho podeu fer a través del Club o directament al mòbil 62533-33-37.
.
Recordem que per sortir amb el Grup de Veterans, cal tenir la
caravana degudament assegurada, així com el carnet de la
FICC al corrent i signat.

càmping EMILI FREIXA (K 3)
A
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DE CATALUNYA
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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.
CA
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY

Recordeu que tenim un poliesportiu, una zona per a infantils i
4 UCC

juvenils i servei de Wifi gratuït.
AVANTATJA

Els acampats a l’hivern tindran prioritat per a l’acampada de
primavera, sempre i quan hi hagin places lliures.
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 pàrking s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

BAGES

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

Nom i cognoms
.......................

DNI

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

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

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

........................
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Càmping
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A
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DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

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.

C-38 Km 7,5

Ingrés o transferència al número de compte: ES42 2100 3549 1725 0000 1388. Ingrés taxa turística
amb preu acampada!! 3,50€ per persona a partir de 16 anys

CÀMPING VALL DE CAMPRODON (Camprodon)

Aquesta inscripció s’ha d’enviar fins al 31 de maig a:
UCC-CCBages c/Plaça de la Reforma, 1 08240-Manresa eMail: ucc.ccbages@gmail.com

Ctra. Molló Km 13
Fins a juny
129€/mes + Taxa T.
Juliol caps setmana 174€ + Taxa T.
Juliol tot el mes 258€ + Taxa T.
Agost tot el mes 434€ + Taxa T.
Inclou 6 ampers de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)

Caravana .......................... Matrícula ........................ Telèfon .....................................

CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)

eMail ...........................................

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

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

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

Data naixement

Camí del Grau s/n Km 3.Ctra.C16 de Manresa a Berga
Coordenades GPS: N 41º 44’ 20” E 01º 51’ 26”
Del 25 de juny al 27 d’agost: 550€+T.T+25€ activitats
Juliol o agost sencer : 300€/mes+T.T.+part activitats
(Inscripció a UCC.CCBages i pagament a UCC de Bcn)
Mesos solts: D’abril a juny 100€/mes + Taxa T.
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC,de Bcn)
Tot l’any, menys juny, juliol i agost 11€/nit +Taxa T.
Sense llum. Llum 5€
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC,de Bcn)

Emili Freixa

CÀMPING EMILI FREIXA (Manresa)

SIGNATURA

Per a pagaments a UCC, de Barcelona: CaixaBank:
ES42 2100 3549 1725 0000 1388

Cotxe .............................. Matrícula ....................

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

Parentiu

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

Nom i cognoms

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 obligatoris !

ASSISTENTS A L’ACAMPADA: Recordeu que els assistents a l’acampada són els membres

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

Núm. de soci

Activitats: Efectiu al local ucc-ccBages o en el moment d’entrar.
Podeu pagar en dues vegades (2x275€). Primer o únic pagament abans 15/06/2016, segon abans 15/07/2016.

Preu per un sol mes: 300€

Del 25/06/2016 (després de les 12h)
al 27/08/2016 (abans de les 12h)

Càmping EMILI FREIXA

Acampada d’estiu 2016

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Preu: 550€ Activitats i manteniment acampada: 25€.

DEL

CARAVANING CLUB

DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
Caps de setmana, tot l’any: 20 €/nit, excepte
Setmana Santa, ponts i agost.
2 persones i 4 amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)

Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
Caps de setmana, tot l’any 38€+ Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)

CÀMPING LA BALMA (Espinelves)

Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost
160 €/mes
A partir de 3 mesos,menys juliol i agost
155 €/mes
Inclou IVA,Taxa T. i 5 Amp.
-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)

CÀMPING AMPOLLA PLAYA (l’Ampolla)

Platja Arenal s/n
Temporada baixa i mitja: 15€/nit + Taxa T.

Podeu fer arribar la inscripció a ucc.ccbages@gmail.com i el comprovant d’ingrés a k3@uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Inclou 2 persones i llum
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)

Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Fins al 30 de juny i
de l’1 de setembre al 18 de desembre 17€/nit
Inclou 2 adults + 2 nens menors 5 anys + llum
(Per a reserves info@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28)
CÀMPING SOPALMO (Mojácar, Almeria)

Ctra. ALP 118 Km.9,5
1 setmana juliol 140€
2 setmanes juliol 260€
Juliol sencer 350€
Inclou dos adults+2 nens fins a 12 anys.
Electricitat 3,50€/dia
Gos 1,00€/dia
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)

Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
1 juliol al 27 agost abans 12h. 699€+Taxa T.
Inclou un mes sencer, l’altre caps de setm.i llum
27 agost dsp.12h. al 26 novemb. abans 12h.399€+T.T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING LAS CLOSAS (Err –França)

1, Place Sant Genis
Maig, juny i setembre de 10 a 20% de descompte
excepte electricitat i Taxa turística
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai)

Partida la Solana, s/n
Del 23 de juny al 11 de setembre 810€+llum+T.T.
De l’1 de setemb. al 30 novembre 480€+llum+T.T.
Inclou fins a 4 persones
Obsequi de 10 entrades a la piscina climatitzada
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING MOLI DE BOJONS (Sant Sadurní d’Osormort)

Ctra. de Vic a Sant Hilari Km.13.1
Tot l’any, amb llum 150€/mes + Taxa T.
Juliol i agost 350€ + Taxa T.
Inclou 1 mes de caps de setm., l’altre sencer i llum
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING SANT SALVADOR (El Vendrell)

Av. Palfurina – Barri Marítim – Coma-ruga
Maig, caps de setmana 340€/mes
Juny, caps de setmana 360€
Juliol sencer 900€
Agost sencer 935€

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Setembre, caps de setmana 320€
Taxa turística apart
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING PIRINENC (Campdevànol)

Ctra. de Gombrèn GI-401 Km3
Del 26 de juny al 28 d’agost 600€ +T.T.
Caps de setm. 2 adults+2 nens+4 Amp.de llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)

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)

SECRETARIA
GUIES DE CÀMPING 2016
Us comuniquem que ja tenim les guies de càmping 2016. Podeu passar a recollir-la pel club, al preu especial per al soci de 4,50€.
VAYACAMPING
Vayacamping Club ens ofereix una targeta gratuïta, amb la que ens
faran descomptes a càmpings, parcs de vacances i establiments del
sector. La podeu demanar en donar-vos d’alta a www.vayacamping.
net/club i us l’envien a casa.
EL NOTÍCIES A LA WEB
Us recordem que a la Web del Club, a més d’haver-hi el Notícies
actualitzat a primers de cada més, podeu trobar a l’apartat “ÚLTIMA
HORA”, aquelles notícies que considerem importants i que es produeixen entre l’edició d’un “Notícies” i el següent.

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)

Soci 9.614
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Soci 13.575

Ve n c a r av a n a Wo l k s w a g e n
Westfalia Joker T3 diesel blau.
Tendal i porta bicis Fiamma.
Tel. 93 844 84 35.

Càmping Las Closas
Fins a juny:
3 mesos 600€
4 mesos 680€

1, Place Sant Genis
66800 ERR (France)

Tel :04.68.04.71.42
www.camping-las-closas.com

R
ER 0
80
6
6

Obert tot l’any

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

Arribada

Sopar

Vespre

Dinar fred

Dinar

Programa de la segona setmana

ANC 2016

Pujada de banderes

Inauguració

Migdia

A peu: Torre de Mir

Frankfurada i ball.

Prats de Molló

Excursió

Postres i cremat.

Activitat

A la nit

Al matí

Cloenda

Cant dels adeus i baixada banderes.

Dinar de clausura al Restaurant Cal
Serrat (Tregurà de Dalt)

Dinar

Al migdia

Diumenge 10 de juliol

Excursió Sant Joan de les Abadeses

Activitat

Al matí

Dissabte 9 de juliol

2016

Benvinguda i repartició emplaçaments

Matí

Diumenge 3 de juliol

Excursió

Al matí

Dissabte 2 de juliol

A partir 11h

Divendres 1 de juliol

Programa de la primera setmana

Programa provisional

Inscripció per a socis de la U.C.C.
Podeu fer arribar la inscripció per eMail a k3@uccat.com

21 ACAMPADA
NACIONAL DE CATALUNYA
F C C C

D.N.I.

10€
10€

Activitats de 5 a 13 anys
Suplement nen de 3 a 10 anys (no unitat familiar)

Total

Pagament el dia d’entrada a l’acampada

Suma

Càmping
ELS SOLANS

SIGNATURA

Tots els participants han de tenir el Carnet Internacional de Càmping
Les inscripcions es poden lliurar al Club fins al 30 de maig 2016

20€
Suplement per a cinc dies entre setmana

40€

30€

Activitats per persona (majors de 13 anys)

Suplement adult (no unitat familiar)

80€

2 caps de setmana (unitat familiar amb cotxe i llum)

Matrícula................

Matrícula................ Matrícula cotxe..................

Data Naixement

eMail..................................................................

Autocaravana Metres...........

Caravana Metres...........

Nom i cognoms assistents

Número de soci......................

unitat familiar que conviu sota un mateix sostre.

ASSISTENTS A L’ACAMPADA: Recordeu que els assistents a l’acampada són els membres d’una

Càmping Els Solans (Camprodón)

Caps de setmana de l’1, 2 i 3 de juliol i 8, 9 i 10 de juliol del 2016

DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

