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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 21,00 h.
dimarts

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 BARCELONA. Tel. 93 245 05 00 • Fax 93 265 04 19
Correu-electrònic: ucc@uccat.com • Página web: http://www.uccat.com

PÒRTIC:
Al mes d’octubre, com bé sabeu, es va realitzar el Saló Internacional de Caravàning, en el transcurs del qual hi varen haver diversos actes, el més important va ser la celebració dels 50 anys de
caravàning, on es va fer un homenatge a aquelles persones que van contribuir a que això anés
endavant.
Es va fer una crida al propietari del Càmping més antic, fabricant de caravanes, autocaravanes
i accessoris, distribuïdor etc., i com és evident, a un dels usuaris més antics.
Aquest guardó va recaure en l’amic Antoni Palanques Mora, que és el nostre soci núm. 23, i
que a més va ser President de la nostra Associació durant uns anys, entre el 1982 i 1989.
Moltes Felicitats!
També, una any més, la revista el Càmping y su Mundo va fer la jornada de reflexió per a propietaris de càmpings.
Aquest any no hi va haver concentració d’autocaravanes, ja que així ho van decidir els organitzadors de l’anterior edició, per motius que desconeixem, però sí que hi va haver pàrking durant tota
la setmana.
Entrades Fira Caravàning
Volem aclarir que les entrades per la Fira, el club les paga, i si posa “invitació gratuïta” és perquè
la Fira tingui millor control i per distingir-les de les del preu normal. Per al que vulgui, tenim la factura a la seva disposició.
Donem les gràcies als col·laboradors que han estat a l’estand durant la setmana.
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CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES

Ja és hora d’acomiadar l’acampada del bolet, la sortida
del terreny es realitzarà durant el cap de setmana del 29 i
30 de novembre, per tant comença una nova temporada
d’hivern al càmping Frontera. Les dates de l’estada seran
des del 29 de novembre fins al 5 d’abril. Esperem gaudir
de la neu, dels paisatges que envolta la zona i d’alguna
que altra compra que ens ofereix la varietat de botigues

CARAVANING CLUB
DEL

d’aquest paradís.
Recordeu que el dijous 18 de desembre a les oficines de
Manresa, es farà l’Assemblea General Ordinària anual, de
la nostra demarcació, a les 20:30 h la primera convocatòria
i a les 21:00 h la segona.
Gràcies als socis per la col·laboració i participació durant
l’acampada del Bolet.

UCC CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

VALLES

A primers de novembre, el teu foc ja pots encendre.
Tardor amb molt bon temps, que recordem amb certa nostàlgia. Encara tenim a la memòria, el bé que ho hem passat
a l’acampada de Tardor 2014 i com no, també a la Primavera.
Ara ens toca passar l’hivern i preparar les festes nadalenques. A la Demarcació també ho farem, però a més prepararem l’acampada de Primavera 2015 de la que tindreu notícies
ben aviat i amb moltes novetats.
Us comuniquem que el dia 12 de desembre, a les 20 hores
tindrà lloc l’assemblea General Ordinària de la nostra Demarcació, però com ja no tenim local, la farem en un altre
lloc, que més endavant desvelarem.
En aquesta assemblea s’explica el que s’ha fet al llarg de
l’any, el que es farà en el proper, on es presenten els comptes
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i és l’espai adient per comentar i fer suggeriments del funcionament de la mateixa.
Tots els interessats que vulgueu exposar un tema, que tingueu dubtes, preguntes o simplement vulgueu participar,
podeu trucar al telèfon mòbil de la nostra demarcació per
poder comptar amb la vostra presència.
De moment, això és tot el que ens esdevé en la nostra demarcació, i us recordem que tots els dimecres de 19 a 21
hores estarem a la vostra disposició, mitjançant el nostre
mòbil trucant al 649894731, i sobre tot podeu seguir-nos al
facebook “ucctarragona”, on la informació es més directa, o
bé podeu enviar un correu electrònic a la nostra adreça de
correu:
ucc.cctarragona@gmail.com

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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

CARAVANING CLUB
DEL

UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

Ja al darrer mes de l’acampada de tardor, comencem
aquest mes de novembre amb la celebració de la festa
infantil de halloween, i al vespre la tradicional castanyada
i ball-disco.
Gaudirem del final de les classes de “ball aeròbic i sevillanes”, amb xocolatada per a tothom.
Una caminada popular pel passeig marítim, amb una miqueta de “piscolabis”.
I ja arribant a la fi de l’acampada, es farà la cloenda de la

mateixa, amb una botifarrada i l’entrega de premis, dels
diversos concursos, realitzats al llarg dels mesos que ha
ocupat l’acampada.
I per últim recordar que el dissabte dia 29 de novembre,
abans de les 12 hores, hi haurà la sortida de caravanes del
càmping “Platja Vilanova” per anar al càmping “La Rueda”,
de Cubelles per passar-hi l’hivern.
Us comuniquem que l’Assemblea anual de la nostra demarcació, tindrà lloc el dia 16 de gener. Us hi esperem.

SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Els dies 21,22 i 23 de novembre ens trobarem a Sant Guim de Freixenet, el dissabte
visitarem la fàbrica de làctics i iogurts “El
Pastoret de la Segarra” i abans de dinar ens traslladarem a
Pujalt, on a la vesprada visitarem l’observatori astronòmic

de la Fundació Ernest Guillé i Moliné, i si la nit es clara ens
deixaran observar alguns estels. El diumenge, al matí, visitarem el memorial sobre la guerra civil que hi ha a la mateixa
població.
El mes de desembre, els dies 5, 6, 7 i 8 ens traslladarem
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a Gandía aprofitant la festivitat de la Puríssima. Els amics
Vicent i Rosa ens han preparat un seguit d’activitats que no
ens les acabarem. Dissabte visita al “mercadillo” i el centre
històric, visita guiada al Palau Ducal, Museu Clarisses i el
MAGa. A la tarda visita al “belén monumental” de la Casa de
la Marquesa.
Podem acabar el dia de “tapeo” a la ruta del Destapa’t.
Diumenge ens traslladarem a Alfaüir per visitar el convent
de Sant Geroni de Cotalba. Tornarem al port de Gandia, on
farem un dinar de restaurant (opcional). A la tarda, visitarem
l’església de Sant Nicolau del Grau, moll de pescadors, club

nàutic...fins que el cos aguanti. El dilluns, cant dels adéus i a
partir d’aquí restarà lliure per efectuar la tornada.
L’última trobada de l’any la farem a Vilafranca del Penedès,
on visitarem la Fira del Gall, i a la tarda ens traslladarem a
Sant Martí Sarroca, on visitarem, el diumenge, l’església i el
castell.
Per al gener tenim previst anar a Taradell, a la festa dels Tonis, els dies 9-10 i 11.
Us comuniquem que el dia 26 de novembre, tindrà lloc
l’Assemblea General, anual, de la Secció. Us hi esperem a
tots.

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers, ja tenim el novembre aquí i comença a fer fred, i amb el
fred baixa considerablement la practica del ciclisme. Aquest hivern no tenim cap activitat
programada, però si que farem alguna de les pedalades
que es fan normalment, si us animeu contacteu amb
nosaltres.

Tingueu en compte que arriba final d’any i, s’han de renovar les llicències, els que en tingueu, i animar a tots els
que no la tenen, a fer un l’esforç per tramitar-la, per tal
d’estar cobert de possibles accidents.
Recordeu que ens podeu seguir al fecebook de la Unió.
Us comuniquem que el dia 1 de desembre, tindrà lloc
l’Assemblea General, anual, de la Secció. Us hi esperem.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Us relacionem a continuació les properes sortides de la Secció:

13 de desembre: Excursió per la zona del Solsonès i dinar
de Nadal.

12 de novembre: Reunió de l’excursió
i Assemblea anual de la Secció.
15 de novembre: Excursió per Cales de Begur.

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.

Panells solars, reguladors, bateries,
llums baix consum 12 V
Substitueixi les bombetes halògenes
de la seva caravana per LED´s
M o v e r Tr o l l e y e l m i l l o r s i s t e m a
Sense instal·lació ni pes a la caravana.
F a r i g o l a , 2 0 l o c a l 0 8 0 2 3 B a r c e l o n a Te l . 9 3 2 1 0 8 3 0 9
A 1 0 0 m . d e l < M > Va l l c a r c a l í n i a I I I
Horari: de 9h a 14h. i de 15h a 18h
w w w. t i e n d a e l e k t r o n . c o m

Oferta per
a socis de
la U.C.C.
Inclou: -4 persones (unitat familiar) + 1 cotxe + 1 caravana + electricitat
-Tots els caps de setmana (Es pot accedir al càmping el divendres al matí). També ponts
oficials i festius.
Condicions generals: -Tots els visitants s’han de registrar a la recepció i pagar la
corresponent visita, segons tarifes oficials.
-Màxim de 6 persones inscrites per parcel·la.
-Els gossos han d’estar donats d’alta i s’ha de presentar el corresponent llibre de
vacunes actualitzat.
-Obligatòri disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
Extres: persona o cotxe 30€. Gos 10€
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SECCIÓ D’ESQUÍ
Estimats socis, a hores d’ara ja tots estareu pensant en la neu.
Quan rebreu aquest Notícies, ja tindreu
tots els forfets de temporada demanats. Els preus són similars
a l’any passat, i esperem aquest any, tenir menys problemes

que l’any anterior a l’hora de distribuir-los.
Estem preparant l’Assemblea, anual de la Secció, que aquest
any tindrà lloc el dia 1 de desembre, i la cursa social, que tot
i les retallades podem esperar fer-la gràcies als nostres amics
del cim.

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Del 29 de novembre al 12 de desembre, 37 Trobada de
Caravanistes Veterans, a la Comunitat Valenciana, que
tindrà lloc al Càmping Puçol a prop de Sagunt, s’ha de fer
la inscripció a les oficines del Club, del carrer Aragó, abans
del 12 de novembre. El preu serà de 17 euros, per a dues
persones, instal·lació i nit. El pagament es farà directament
al càmping. Farem les següents activitats : Visita de Puçol i
el Monestir El Puig, a Sagunt i els seus monuments, la ciutat
de València, la Ciutat de les Arts i les Ciències, la Serra de
Calderona y Segorbe, així com també farem diversos àpats
de germanor.

La programació per l’any vinent es farà en properes edicions
del NOTÍCIES.
Posem en coneixement de tots els socis que les Trobades de
Veterans estan pensades i programades per fer-les amb caravana, ja que per la majoria de visites es requereix fer-les amb
cotxe i ens trobem que no hi ha llocs per aparcar autocaravanes, això comporta que moltes vegades no puguin arribar als
indrets on es fan les visites.
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)
Càmping

ACAMPADES
PAGAMENTS: Es podran fer efectius els
UN
IÓ
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RAV
A
pagaments de les acampades mes a mes.
ANISTA DE CATALUNY
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.

S’ha fet un poliesportiu, una zona per a infantils i juvenils i
servei Wifi gratuït.

-Per als que estan tot l’any acampats: podran fer pagaments
per mesos, i si es fa el pagament en dues vegades es farà el 5%
de descompte.

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.

A
UNIÓ CARAVANIST

i pàrquing

DE CATALUNYA

Es farà descomptes per nombre d’acampats. Tardor, hivern i
primavera un 5% de descompte a partir de 40 acampats. Juliol
i agost un 5% de descompte a partir de 70 acampats.

-Pàrquing: Pagaments per mesos, i si es vol reservar un mínim
de 12 mesos seguits (vàlida fins desembre 2015, i no aplicable
en cas de deute) es tindrà 2 mesos de descompte.(se’n demanen 12 i se’n paguen 10).
AVANTATJA
Els acampats a la tardor tindran prioritat per a l’acampada
d’hivern, sempre i quan hi hagin places lliures.
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INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
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 29/11 desp.12 h. al 28/3 abans 12 h. 380€+Taxa T.
Manteniment i activitats de l’acampada 25€
(tancat del 22 al 30 de desembre)
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
Autocaravanes: Caps de setm. i festius tot l’any,
i tots els dies de juliol i agost
(tancat del 22 al 30 desembre) 11€/nit+Taxa T.
de 19 a 10 h., sense llum
(Pagament directament al càmping)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13
Fins al mes de març 125€/mes
4 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

Polo de
cotó

12 €

(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Desemb.,gener, febrer i març 377€
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING VILA VILLAGE (Sant Feliu de Buixalleu)
Ctra. C 35 Km.67
De l’1d’octubre al 31de març 660€
5A. de llum, casal i tennis
Dissabtes de 15h.a 19 casal esportiu gratuït.
Obert tots els festius, ponts i dates nadalenques
(Inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
C/La Riera, s/n
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Fins a març
130€/mes
Per 3 mesos o més
120€/mes
Obert per Nadal i Cap d’Any
(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€
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING RIPOLLÈS (Ripoll)
Ctra. N152 Km 109,500
Fins a març 130€/mes
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING ABADESSES (S.Joan de les Abadesses)
Ctra. C38 Km 0,4
Fins a març 130€/mes
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai)
Oct.,nov.i des.(2 persones) 24€/nit+Taxa T.
CÀMPING BERGA RESORT (Berga)
Oct.,nov.i des.(4 persones) 29€/nit+Taxa T.
C-16 Km 96. Sortida 95
(Pagament directament al càmping)
D’octubre a març (tots els dies) 1.194€
+Taxa T.+ electricitat
CÀMPING LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai) Pica d’aigua a la parcel·la
10€ de regal mensual
Oct.,nov. i des. (2 persones) 360€+Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
Oct.,nov. i des. (4 persones) 450€+Taxa T.

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

2014=26€

Oct. Nov. Des.

2015=26€

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

Preu de 2015: 26€/mes (IVA inclòs)

Si contractes 12 mesos o més, només en pagues 10 !!!
Oferta no vàlida si es deuen mesos. Oferta fins a desembre 2015

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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SECRETARIA
LOTERIA DE NADAL 2014
Us informem que ja tenim la loteria de Nadal, i com cada
any tenim participacions de 2,50 € cada una. Si voleu
provar sort, el número d’aquest any és el 72.691.
OFERTES:
LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.
AMBITI WC, garrafes de 2 litres, al preu de 10 €
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.
MINI-GUIES DE COMARQUES DE CATALUNYA
A les Web : www.vegueries.com – www.rutescatalunya.

1€
Clauer
UCC

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.
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