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Demarcacions:
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CLUB DEL BAGES
Plaça de la Reforma, 1
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Correu- electronic:
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ucc.cctarragona@gmail.com
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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
Estem arribant a la temporada més esperada de l’any, la primavera, quasi tots ja teniu demanada una plaça en alguna de
les diferents acampades.
Alguns estareu frustrats i enfadats perquè no heu tingut lloc en
el Càmping que volíeu però ha sigut un any complicat, el tancament temporal de càmping Bellaterra i la reducció de places
en alguns Càmpings per noves normatives de l’Administració,
ho han complicat.
Els diferents Caps d’acampada han recorregut una pila de
Càmpings buscant places, el rècord l’ha fet la Demarcació del
Bages, que n’ha visitat 36.
Els preus que ens demanaven estan fora de lloc: han arribat
a demanar 1500€ per els tres mesos de primavera.
Ens sap molt greu el que està passant, i perquè ningú estigui
sense un emplaçament, estem fent gestions per tenir diferents
ofertes perquè pugueu fer la primavera encara que no sigui en
un grup d’acampada, esperem que trobeu el que us agradi.
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UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Durant aquest mes, els socis que estiguin a l’acampada
d’hivern al Càmping Frontera, de ben segur que estaran
gaudint de la neu, perquè en el moment d’escriure aquestes
línies les nevades i previsions eren molt bones. Segurament
una mica decebuts perquè les expectatives per aquesta
temporada eren altes, degut a unes primerenques nevades, que feien preveure una molt bona temporada d’esquí,
malauradament la neu a les pistes d’esquí no tenia la qualitat desitjada per passar un bon dia.

No ho dubteu, poseu-vos en contacte per telf, mail o facebook de la nostra demarcació, per tal de consultar la disponibilitat i inscriviu-vos tot i haver realitzat el sorteig pel
repartiment de les parcel·les. Us podeu inscriure telemàticament a l’enllaç que us indiquem en aquest noticies:

I per una altra banda, tenim als socis que han decidit apostar per el nou emplaçament de la nostra acampada de
primavera al Càmping Resort Mas Patoxas, de Pals, que
ja tenen feta la inscripció i han participat al sorteig de
parcel·les, esperen amb ganes els dies 30 i 31 de març per
començar la nova temporada de primavera. Si encara no
heu decidit on anar aquesta primavera i teniu dubtes del
nou emplaçament, podeu visitar la pàgina web i descobrir
les instal·lacions d’aquest càmping a:
www.campingmaspatoxas.com <http://www.campingmaspatoxas.com>

i que també trobareu al nostre Facebook:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=22345668201
98879&id=1398387463816823.

CARAVANING CLUB
DE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXUmu1
dPPxX7AkT9oo16JdG9L617kQnEkb3gguZBO3-vtwdw/
viewform?vc=0&c=0&w=1

El full d’inscripció també el teniu al noticies del mes de Febrer o la web del Club, www.uccat.com <http://www.uccat.
com>
Us hi esperem.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Un altre cop estem amb vosaltres per informar-vos
d’importants canvis relacionats amb les acampades de la
Primavera.
Com ja us vam avançar pel Facebook, la data d’entrada i el
preu del càmping Las Palmeras ha canviat tal i com us detallem en aquest notícies.
El sorteig de parcel·les al càmping Santa Eulàlia es farà el
diumenge 10 de març, a les 10:00 hores i al càmping Las
Palmeras, el mateix dia 10 de març però a les 12:30 h, 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 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 sor-
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teig hagi acabat i en casos molt concrets.
Novetats i obligacions dels/les socis/es :
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
• 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/
la soci/a comportarà la pèrdua automàtica de la seva
plaça.
IMPORTANT!!!
Acampada de la Primavera Càmping Las Palmeras:
Dates: Del dia 5 d’abril a les 17:00 h fins el 24 de juny,
a les 12.00 h
inclou el pont de Setmana Santa: del 19 al 22 d’abril.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Preu: 790 euros

tes pel càmping

Acampada de la Primavera Càmping Santa Eulalia:
Dates: Del dia 29 de març fins el 29 de juny, a les 12.00 h

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 farem.

Preu: 634 euros
Per saber els preus especials que els càmpings ens faran
per Setmana Santa dirigiu-vos a qualsevol membre de la
junta. La resta de dies haureu de pagar les tarifes establer-

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Per al mes de març tenim en preparació una trobada a Sant
Celoni, a la comarca del Vallés Oriental, concretament els
dies 29-30 i 31, on l’Ajuntament te previst inaugurar una
àrea per a les autocaravanes.
El mes de maig, el començarem amb una trobada, del dia 1
al dia 5, al poble de Penelles, on fan la festa del GAR-GAR,
amb la decoració de façanes de les cases del poble, com a
tema central. Ens han proposat estendre la trobada des del
dia 1, dimecres, fins diumenge, malgrat que la festa “grossa” es el cap de setmana. Ho farem optatiu, pels que puguin

anar-hi a partir de dimecres.
El mes de juny, tenim previst fer la trobada i celebració del
26 aniversari. Enguany ho estem preparant, pels dies 14-15
i 16, a Lleida.
Farem la celebració en prestigiós restaurant dels Camps
Elisis, i podrem visitar la capital de la Terra Ferma, amb la
Seu Vella com a monument més emblemàtic.
Estigueu atents a la nostra pàgina WEB i a les trameses de
correu, per tenir informació en temps real.

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 aquesta època. Com cada any intentarem fer
les tres activitats mes importants de la nostra Secció. Si
no hi han canvis d’última hora, penseu que a hores d’ara
encara hi ha programes d’activitats que no estan tancats,
per tant intentarem fer la PEDALADA FAMILIAR, LA RUTA

DE LA GUITLLA( Road Book) i per últim LA RUTA DEL
RATPENAT ( Nocturna) .
Esperem poder donar-vos mes detalls en el proper Noticies. Tingueu en compte que la majoria de voluntaris que
organitzem aquestes activitats, aquest any no estarem
acampats a Blanes sino a Pals. Us mantindrem informats.
Recordeu que podeu seguir-nos al facebook de la unió
on trobareu tota la informació de les activitats

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Les properes sortides programades de
la secció són:
8-9-10 de març: la tradicional sortida de
Raquetes, aquest any tornem a Os de
Civís es preveu fer el coll de Conflent i els
més agosarats el Pic de Salòria.
13 d’abril: Serra d’en Busa, la presó del Capolatell.

18 de maig: el Catllaràs, els Rasos de Tubau.
És important assistir a la reunió, que normalment serà els dimecres previs a la sortida a les 19:30h, o comunicar al Club la
vostra assistència a l’excursió.
Per més informació podeu consultar el bloc de la secció:
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com
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SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
A continuació us llistem les sortides
programades aquest any.
Març 16 - Guilleries (farem la sortida aplaçada per la pluja)
Maig 18 - Santuari del Lord
Juny 15 i 16 - Transpirenaica (Repetirem la edició anterior)

Les sortides del segon semestre s’aniran concretant, però
reserveu Setembre, Octubre, Novembre i, al Desembre, com
no, tornarem a participar a la Papanoelada.
Per apuntar-vos a les sortides i estar informats de qualsevol
canvi, visiteu la nostra pagina web www.motoclubucc.com

SECCIÓ D’ESQUÍ
Socis, amics i simpatitzants.
BREUS PARAULES DE LES ACTIVITAS DE
LA SECCIÓ D’ ESQUI
Benvolguts socis.
Poc a poc s’està aliant el mal temps amb nosaltres, el esquiadors i els gruixos de neu, començant a pujar, tal i com
desitgem.
En principi manteníem les dades de primers de març per

poder fer la cursa social i l’àpat de germanor, però donat
que no tenim pistes lliures, finalment l’únic dissabte lliure
sembla ser el de 30 de Març, una mica avançada la temporada, però no n’hi ha un altre.
Pròximament informaren per confirma-ho.
Mentrestant a gaudir del que mes ens agrada.
Dit tot això, restem a la vostra disposició i esperem una bon
temporada.
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”
La 64 Trobada de Caravanistes Veterans, tindrà lloc en
l’Acampada Nacional de Catalunya, que es celebrarà a la Costa Brava, en el CAMPING MAITE de L’Escala del 29 de Juny al
7 de Juliol 2019.
Properament sortirà publicada la inscripció i pagament es farà
al Club del carrer Aragó.
Estem preparant més acampades que anirem publicant en
properes edicions del Noticies.

A
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Càmping
UN
IÓ

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 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 FREIXA (K 3)
ACAMPADES

AVANTATJA
Els acampats a l’acampada d’hivern tindran prioritat per a
l’acampada de Primavera, sempre i quan hi hagin places lliures.

CA
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY

PAGAMENTS
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.

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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Gps càmping Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26"

2018=23

Preu 2019=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
Març, caps setm.; 110€/mes+T.T.amb llum
Fins al 30 de maig 2 pers. 13€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 2+2
16€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 4 adults 26€/nit +Taxa T.
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC,de Bcn)
Del 30/03 a partir 12 h fins 30/06 abans 12 h:
435€ + T.T
Inclou setmana santa sencera.
(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 2019 138€/mes+T.T.
Inclou 6 Amp. de llum
(inscripció 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)
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C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Fins al 10/07 i del 27/08 a 15/12: 18€/nit+T.T.
Inclou: 2 persones+ 6 Amp + 1 cotxe + 1 caravana/o
tenda
Promoció estades llargues 7=6 i 14=10
(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28)
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 ponts i festes nacionals 18€/dia
Inclou 2 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Obert fins al 4 de novembre: 17€/nit+T.T.
A partir de 7 dies: 14€/nit+T.T.
Inclou 2 persones i llum.
Excepte del 3 al 26 d’agost i segons disponibilitat
Preus especials per estades llargues
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Del 1 d’abril fins al 30 de juny 399€
Inclou l’electricitat.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Del 31 de març fins al 30 de juny 375€
Oferta pack familiar 25€/nit+Taxa T. (Zona Caravaning)
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(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING MOLIÍ DE BOJONS (Sant Sadurní
d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
Del 30 de març fins al 30 de juny 365€
1 mes, menys juliol i agost, caps de setm. 150€+T.T.
Llum 10 Amp.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4

Temporada baixa 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 CASTELL PARK
Ctra. Girona – Palamós, km. 40
17253 Vall-Llóbrega - Palamós
Del 13 d’abril fins a l’1 de juliol 580€+TT
Inclou l’electricitat.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
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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
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secretaria
NECROLÒGICA
Hem de lamentar la defunció del soci núm. 2906 Daniel
Grangel Carrasco.
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)
GUIES DE CÀMPING
Recordem que tenim la guia de càmpings 2018, al preu
especial per al soci és de 4,50€. Podeu recollir-la a Barcelona o reservar-la a la Demarcació que més us convingui.
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.
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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€
AMBITI químic Rose, garrafes de 2 litres, al preu de 7€
Clauers UCC 1€
Polos vermells UCC 12€
Fulards UCC 6€

