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PÒRTIC
Quan rebeu aquest Notícies, alguns de vosaltres ja haureu
començat l’acampada més esperada de l’any i que més gent
mou, la de Primavera.
Aquest any, per algun grup, ha estat molt difícil trobar Càmping, s’han fet molts contactes i molts kilòmetres.
Trobar nous emplaçaments no ha estat difícil però els preus
que demanaven estaven totalment fora de lloc.
Al final crec que teniu moltes opcions per triar, segons els
vostres gustos.
El que si heu de tenir clar, és que perquè tots puguem gaudir
de les acampades, hi ha darrera un Cap d’acampada i els seus
col·laboradors que han dedicat hores, desinteressadament,
perquè tot estigui organitzat i gaudiu molt.
Gracies a tots!
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60a ACAMPADA NACIONAL FECC
Per als que estiguin interessats en la 57 Trobada de Caravanistes Veterans a A Guarda (Pontevedra), 59 Trobada
de Caravanistes Veterans, del RALLYE FRANCO- CATA-

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Novament estem a punt d’iniciar l’Acampada de Primavera
a Blanes, com ja sabeu el 24 de Març es farà l’entrada al
Càmping Bella Terra.
Recordeu, que heu de portar la inscripció corresponent per
poder entrar a l’acampada, i com és habitual, a l’entrada
del càmping hi haurà l’organització del Club, que ús farà
lliurament del programa d’activitats i de l’obsequi de benvinguda.
Com sempre us anirem informant de les activitats que farem al llarg d’aquesta acampada a través de https://www.

CARAVANING CLUB
DE

LAN DU MUGUET 2018, a Labuerda de Ainsa (Huesca) i
l’acampada FICC 2018 a Berlin, preparem una reunió per
al dia 12 de març a les 19,30 hores, al local social del Club.

facebook.com/uccbages/, on podreu veure tots els canvis
que puguin esdevenir.
El 30 de març ja serà Setmana Santa, ja us podeu anar preparant per a la tradicional cantada de Caramelles, que ens
oferirà la Coral L’Albada de la UCC-Caravàning Club del Bages. Segurament que farem alguna activitat infantil per Pasqua, però igualment penseu portar els ous sense bullir, perquè els caramellaires puguin fer la seva tradicional truita.
Us desitgem una bona estada, i com sempre estem oberts
als vostres suggeriments. 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.
El sorteig de parcel·les tindrà lloc el diumenge 11 de març,
a les 11:00 hores, a la plaça de la Unió de 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 es habitual, els/les socis/es escolliran la parcel·la
sobre el terreny a mida que vagi sortint el seu número
d’inscripció; els grups tindran un únic número per a tots/es.
Els/les socis/es que realitzin l’acampada de primavera o les
dues acampades, ocuparan la mateixa parcel·la escollida al
sorteig i als socis que només facin l’acampada de la calçotada, se’ls donaran les parcel·les que quedin lliures i no serà
necessari que vinguin al sorteig.

2 UCC

Els/les socis/es que no es presentin al sorteig o no tinguin
un representant per part seva, se’ls assignarà una parcel·la
un cop finalitzat el sorteig amb les parcel·les sobrants.
Una vegada assignada, no podreu canviar-la fins que el
sorteig hagi acabat i en casos molt concrets.
Novetats i obligacions dels socis :
El dia del sorteig de parcel·les es repartiran els programes
de les acampades.
Per altre part, abans de sortir del càmping, si es pot fer,
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 haurà de pagar
7 € i una parella amb dos fills majors de 16 anys haurà de
pagar 14 €.
• 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,
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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 16 març, a les 16:00 h.
Sortida: dia 18 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 23 de març, a les 16:00 h fins el 24 de juny, a
les 12.00 h
inclou el pont de Setmana Santa: del 30 de març al 2 d’abril

CARAVANING CLUB
DEL

i el pont del 1 de maig.
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.
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 nostra demarcació.
Tingueu en compte totes les instruccions. Tornem amb
més Notícies en el proper mes d’abril, on detallarem les
activitats que us estem preparant... fins el proper Notícies.

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

L’acampada de primavera d’enguany dona el tret de sortida
el dia 24 de Març, al càmping El Pinar de Blanes, (l’entrada
serà a partir de les 9 h), i ja tot esperant la Setmana Santa
per poder començar les activitats, que serà amb el vermut
de benvinguda, els petits amb els seus lots sortiran a bus-

car “gamusins”, que es troben amagats en un lloc o un altre
del càmping. També hi haurà la pintada d’ous de Pasqua i
ball-disco.
Que tingueu un bona acampada de primavera !!!

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Per a aquest mes de març, ens trobarem, els dies 9-10 i 11,
a Piera , per celebrar una calçotada al restaurant La Cantina, de bon record dels altres cops que hi hem anat. Ho
complementarem amb una visita que ens ompli el matí del
diumenge.
Per al mes d’abril concretament els dies 20-21 i 22, la trobada
estrella de l’any: la celebració del nostre dinar d’aniversari.
Enguany en la seva 25a edició. Donada l’efemèride, volem
celebrar-ho com cal, i estem preparant una festa adient
al que celebrem. Esperem la vostra assistència, ja que la

ocasió s’ho mereix. Tindrà lloc a La Garriga, al restaurant La
Cabaña, a prop de l’àrea per autocaravanes de la població.
Per al mes de maig, tenim previst anar a Falset, a repetir la
visita teatralitzada que vam fer fa uns quants anys, i que
tan va agradar, seguit d’un esmorzar típic a les mateixes
instal·lacions de la cooperativa. El dies serien el 18-19 i 20.
Per al juny, ens agradaria participar a la FIRASAL, fira medieval, a Cardona els dies 1-2 i 3, i també fer una trobada a Isil,
per veure la baixada de Falles, tradicional a aquesta població del Pallars Sobirà. La baixada la fan el dia 23, dissabte.

UCC 3
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SECCIÓ CICLISTA
Hola carabikers, ja falta menys per
les acampades de primavera, i amb
elles una mica més de bon temps, i
també totes les activitats que tenim
preparades per aquestes. Com cada any intentarem fer
les tres activitats mes importants de la nostra Secció.
Si no hi han canvis d’última hora, ja que a hores d’ara
encara hi ha programades d’activitats que no estan tan-

cats, intentarem fer la PEDALADA FAMILIAR: serà el 13
de Maig, ja us informarem de com apuntar-vos. LA RUTA
DE LA GUITLLA (Road Book) la farem el 20 de Maig i per
últim LA RUTA DEL RATPENAT ( Nocturna) esta prevista
pel 2 de Juny. Esperem poder donar-vos mes detalls en
el proper Notícies.
Recordeu que podeu seguir-nos al facebook de la Unió,
on trobareu tota la informació de les activitats.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Socis, amics i simpatitzants.
BREUS PARAULES DE LES ACTIVITAS DE LA
SECCIÓ D’ ESQUI
Ja tenim la temporada al bell mig de la

campanya.
Les nevades, tot i no haver estat importants, ens han permès

fer bones esquiades, amb tot tipus de temperatures canviants.
En principi la cursa social, la tenim aparaulada per al proper 10
de Març, a Gran Valira, per tant podeu anar encerant els esquís.
Reiterem: Els socis que vulguin incorporar-se al grup de whatsApp, han de donar les seves dades i el número de mòbil.
Dit tot això, desitgem que aquest principi d´any ens porti una
bona nevada per gaudir de totes les estacions.
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SECCIÓ EXCURSIONISTA

		

Les properes excursions previstes per al
2018 són:

16 juny Sant Pau de Seguries
14 juliol Ull de Ter - Nuria

14 abril Riu Brugent (Montblanc – Valls)
12 maig Vall de Llémena o Tarragona (es
concretarà a la propera reunió)

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.

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
Activitats de l’any
Realitzades
Gener: Garraf, Vistes de l’Autòdrom de
Terramar
Febrer: dia 10 Dinar 1er aniversari de la Secció al Càmping Gironella i dia 18 Sortida al Bàges.
Previstes:
Març: No hi haurà sortida per coincidència amb entrades a
l’Acampada de Primavera i Setmana Santa.
Abril: Dissabte 21: VOLTANTS DE SOLSONA. La pressió del
sector cultural es molt forta i hem cedit a les seves demandes. Anirem a veure la cripta de Sant Esteve D´Olius. Després
d’esmorzar anirem a veure el Retaule Barroc “El Miracle”.

Maig: Dissabte 19: Sortida de tot el dia al Museu de la Moto de
Bassella.
Juny: Cap de setmana a determinar. Primeres dues etapes de
la Transpirenaica.
Dissabte: Far de Cap de Creus a Pont de Bar. Diumenge: Pont
de Bar a Vielha.
A mida que ens acostem a les dates s’anirà ampliant la informació.
Mes de Juliol i Agost: No hi ha prevista sortida
Mes de Setembre:
Dissabte 15. II Concentració al Càmping Freixa (K3)
Per informació actualitzada a la web del MotoClub https://
motoclub-ucc0.webnode.es/

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
57 Trobada de Caravanistes Veterans anirem a L’Acampada
Nacional que serà, del 24 de març al 1 d’Abril 2018, tindrà
lloc a A Guarda (Pontevedra), assistirem a les activitats i excursions organitzades per ells.
58 Trobada de Caravanistes Veterans, denominada Post
Acampada Nacional, serà del 2 d’Abril al 21 d’Abril 2018,
tindrà lloc a diferents indrets de la Cornisa Cantàbrica, entre
altres Luarca, Cudillero, Ribadeo (Platja de les Catedrals) San
Juan de Gaztelugatxe , Bilbao , Zaragoza etc....

Càmping Las Closas
Consulteu preus
a la web

www-camping-las-closas.com

www.camping-las-closas.com

CAMPING
LAS CLOSAS

Obert tot l’any
1, Place Sant Genis
66800 ERR (France)

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

Els que hi estigueu interessats podeu fer la inscripció al Club,
abans del 15 de març 2018, sense pagament , ja que com es
habitual es pagarà directament al Camping,
59 Trobada de Caravanistes Veterans , anirem al RALLYE
FRANCO- CATALAN DU MUGUET 2018, que tindrà lloc a Labuerda de Ainsa (Huesca) al CAMPING LA PEÑA MONTAÑESA,
del 22 d’Abril al 3 de Maig 2018, assistirem a les activitats i
excursions organitzades per ells.
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vagi’m jubilant, s’animen 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.

Els que ji estigueu interessats ja podeu fer la inscripció i pagament al Club, la data límit d’inscripció és el 15 de Març 2018.
Ja anirem informant en properes edicions del Noticies, de les
pròximes trobades.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es
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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
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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.
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
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 març 2018 135€/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
7 abril després 12h. al 30 juny abans 12 h. 399€+T.T.
Suplement: entrada 24 de març, inclosa Setmana S.+50 €.
Inclou l’eletricitat.
(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)
C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Del 17 de març fins al 1 de juliol 795€+T.T.
Pagaments: 17/03/2018 : 398 € 01/06/2018 : 398 €
Del 17 de març fins al 8 de juliol 895€+T.T.
Pagaments: 17/03/2018 : 448 € 01/06/2018 : 447 €
Suplements: 65€ per persona, 50€ per gos.
Ambdós preus Inclou: estada continuada durant tot el període,
Set.Santa, unitat familiar 4 pers., 6 Amp. parcel·la 72 m2.
(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28 – Fins 10/03/2018)
Durant la temporada baixa-mitja el preu per nit serà de
17€
(incloent 2 pers.+ 6 Map + 1 Tenda o Caravana + 1 Cotxe).

Ob

y
n
a
’
l
t
o
t
ert

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
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Promoció llargues estades : 7=6 i 14=10
CÀMPING LAS CLOSAS (Err –França)
1, Place Sant Genis
Veure preus Web: camping-las-closas.com
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)

CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Del 25 de març fins al 25 de juny 360€
La resta de l’any menys agost 25€/nit+Taxa T.
Inclou 4 persones.
(Inscripció i pagament a UCC, 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)

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)

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 EL PINAR PLATJA (Santa Susanna)
Av. dels Pins s/n
De l’1 d’abril, 12h. al 30 juny, 20h. 600€+T.T.
Llum 10 Amp. vigilància les 24 hores
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

secretaria
vendes
Amb la finalitat de poder aprovar la nova modificació -Soci
núm. 5.529 ven Avancé Ticamo, Model Malta, VC950, Any
2011, per caravana perímetre 936-960, inclou terra de ràfia 7x4
m per parcel·la, terra Bolón per avancé interior, tub balconera,
faldons baix caravana i tapa roda. Piquetes plàstic originals i
d’acer corrugat mitjanes i grans i llises per als faldons, gomes
elàstiques. Tel. 629 075 734 Jordi.
LOTERIA
Com ja sabeu, el número de loteria de Nadal ha estat premiat
amb el reintegrament, podeu passar pel Club hores d’oficina
hi us retornarà l’import.
NECROLÒGIQUES
Hem de lamentar la defunció de Pilar, esposa del soci núm.
4938 Rafael Torguet Peiron
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)

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:

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.
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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 12€

Foulards UCC
Foulards UCC

6€
6€

