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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 21,00h.
dilluns

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 B A R C E L O N A . Tel. 93 245 05 00 • Fax 93 265 04 19
Correu-electrònic: ucc@uccat.com • Página web: http://www.uccat.com

PÒRTIC
Suposo que la majoria de vosaltres estareu gaudint
de les acampades de Primavera i de les activitats
que us han preparat els responsables dels diferents
grups.
Encara que és aviat, alguns ja començareu a pensar en les vacances d’estiu.
Cal que recordeu que heu de tenir les assegurances
al corrent i adaptades al que penseu fer, és important per no tenir ensurts.
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CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Sembla ahir que vàrem començar l’acampada de primavera i ja anem cap al segon mes. Esperem que les
activitats us hagin agradat ja que, com podreu veure, el
programa d’aquest mes de maig ve carregat de distraccions tant per a grans com per a petits.
Com sempre tenim previst fer treballs manuals per adults
i infants, la tradicional xocolata calenta de cada any per
al dia de la mare, concurs de boxes, la sortida Road Book
i la pedalada familiar que organitza la Secció Ciclista de la
U.C.C. on hi podrem participar tots els socis de la U.C.C.,

CARAVANING CLUB
DE

el Ral·li sorpresa!!!, on hi poden participar nens i nenes
de totes les edats, la tradicional cantada d’havaneres, la
«Quina» de la XXXIX Acampada de Primavera i per acabar
el mes de maig, la Sessió de Zumba amb l’Andreu Ruiz.
Sols queda per recordar-vos que mireu el programa, ja
que fem activitats que precisen inscripció una setmana
abans per poder-les organitzar .
Com sempre ús desitgem que gaudiu tots els caps de setmana, tant de les activitats com de l’estada al Càmping
Bella Terra de Blanes.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Encara estem assimilant que ja ha passat un mes i mig
d’acampada, com passa el tems, però encetarem el nou
amb moltes més coses per fer, gastronòmiques, esportives
i festa grossa.
Començarem el primer cap de setmana de maig amb una
caminada pels voltants del Catllar per cremar tots el dolços
de Setmana Santa que arrosseguem.
La següent setmana tindrem el nostre torneig de Pàdel a
les pistes del càmping amb diferents categories com en
anys anteriors.
El nostre torneig de futbol no pot faltar, ja que agrada tant
a grans com a petits, i aquest es farà el cap de setmana
següent al del Pàdel, així deixarem descansar als nostres
esportistes. També aquest diumenge, com a novetat i a petició dels/les nostres socis/es, farem una visita guiada per
Tarragona, durant el matí, on podrem visitar els diferents
monuments i conèixer millor la seva història.

CARAVANING CLUB
DEL

Per acabar aquest més, cal deixar anar la nostra imaginació,
retrocedir a la nostra infantesa i recordar aquells menuts
blaus que ens feien riure. Aquest cap de setmana, la gran
festa temàtica d’aquesta acampada, és “El Mon Barrufet” i
cal tenir la teva disfressa en perfecte estat i treure’m la pols
ben aviat. Soparem Frankfurt, beurem cervesa, ballaren i
ens ho passarem d’allò més bé al ritme d’un Dj.
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
en què 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 a aquest mes, concretament el primer cap de setmana
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de maig, la quitxalla prepararà el regal del dia de la mare, i
així poder obsequiar a la “marona”.
La sortida cultural d’ enguany, serà el diumenge dia 13, a la
localitat de Sant Hilari de Sacalm, on visitarem el museu de
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les Guilleries i l’Espai Aqua.
El dissabte dia 19, durant la tarda, hi hauran jocs per a grans
i petits, al vespre es farà un sopar hippy” amb “disco” dels
anys 60-70 (s’aconsella anar vestit per a l’ocasió). El diumen-

ge dia 29, la pedalada familiar, pels voltants del càmping,
amb esmorzar inclòs .
I per últim us fem un avanç de l’ acampada de tardor, que
serà al càmping “Platja Vilanova”, de Vilanova i la Geltrú.

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Per al mes de maig, tenim prevista l’assistència a la inauguració d’una àrea per a autocaravanes a Tàrrega, els
dies 18-19 i 20. Està prevista una visita guiada, un dinar i
altres actes, organitzats per l’Ajuntament d’aquella ciutat.
Al mes de juny, concretament, els dies 1-2 i 3, trobada a
Cardona, per assistir a la Firasal Medieval, que organit-

zen en aquella població. Farem alguna visita a algun lloc
emblemàtic.
També, el mateix mes, i amb motiu de la revetlla de Sant
Joan, visitarem la població d’Artesa de Segre.
Més informació actualitzada, la trobareu a la nostra web:
autocaravanesucc.cat i pels correus que us anirem
enviant.

SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabaikers aquest mes tindrem alguna de les activitats preparades, esperem que us agradin:
La 1a és la Pedalada Familiar, que
es farà el dia 13 de maig, podeu passar pel càmping
Bella Terra per apuntar-vos i demanar pel David Clotet
i David Arasanz, o al vostre Cap d’Acampada. Serà una
pedalada pels voltants de Blanes sense cap dificultat i
que acabarem amb una botifarrada i beguda per tots
el participants.
La 2a és la Ruta de la Guitlla: es farà el 20 de maig. Aquí

la dificultat serà baixa però també en farem una més
difícil pels valents: consisteix en trobar la ruta guiantnos tant sols amb un Road Book, que ja tenim a punt, i
que acabarem amb un pica pica al càmping BellaTerra.
Per últim us avancem la Ruta de Ratpenat que serà a
primers de juny, recordar-vos que serà una pedalada
nocturna i que acabarem amb un sopar si tenim suficients participants, a un preu mòdic.
RECORDEU QUE PER A FER QUALSEVOL ACTIVITAT CAL
QUE US HI INSCRIVIU ABANS.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Socis, amics i simpatitzants.
BREUS PARAULES DE LES ACTIVITAS DE LA
SECCIÓ D’ ESQUI
Com ja sabeu, finalment vam poder celebrar la cursa social i l’àpat posterior com s´havia programat i

amb un resultat satisfactori, com sempre, i donades les nostres
possibilitats.
Dit tot això, desitgem que al rebre aquest Notícies la temporada
de neu hagi estat tot un èxit.
Socis, amics i simpatitzants.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Les properes excursions previstes per al
2018 són:
12 maig Vall de Llémena o Tarragona
(es concretarà a la propera reunió)
16 juny Sant Pau de Seguries

14 juliol Ull de Ter - Nuria
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. assistència a l’excursió.
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SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
SORTIDES PREVISTES SECCIÓ
MOTORISTA U.C.C.
Maig: Dissabte 19: Sortida de tot el dia
al Museu de la Moto de Bassella. Al proper Notícies donarem la informació detallada.
Juny: Cap de setmana dies (15), 16 i 17. Primeres dues etapes
de la Transpirinenca.
Dissabte: Far de Cap de Creus a Pont de Bar. Diumenge: Pont
de Bar a Viella.
Aquesta sortida es farà conjuntament amb alguns companys de la Secció d’Autocaravanes,

com a suport logístic. A mesura que ens acostem a les dates
s’anirà ampliant la informació.
Juliol i Agost: No hi ha prevista sortida
Setembre: Dissabte 15. II Concentració al Càmping Freixa
(K3) Aviat disposarem del programa d’activitats. Aneu reservant la data.
Si teniu previst venir a alguna sortida, recordeu inscriure-us al
formulari on-line que hi ha a la web.
Per informació actualitzada a la web del MotoClub
https://motoclub-ucc0.webnode.es/

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Estem preparant la 60 Trobada de Caravanistes Veterans i
següents per l’any 2018, entre altres, a l’Acampada Catalana.
Ja anirem informant en properes edicions del Notícies.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es vagin 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.
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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.

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.

Recordeu que ja tenim un poliesportiu, una zona infantil i juvenil, servei de Wifi gratuït, rentat de vehicles, servei de buidat
per a autocaravanes, etc.

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

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.

7 abril després 12h. al 30 juny abans 12 h. 399€+T.T.
Suplement: entrada 24 de març, inclosa Setmana S.+50 €.
Inclou l’electricitat.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

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 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)

Del 24/03 a partir 12 h fins 30/06 abans 12 h: 395€ + T.T.
Setmana Santa sencera +40 €.
(veure inscripció, febrer)
Activitats incloses +Taxa turística major 16 anys
Ingrés de T.T. unt amb l’import de l’acampada.
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al juny 2018 135€/mes+T.T.
Juliol, caps setmana 185€/mes+T.T.
Juliol, tot el mes 265€/mes+T.T.
Agost, tot el mes 440€/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 març a juny a 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 CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5

Soci 1.943

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)
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 MOLÍ 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)
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secretaria
NECROLÒGIQUES

generals del club.

Hem de lamentar la defunció del soci núm. 217 Robert Sierra Cera,
va esser soci d’honor, membre del Comitè Directiu, va portar durant un temps la Secció 4x4 i va col·laborar en acampades i tasques

També hem de lamentar la del soci núm. 3.388 Valeri Teixidó Farré.
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)

Preus per subscripció a la Revista AutoC:

Preu 2018
50% Descompte en els següents productes:
Subscripció Revista AutoC (El Camping y su mundo) 1 any = 37 € - 50% = 18,50 € any preu especial soci
Guia d’àrees de Servei per Autocaravanes 12 € - 50% = 6 € any preu especial soci
Guia de Càmpings d’Espanya 10 € - 50% = 5 € any preu especial soci.

Si esteu interessats en subscriure-us a qualsevol que aquestes
publicacions podeu entrar https://www.epeldano.com/etiquetaproducto/ucc18/, al moment de la compra s’ha d’aplicar el codi de
descompte UCC18.
En el cas de qualsevol dubte ens ho heu de comunicar al correu
ucc@uccat.com indican les vostres dades i ho tramitarem nosaltres.

GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descompte a les autocaravanes, fins a 9 metres, + un 10% de descompte per ser soci,
en cabina (excepte taxes), apart de les tarifes Superfamily&Friends,
actives al moment de la reserva, per a la línia Porto Torres – Barcelona, i viceversa, i Barcelona – Civitaveccia i viceversa. Oferta per a
les sortides de dilluns a dijous. Reserves a l’oficina de Grimaldi, amb
el Carnet Internacional de Càmping: Port de Barcelona, Moll de la
Costa, Edif. GTB Tel. 93 502 04 00.

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.

REVISTA CAMPIREPORT
Us recordem que si voleu rebre la revista de càmping CAMPIREPORT al vostre correu electrònic. Només cal que ens comuniqueu
el vostre email a: ucc@uccat.com, amb el vostre núm. de soci i us
l’enviarem.

OFERTES:
LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.
AMBITI químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18€
AMBITI químic, garrafes de 2 litres, al preu de 9€
Clauers UCC 1€
Polos vermells UCC 2€
Fulards UCC 6€
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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

Acampada d’estiu 2018

Càmping FREIXA

DE CATALUNYA

Del 23/06/2018 (a partir de les 12h)
al 1/09/2018 (abans de les 12h)

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

Preu: 675€ Activitats inclòses.

Preu per un sol mes: 425€

+ Taxa turística acampats de 16 anys o més ....... x 3,50€ = ..........

Núm. de soci
........................

Nom i cognoms

DNI

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

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

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 obligatoris !
Nom i cognoms

Parentiu

Data naixement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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