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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: 21,00 a 23,00 h.
dimarts i dijous

U.C.C. CARAVANING
CLUB DE TARRAGONA

Sta. Joaquima de Vedruna, 8
43002 Tarragona
Tel. i Fax 977 22 78 12
Correu- electronic:
ucc.cctarragona@gmail.com
Horari: 19 a 21 h.
dimecres

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)

PÒRTIC:
Felicitats!
La Unió Caravanista de Catalunya ja té 40 anys, gràcies a tots
els socis que ho heu fet possible.
En aquest moment, quasi tots els que voleu fer l’acampada de
primavera, ja haureu fet la inscripció. Recordeu que si no la feu,
no estareu a la llista del Club, i el càmping us pot cobrar la seva
tarifa normal.
Ara que s’acaben les acampades d’hivern podeu fer servir el full
d’enquesta, tant per bé, com per malament. Ens interessen les
vostres opinions. Aquestes seran tractades amb tota discreció.
En el proper Notícies us explicarem si hi ha hagut algun nou
acord o canvi a l’Assemblea General Ordinària, de febrer, del
nostre club.
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

81a ACAMPADA DE LA FICC
El 81è Ralli FICC d’enguany, tindrà lloc a la costa
oest de Finlàndia, a la ciutat Festival de Jazz de
Pori, organitzada pel SF Caravan, del dia 24 de juliol
a l’1 d’agost. El preu és de 140€ per adult i 40€ de
llum, més les excursions, que s’hauran de concretar
i pagar en fer la inscripció. Us informem que en
passar per Polònia, caldrà tenir cura dels pesos, si
passen de 3.500 Kg. s’haurà de contractar Teletac

per les Autopistes. Tenim la possibilitat d’obtenir
descomptes en Ferris demanant-ho abans del 28
de març (caldrà adjuntar la inscripció del Ralli).
Per parlar-ne i informar-vos millor farem una reunió, al Club, el dia 17 de març a les 19,30 hores.
Pagament i inscripcions a UCC,Barcelona fins al 28
d’abril. A partir d’aquesta data, l’organització carregarà un suplement del 20%.

39è RAL·LI DE L’AMISTAT ALBI – BARCELONA
Com tots sabeu, aquesta trobada l’organitza, un
any els nostres amics francesos i un altre el nostre
Club. Com que el grup de Veterans, sobtadament,
ha desaparegut, quest any tenim problemes en
trobar algú del nostre club que vulgui organitzarla, però perquè els que acostumen a trobar-se plegats cada any, ho puguin fer, hem preparat una
trobada a la nostra Zona d’acampada Emili Freixa.

El preu, per als dies de Setmana Santa del 18 al 21
d’abril serà de 100 € per instal·lació i dues persones;
persona addicional 34€; Instal·lació per 1 persona
77€, (inclou record d’acampada, àpat, etc.), i per a
dies addicionals (durant la Setmana Santa)16 € per
instal·lació i nit.
Inscripció i pagament a UCC, Barcelona, fins al dia
20 de març.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

53è RALLYE FRANCO CATALAN DU MUGUET
Us comuniquem que el 53è Rallye Franco Catalan
du Muguet, organitzat aquest any per F.C.C.C. tindrà lloc del 25 d’abril al 5 de maig al Càmping La
Noguera, de Sant Llorenç de Montgai (BalaguerLleida). El preu de l’acampada per una persona és

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES

Un any més ens retrobem a Blanes. Esperem que
enguany l’acampada al Bellaterra estigui plena
d’activitats i els socis plens d’energia i bon humor.
L’entrada de caravanes al càmping es farà durant els dies 5 i 6 d’abril. A l’arribada us esperarà
l’organització, que us farà entrega del programa
d’activitats i de l’obsequi de benvinguda.

CARAVANING CLUB
DE

de 165€, i per a dues persones 330€. Inclou sortides, bus, aperitius, àpats, etc. El preu del càmping,
per dia, és de 15€.
Inscripció i pagament a UCC,Barcelona, abans del
dia 28 de març.

Per la Pasqua, gaudirem de la Coral L’Albada de
la UCC-Caravàning Club del Bages, i esperem que
els mini socis els hi hagin pintat els ous de Pasqua, i els caramellaires es puguin fer una bona
truita!
Esperem que passeu una bona estada i anticipem
les gràcies per la vostra participació i col·laboració.

UCC CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Un altre cop estem amb vosaltres per informar-vos
d’importants novetats relacionades amb les acampades de la Calçotada i Primavera.
Des de la junta portem ja temps preparant les activitats d’aquestes acampades, que esperem siguin
del gust de tothom.
El sorteig de parcel·les tindrà lloc el diumenge 16
de març, a les 11:00 hores, a la zona verda del càmping. Aquest dia, per tal d’omplir el full d’entrada
del càmping, cal portar els DNI o passaports de

la unitat familiar (soci/a, marit o dona, fills/es, etc),
papers de la caravana o autocaravana (model, matrícula, etc), papers de la moto o automòbil (model,
matrícula, etc).
Com ja és habitual, els socis escolliran la parcel·la
sobre el terreny a mesura que vagi sortint el seu número d’inscripció; els grups tindran un únic número
per a tots. Els socis que realitzin l’acampada de primavera o les dues acampades, ocuparan la mateixa
parcel·la escollida al sorteig i els socis que només

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

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

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

Descompte 10% als socis
de la UCC en mà d’obra

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

facin l’acampada de la calçotada se’ls donarà les
parcel·les que quedin lliures i no serà necessari que
vinguin al sorteig. Als socis que no es presentin
al sorteig se’ls assignarà una parcel·la a l’atzar al
moment que surti el seu número. Una vegada assignada la parcel·la no podreu canviar-la fins que el
sorteig hagi acabat i en casos molt concrets.
Novetats i obligacions dels socis per al dia 16
de març:
El dia del sorteig de parcel·les es repartirà els programes de les acampades i es vendran tiquets per
a la sardinada popular de Divendres Sant.
Per altra part, abans de sortir del càmping haureu
de passar per recepció per a:
• Pagar la taxa turística de la Generalitat (3,5 € per
persona major de 16 anys)
Exemple: Una parella amb dos fills petits hauran de
pagar 7 € i una parella amb dos fills majors de 16
anys hauran de pagar 14 €.
• Lliurar o contractar amb el càmping una assegu-

rança de responsabilitat civil de la caravana.
• Lliurar omplert el full del càmping amb les vostres dades personals (us donarem el full abans
del sorteig).
L’incompliment d’aquestes obligacions, per part
del soci/a, comportarà la pèrdua automàtica de la
seva plaça.
Un matí de “papeleo” i paciència ens permetrà entrar lliurament a les acampades sense preocupacions.
Recordeu: Acampada de la Calçotada:
Dates: Arribada: dia 21 març, a les 16:00 h
Sortida: dia 23 març, a les 23:00 h
(Els socis que facin les dues acampades ocuparan la
mateixa parcel·la)
Acampada de la Primavera:
Dates: Del dia 28 de març, a les 16:00 h fins al 24 de
juny, a les 12.00 h.
Inclou el pont de Setmana Santa: del 17 d’ abril al 21
d’abril, el pont de l’1 de maig i el pont de Sant Joan.
El Càmping Pirinenc està situat a la
comarca del Ripollès, en un entorn
inmillorable on el permanent contacte
amb la natura faran les delícies dels
campistes.

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

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

Consulti oferta per a socis de la UCC

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

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

CàMPiNG

PiRiNENC

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

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

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

585€

+ taxa turística

Inclou: Setmana Santa, ponts oficials i caps de setmana.
Unitat familiar: Es considera parella i fills. La resta de familiars cal que
paguin com a visita i amb un màxim de 6 per parcel·la i cal que es donin
d’alta a recepció.
Preus extra per a tota la temporada: 1 persona 30€ / 1 cotxe 30€ / gos 10€.
Es permet l’entrada al càmping els divendres al matí.
Obligatòri disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
Ingrés al compte: 0075 0200 05 0601369829 (Banco Popular).
Inscripció genèrica al Club.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Per saber els preus especials què el càmping ens fa
per Setmana Santa dirigiu-vos a qualsevol membre
de la junta. La resta de dies haureu de pagar les
tarifes establertes pel càmping.
Per qualsevol dubte o pregunta, us podeu posar
en contacte amb nosaltres tots els dimecres de
19:00 a 21:00 hores, al local de la nostra demarcació,

CARAVANING CLUB
DEL

trucant al número de telèfon 977227812 o bé, per
correu electrònic:ucc.cctarragona@gmail.com o a
la pàgina de Facebook de la nostra demarcació.
Teniu en compte totes les instruccions. Tornem
amb més notícies el proper mes d’abril, on detallarem les activitats que us estem preparant... fins al
proper Notícies.

UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

Ja estem a la recta final de l’acampada d’hivern,
on durant els mesos que han transcorregut de
l’esmentada acampada, s’han pogut realitzar totes les activitats programades.
Durant aquest mes de març, es celebrarà la festa
de carnestoltes, on s’espera una gran participació. Dins el local social hi haurà un esmorzar amb
xocolata desfeta i coca, i seguidament una caminada fins al Parc de l’Agulla.

També hi haurà classes de ball aeròbic.
I per últim, el comiat de l’acampada d’hivern,
que es celebrarà amb un sopar de germanor i
una mica de ballaruca, i el dia 29 la sortida de
caravanes amb destinació al càmping “El Pinar”
de Blanes, per començar l’esperada acampada de
primavera.
Que tingueu un bon acabament de l’acampada
d’hivern, i bon començament de la de primavera.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Per aquest mes de març, us estem preparant la Cursa Social,
aquest any serà a Grandvalira.
Esperem que hi participeu tots.
Per als membres de junta ens és molt satisfactori

què, en les activitats que organitzem, hi hagi el
màxim de participació.
Per a més informació teniu el nostre e.mail:
esquiucc@uccat.com
Esperem veure-us a tots.

SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Finalment estem deixant enrere la pitjor estació per nosaltres,
dies curts, nits inacabables etc. I
ja anem de cara a la primavera.
Tenim prevista una sortida, els dies 4, 5 i 6 d’abril, que
tindrà lloc a la població de Navarcles, on ens trobarem
el divendres dia 4 a la tarda, a partir de les 18 hores. La
previsió es visitar, per lliure, la fira, de la que proporcionarem programa d’activitats, i el diumenge al matí fer
una visita al monestir de sant Benet de Bages. Possiblement inclourem alguna sorpresa.
Es tracta d’una fira ambientada en el segle XI en la que

associacions de la població porten a terme diverses escenificacions teatrals de l’època. Durant mil anys, Navarcles va dependre del Monestir de Sant Benet de Bages,
perquè n’era del senyor feudal, situació que es va mantenir fins a la desamortització, el 1835. Fou una relació
d’amor i odi, plena de respecte i de revoltes, perquè als
pagesos els tocava pagar una part del que collien.
El cost de la trobada serà comunicada més endavant.
Per accedir a nova informació podeu consultar la web
de la secció http://www.autocaravanesucc.cat, i us recordem que durant la trobada teniu al vostre servei el
telèfon 636520846 per a qualsevol consulta.
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SECCIÓ CICLISTA
Hola carabikers, arriben les
acampades de primavera de
tots els grups d’acampada, amb
elles una mica més de bon temps, i també totes les
activitats que tenim preparades per aquesta època.
Tothom està convocat a sortir en BTT a les 8:00 del
mati dels diumenges, des de la porta del Càmping
Bella Terra. Si veniu de més lluny, no dubteu en

posar-vos en contacte amb nosaltres, per tal de
coordinar la trobada i que no hagueu de fer quilometres sense cap sentit (així que.... guardeu forces
per la sortida).
Recordeu que podeu seguir-nos al facebook del
club, on trobareu tota la informació de les activitats
programades.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
15 març: Baumes de can Teixidor-Castell de Milany.
26 d’abril: Can Tries-Tossa d’en Espinau.

Polo de
cotó

12 €

17 de maig: A determinar pels companys de Tarragona.
És important assistir a la reunió, que serà normalment els dimecres abans de la sortida, o de comunicar al club la vostra assistència a l’excursió.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

ZONA D’ACAMPADA EMILI FREIXA (K 3)
PAGAMENTS: Es podran fer efectius els pagaments de les acampades mes a mes.
Al moment de fer la transferència
de la inscripció, tant sols es farà
efectiva la part del primer mes, i els 2n, 3r o 4t pagament abans del 26 de cada mes.
També es podran fer inscripcions d’un sol mes, sempre i
quan hi hagi places disponibles. Si en aquest moment hi
ha acampada s’haurà d’abonar la part corresponent de
les activitats d’aquesta, al cap d’acampada.
Pensem que amb aquesta mesura afavorirem l’accés
més planer per poder gaudir d’unes instal·lacions i
d’unes activitats amb l’avantatja d’esglaonar els paga-

ments i fer més lleuger el dispendi inicial d’una acampada.
AVANTATJA
Els acampats a 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 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.
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Recordatori per a l’estada al pàrking de la Zona d’acampada Emili Freixa
Benvolgut soci: Per tal que la gestió del pàrquing de la zona d’acampada sigui més satisfactòria per a tothom, et recordem algunes de les normes que cal seguir:
·Cal fer reserva dels mesos que t’interessin, mitjançant pagament i la butlleta que es publicarà cada mes al Notícies i a web www.uccat.com, amb la suficient
antel·lació a la data d’entrada a les instal·lacions (reserves fins a desembre de l’any en curs).
·El fet de no fer-ho així, comportarà la pèrdua de la plaça en cas que el pàrquing estigui a plena capacitat. Per tant, la preferència d’ocupació serà per als que han
fet la reserva (mitjançant pagament i enviant-nos la butlleta) en el seu moment, encara que la caravana sigui dins.
·Recordeu que els mesos més conflictius solen ser: Desembre, gener, febrer, març, juliol i agost i per tal de fer-ne reserva, caldrà que truqueu abans de fer el
pagament per confirmar que hi hagi plaçes disponibles.

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

2013=26€

Oct. Nov. Des.

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

2014=26€

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

Preu de 2014: 26€/mes (IVA inclòs)
Si es deuen mesos anteriors als esmentats, cal que primer es realitzin els pagaments corresponents.
Podeu fer els pagaments ingressant els mesos corresponents al compte 2100-3549-17-2500001388 (La Caixa) ,
enviant comprovant per fax (93.265.04.19) o eMail (k3@uccat.com) juntament amb aquesta butlleta.
Cal que feu l’ingrés i que ho notifiqueu a la seu de Barcelona o podria donar-se el cas que perdessiu la plaça en tractarse de mesos molt sol·licitats o no saber de qui es l’ingrés. En cas de no haver-hi plaça, es retornarà l’import al soci.

Nom i cognoms:

Núm. soci:

Marca cotxe:

Matrícula cotxe:

Marca caravana:

Matrícula caravana:

¡ IMPORTANT ! Llargada caravana (amb llança):

Signatura

INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km.13
Fins al mes de març 2014 119€ cada mes
Inclou 4 ampers de llum
(inscripció a UCC,Barcelona i pagament al càmping)
CÀMPING VALL DE CAMPRODON (Camprodon)
C-38 Km 7,5
Caps de setmana, tot l’any 2013: 20 €/nit, excepte
Setmana Santa, ponts i agost.
Inclou 2 persones i 4 amp. de llum
(inscripció a UCC,Barcelona i pagament al càmping)
CÀMPING RUPIT (Rupit)
Ctra. de Vic a Olot s/n
Del 5/4 al 29/6 380 €
(inscripció a UCC,Barcelona i pagament al càmping)
CÀMPING BARCELONA (Mataró)
Ctra. NII Km.650
Caps de setmana fins al 12/5, de 12 h. del divendres
al diumenge 20 h. des de 36 €
Inclou matrimoni, dos fills i llum 6 A
(inscripció a UCC,Barcelona i pagament al càmping)

CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km.1,5
Abril-maig-juny 350€
(inscripció a UCC,Barcelona i ingrés al càmping:
0075 0368 49 0602609113 B.Popular)
CÀMPING–RESORT ELS PINS (Malgrat de Mar)
Avgda.Pomareda s/n
Del 29 de març al 29 de juny 425 €
Parcel·les de 76,50 m2 enjardinades
Setmana Santa sencera, llum 6A, connexió aigua i desaigua,
i activitats.
(inscripció a UCC,Barcelona i ingrés al càmping: Turverd
075 0460 19 0603092547 B.Popular)
CÀMPING VILA VILLAGE (Sant Feliu de Buixalleu)
Ctra. C35 Km.67
Del 28/29 de març al 29 de juny 440€
Inclou 5 Ampers de llum
(Inscripció a UCC,Barcelona i ingrés al càmping:
UNNIM: 2059 0523 55 0000306481)

SECRETARIA
LIQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.
VAYACAMPING
Vayacamping Club ens ofereix una targeta gratuïta,
amb la que ens faran descomptes a càmpings, parcs de
vacances i establiments del sector. La podeu demanar
en donar-vos d’alta a www.vayacamping.net/club i us
l’envien a casa.
EL NOTÍCIES A LA WEB
Us recordem que a la Web del Club, a més d’haver-hi
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.

Soci 483
ven caravana Wilk Safari, 4
places, en perfecte estat.
Tel. 93 442 86 84.

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.

Soci 1.194
ven autocaravana CI, caput xina, 6 m.
4 places, motor nou (13.00 0 Km) any
2000, tendal, antena i TV, placa solar,
2 bateries aux., radio, calef., extractor
cuina, alarma portes i finestres, convertidor 12-220v, etc. Tel. 609 33 57 26.
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