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(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)
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NECROLÒGIQUES
U

s hem de fer partícips d’una pèrdua significativa per a la història del nostre
club. El passat 29 de gener ens va deixar, als 93 anys, el Sr. Antoni Palanques
Mora, que fou president d’aquesta Entitat durant 7 anys, en el període del 1982 a
1989.
El tractament de senyor, que avantposem al seu nom, no és de cap manera gratuït,
ni un formalisme més; en Antoni Palanques era tot un senyor, culte, amable i educat,
de cap a peus.
Els que tingueren l’honor de col·laborar amb ell, en guardem un grat record, i la
seva pèrdua ens omple de sentiment, malgrat els 27 anys passats des que cedí la
presidència, de nou, a en Emili Freixa.
Descansa en pau, Antoni.
Última hora: també hem de lamentar la pèrdua de M. Rosa Prat Golsa, persona molt
entranyable, esposa d’en Jaume Bernadó March, soci 748. Per al que no ho sap,
que sereu molt pocs, en Jaume és l’encarregat del nostre càmping Emili Freixa, de
Manresa.
Donem el nostre més sentit condol a la família. (A.C.S.)

SETMANA SANTA
Tancat del 21 al 24 de març
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

55è RALLI FRANCO CATALAN DU MUGUET, FCCC-FFCC
Aquesta acampada tindrà lloc del 23 d’abril al 2 de maig al
Càmping Park Playa Barà, de Tarragona. El preu de l’acampada
és de 180€ per persona (excursions amb autocar i guies, 4 di-

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

La recepció de caravanes al càmping Bellaterra de Blanes es farà
durant el cap de setmana del 19 de març. A l’entrada del càmping us esperarà l’organització del Club que us farà l’entrega
del programa d’activitats i de l’obsequi de benvinguda. L’última
setmana de març tindrà lloc la inauguració. Per Pasqua gaudirem de la Coral L’Albada de la UCC-Caravàning Club del Bages.

CARAVANING CLUB
DE

nars, 1 esmorzar, aperitius, etc.) i el preu del càmping de 13,75€
per dia, amb llum, més taxa turística. Inscripció i pagament a
UCC, Barcelona abans del 22 de març.

Els més petits del Club es trobaran per pintar els ous que entregarem als caramellaires. Recordeu que els ous els heu de
portar sense bullir, perquè després els caramellaires es puguin
fer una truita. La junta us desitja una feliç estada i no dubteu
en fer-nos arribar qualsevol suggeriment. Gràcies per la vostra
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.
Quan rebeu aquest Notícies, ben segur que ja s’haurà fet el
sorteig de parcel·les, el diumenge 6 de març, a les 11:00 hores,
a la plaça de la Unió de la zona verda del càmping. Al Notícies
anterior vam comunicar el reglament i la documentació que cal
portar per si algú vol consultar-ho.
Com ja es habitual, els socis hauran escollit la parcel·la sobre el
terreny a mesura que vagi sortint el seu número d’inscripció;
els grups tenen 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 facin l’acampada de la calçotada se’ls hauran donat les parcel·les
que quedin lliures, i no es necessari venir al sorteig. Els socis
que no s’hagin presentat al sorteig se’ls haurà assignat una
parcel·la a l’atzar al moment que hagi sortit el seu número. Una
vegada assignada la parcel·la no es podrà canviar fins que el
sorteig hagi acabat i en casos molt concrets.
Novetats i obligacions dels socis per al dia 15 de març:
El dia del sorteig de parcel·les es repartirà el programa de les
acampades i es vendran tiquets per a la sardinada popular de
Divendres Sant.
Per altre part, abans de sortir del càmping, si es pot fer, haureu
de passar per recepció per a:

2 UCC

• Pagar la taxa turística de la Generalitat (3,5 € per persona
major de 16 anys)
Exemple: Una parella amb dos fills petits hi haurà de pagar 7 € i
una parella amb dos fills majors de 16 anys hi haurà de pagar
14 €.
• Lliurar o con tractar amb el càmping una assegurança de
responsabilitat civil de la caravana.
• Lliurar emplenat 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 11 març, a les 16:00 h
Sortida: dia 13 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 18 de març, a les 16:00 h fins al 26 de juny, a les
12.00 h.,inclou el pont de Setmana Santa: del 24 al 28 d’abril, el
pont del 16 de maig i el pont de Sant Joan.
Per saber els preus especials que 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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Per qualsevol dubte o pregunta, us podeu posar en contacte
amb nosaltres tots els dimecres de 19:00 a 21:00 hores, trucant
al número de telèfon 649894731 o bé, per correu electrònic:
ucc.cctarragona@gmail.com o a la pàgina de Facebook de la

CARAVANING CLUB
DEL

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

L’acampada d’hivern, està arribant a la seva fi i ja són molts
els preparatius per l’acampada de primavera.
I com sempre, per finalitzar, el comiat de l’acampada
d’hivern, un dinar de germanor i l’entrega de premis dels
diferents concursos que s’han anat realitzant al llarg de la
mateixa.
La sortida de caravanes, amb destinació al càmping “El

Pinar” de Blanes, serà el dia 19 de març, abans de les 12 h.
(l’entrada serà a partir de les 9 h.)
I enguany, sense fer-se esperar, ja començarem amb el vermut de benvinguda, ball aeròbic, torneig de petanca, a la
recerca dels gamusins i la pintada d’ous de Pasqua.
Que tingueu un bon acabament de l’acampada d’hivern, i
bon començament de la de primavera.

SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Tal con havíem anunciat anteriorment, les trobades preparades per als propers mesos són:
11,12 i 13 de març: Aprofitant la fira del patchword de Sitges,
anirem a aquesta població per participar en la inauguració de
la nova àrea per a autocaravanes.
El 29, 30 d’abril i 1 de maig, anirem a Caldes de Malavella, a
participar de la Festa de la Malavella, i aprofitarem per celebrar amb un dinar el 23 aniversari de la nostra secció, al
restaurant Vichy Catalan.
Per al mes de maig, estem en fase de preparació de la trobada.
Properament rebreu notícies.
Estigueu atents a la pàgina web per completar la informació,

a mesura que l’anem completant.
Per als que no ho hagueu vist encara, us fem saber què, a la
pagina web hem obert una nova secció, amb el nom de LES
NOSTRES TROBADES, a la que anirem penjant un resum de les
trobades fetes, tasca que s’encarregarà de fer, per voluntat
pròpia, el company Jordi Batlle. Aquesta secció la trobareu a la
part esquerra de la pagina inicial de la web de la nostra Secció.
Des d’aquí volem donar la “benvinguda al món” a Akane,
primera neta de l’expresident de la nostra secció, Manuel
Grandes. Moltes felicitats.

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabikers, arriben les acampades de primavera de tots els grups
d’acampada, i amb elles una mica més
de bon temps, i també totes les activitats que tenim preparades per aquesta
època. Com cada any intentarem fer les tres activitats més
importants de la nostra Secció: la PEDALADA FAMILIAR, LA
RUTA DE LA GUITLLA I LA RUTA DEL RATPENAT, us donarem

més informació puntualment.
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 km sense cap sentit ( així que guardeu forces per la sortida).
Recordeu que podeu seguir-nos al facebook de la Unió on trobareu tota la informació de les activitats programades.
UCC 3
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SECCIÓ EXCURSIONISTA
Us relacionem a continuació les properes sortides programades de la Secció:
11,12,13 març: Os de Civis. La Rabassa
- Pic Negre
9 abril: Els Salts de Canaletes
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.
Àlbum fotos “25 anys d’excursions»
Encara ens en queda algun àlbum de fotos amb el recull de
les excursions que s’han dut a terme durant els 25 anys de la
Secció. El preu és de 35 €.
També recordem, als que el teniu reservat, que podeu passar
a recollir-lo pel Club, si encara no ho heu fet.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Estem acabant la temporada, i a hores
d’ara només podem desitjar-vos que tingueu una molt bona Setmana Santa i

que aprofiteu tot el possible, que aquest any la temporada
es curta.
Salutacions

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Recordem, per als que esteu inscrits a la 44 Trobada de Caravanistes Veterans, denominada també Pre-Acampada
Nacional, a Aranjuez (Madrid) del 12 de març al 18 de març:
A l’anada farem una primera etapa o sigui el 12 de març farem
nit al Camping Lago Resort situat a la Crta. Alhama d’Aragó a
Nuévalos s/n, es troba de Catalayud a Nuévalos. El diumenge
13 visitarem El Monestir de Pedra y Calatayud.
El dilluns 14 continuarem el viatge fins Aranjuez, les activitats
previstes són: Visita al Palau Reial de Aranjuez, Visita a Toledo,
Chinchón etc., així com diversos àpats de germanor.
Després continuarem cap a L’ACAMPADA IBERICA (NACIO-

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.

NAL), a Plasencia (Cáceres) del 19 de març al 27 de març.
La 45 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem del 23
d’abril al 1 de maig 2016, anirem al Camping Baliera situat
a Bonansa (Huesca). Visitarem la Vall de Boi, Taüll, Pont de
Suert etc., donarem més informació al proper Notícies
La 46 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem a Euskadi,
coincidim amb l’acampada de San Prudencio, possiblement
serà a finals de maig i primera setmana de juny 2016, anirem
informant en pròxims Notícies.
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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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

La 47 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem del 25 de
juny al 3 de juliol 2016, es farà al Càmping Internacional de
Palamós, donarem més informació.
Estem preparant una sortida per anar a Castres (França) el mes
de setembre, aquesta zona es Cami de Sant Jean, i al desembre
també i ha prevista una trobada, anirem informant.

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.

càmping EMILI FREIXA (K 3)
A
UNIÓ CARAVANIST

Càmping
i pàrquing

DE CATALUNYA

UN
IÓ

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

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.

Inscripció per al pàrquing 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.
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Assenyaleu els mesos que voleu
Camí del Grau, s/n
reservar i feu-la arribar per fax o eMail, (Ctra. C-16)
Gps càmping Emili Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26" juntament amb el comprovant d’ingrés. Tel. 93.836.27.99

2015=26€

Oct. Nov. Des.

2016=26€

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

Preu de 2016: 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
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INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
Per a pagaments a UCC, de Barcelona: CaixaBank:
ES42 2100 3549 1725 0000 1388
CÀMPING 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”
Del 19 març després 12h. al 25 juny ab.12h. 360€+T.T.
Mesos solts:
El març 150€ + Taxa T.
D’abril a juny 120€/mes + Taxa T.
(Inscripció i pagament amb T.T.a UCC,de Barcelona)
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 T.T. a UCC,de Barcelona)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)

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)

CÀMPING VALL DE CAMPRODON (Camprodon)

C-38 Km 7,5
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)
CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)

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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
CÀMPING AMPOLLA PLAYA (l’Ampolla)

Platja Arenal s/n
Temporada baixa i mitja: 15€/nit + Taxa T.
Inclou 2 persones i llum
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

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)

C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)

Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Del 19 de març al 3 de juliol
600€+Taxa T.
(Per abonar 300€ a l’1 d’abril i 300€ a l’1 de juny)
Del 19 de març fins al 14 de juliol 750€ + Taxa T.
(Per abonar 375€ el 1 d’abril i 375€ el 16 de juny)
Inclou unitat familiar de 4 persones i 6 Amp. de llum
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
Temporada baixa per a dos adults:
De 1 a 3 dies 15,50€/dia+Taxa T.
De 4 a 14 dies 14,00€/dia+Taxa T.
Preus Setmana Santa:
4 nits 80€+Taxa T.
7 nits 129€+Taxa T.

PÀRQUING-CARAVANING
PARKPIRA
Crta. C-241 Montblanc-Igualada,
Km 3.5 PIRA(TARRAGONA),
a 4 Km de Montblanc i de l'A2.
Vigilància i obertura de portes 24h.
Telèfons: 638167352 - 977887466
e-mail: parkpira@hotmail.com
Web: www.parkpira.com
Preu especial per socis UCC

PREU ANUAL
PÀRQUING CARAVANA:
NO COBERTA
ZONA COBERTA
NAU TANCADA

275 €
350 €
375 €

*Preus amb IVA inclòs

Ctra. de Sant Jaume de Frontenyà Km 1,5
Del 25 de març al 25 de juny abans 12h. 375€+Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING LAS CLOSAS (Err –França-)

1, Place Sant Genis
Fins a juny:
3 mesos 600€
4 mesos 680€
5 o 6 mesos 750 €
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai)

Partida la Solana, s/n
Del 23 de març al 26 de juny 595€+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

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
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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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Del 2 d’abril al 26 de juny 365€ + Taxa T.
Abril, maig o juny 150€/mes + Taxa T.
Del 19 al 28 de març 130€ + Taxa T.
Inclou 10 Amp. de llum
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING VALLDARO (Platja d’Aro) Camí Vell,63

CÀMPING INTERPALS (Pals)

Carrer Mediterrani Km 4,5
Del 18 de març al 10 de juliol 710€ + Taxa T.
Inclou 4 persones d’unitat familiar+llum
Obligatori assegurança responsabilitat civil i
llibre de vacunació per a gossos
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

SECRETARIA
GRIMALDI LINES
La companyia naviliera Grimaldi Lines ens comunica que
aplicarà el 20% de descompte a autocaravanes + un 10% de
descompte per ser soci, en cabina i vehicle (excepte taxes
i suplement de carburant), apart de les tarifes especials actives del moment de la reserva, menys la línea Barcelona/
Tànger que farà un 5%. Sempre i quan estigui especificat a
la Web:www.grimaldi-lines.com
Per a reserves: Tel. 902 531 333, enviant el comprovant de
soci (Carnet càmping Internacional), o bé al mail: reservas@
grimalditour.com, o a la terminal de Grimaldi, Moll de Costa
s/n, del Port de Barcelona.
Per més informació a www.grimaldi-lines.com o a la Web
del club.
OFERTESe

LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.

Comparte
tu pasión

VAYACAMPING
Vayacamping Club ens ofereix una targeta gratuïta, amb la
que ens faran descomptes a càmpings, parcs de vacances i
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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.
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, amb el vostre núm. de soci i us l’enviarem.

