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PÒRTIC
Com vàreu veure en l’anterior Notícies, aquest
any hi ha eleccions de la majoria de Presidents de
l’Associació.
Sé que moltes vegades espanta una mica presentar-se per un càrrec, no diré que no hi ha feina, però
quan tens un bon equip al costat, com és el meu cas,
la feina és més lleugera.
Crec que els socis heu de ser valents i presentarvos per algun càrrec, sinó de President, almenys per
estar en les juntes de Seccions, Demarcacions o al
Comitè Directiu per anar coneixent el funcionament.
Nosaltres no hi serem tota la vida, cal sàvia nova
i el que no podem permetre és que en un futur desaparegui la Associació Caravanista més gran del
país.
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CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Les acampades de tardor ja van arribant a la seva fi, tot i
que tant el Càmping Els Solans com el Pirinenc, han donat l’opció d’allargar aquest mes de Novembre amb una
oferta de preu molt competitiva i que ha sigut ben rebuda
entre molts de vosaltres.
Què es pot dir de la temporada de bolets que hem gaudit...espectacular. Esperem que tots hagueu pogut tastar
aquest producte amb més o menys mesura.
Ara, cal doncs, apuntar a l’agenda els pròxims esdeveniments: primer de tot l’acampada de la neu al càmping
Frontera Park, del 24 de novembre fins al13 d’abril del 2019
i l’import de l’acampada 455€. Molt important: recordeu

CARAVANING CLUB
DE

incloure a l’ingrés del pagament el núm. de soci, nom,
cognoms. També informar-vos de la possibilitat d’entrar el
27 d’Octubre del 2018, per un extra de 50 euros.
Qualsevol informació sobre les nostres acampades, com
sempre, les anirem publicant a
https://www.facebook.com/ uccbages.
esperem que la quantitat de neu sigui equiparable a la de
bolets.
Us comuniquem que l’Assemblea anual de la nostra Demarcació tindrà lloc el dia 13 de desembre a les 20,30
hores.
A reveure!

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Tardor amb un temps una mica fresc, però bastant bo
i que recordem amb certa nostàlgia. Encara tenim a la
memòria tot el que hem pogut gaudir a la passada acampada de la Tardor i com no, també a la Primavera 2018.
Ara ens toca passar l’hivern i preparar les festes nadalenques. A la Demarcació també ho farem, però a més a més
prepararem l’acampada de la Primavera 2019, de la qual
tindreu notícies ben aviat i amb novetats que comentarem a la trobada del 14 de Desembre que es farà segurament al mateix lloc de sempre.
Tots els interessats podeu exposar temes dels que tingueu dubtes, preguntes o simplement vulgueu participar, podeu trucar al telèfon mòbil de la nostra demarcació per poder confirmar la vostra assistència.
Us recordem que enguany finalitza el nostre mandat
com a junta i si algun soci/a estès interessat/da en participar, pot presentar la seva candidatura dins del termini

CARAVANING CLUB
DEL

reglamentari. En cas de no haver-hi cap altre candidatura
continuarem la junta actual amb noves incorporacions i
baixes. L’Assemblea és farà el dia 14 de desembre.
En aquesta trobada s’explicarà el que s’ha fet al llarg
de l’any, el que es farà en el proper, on es presenten els
comptes, el resultat de l’enquesta feta mitjançant Facebook per a l’entrega de les inscripcions de la primavera i
altres qüestions que es vulguin tractar.
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 649894731, i sobre tot podeu seguir-nos al
facebook “ucctarragona”, on la informació és més directa
o bé podeu enviar un correu electrònic a la nostra adreça
de mail:
ucc.cctarragona@gmail.com

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

Ja al darrer mes de l’acampada de tardor, comencem aquest
mes de novembre amb el tradicional torneig de llançament
d’espardenya, on petits i grans intenten enviar l’espardenya
tan lluny com puguin, consisteix en enviar-la al davant, no
val per sobre del cap o darrera l’esquena, ni dalt d’un arbre. A
continuació una suculenta xocolatada, per refer-se de l’esforç
que s’ha fet.
I ja arribant a la fi de l’acampada, es farà la cloenda de la ma-
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teixa amb un dinar i l’entrega de premis de les diverses activitats realitzades al llarg dels mesos que ha ocupat l’acampada.
I per últim recordar que el diumenge dia 25 de novembre,
o dissabte dia 01 de desembre, abans de les 12 hores,(sense
possibilitat de pernoctar la nit del divendres), hi haurà la
sortida de caravanes.
Per últim, l’Assemblea és celebrarà el dia 18 de gener, a les
19:30 h al local del Càmping Freixa a Manresa.
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ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Passada la Castanyada, que tindrà lloc els dies 2-3 i 4 de
Novembre, no tenim prevista cap trobada fins els dies
14-15 i 16 de desembre, que ens trobarem a l’àrea de
Salitja, a Girona, per celebrar el Dinar de Nadal.
Per al mes de gener de 2019, tenim previst anar, els dies
18-19 i 20 a Les Borges Blanques, on fan la FIRA DE L’OLI,
certamen molt interessant, amb tres tombs inclosos.

En principi, preveiem el 13 de desembre per celebrar
l’Assembles de la Secció, si hi hagués algun canvi, sereu
puntualment informats per la web o per correu.
Si a part d’aquestes activitats anunciades, en podem
organitzar d’altres, ja anirem informant.
Estigueu atents a la pàgina web autocaravanesucc.cat i a
la recepció de correus per a les convocatòries.

SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabykers arriba l’octubre i ja
ens resten menys hores de sol i calor
per practicar la bicicleta.
Aquests mesos d’hivern aprofiteu al

màxim els dies que encara s’allarguen.
Com que arriba el fred no tenim cap activitat prevista, us
anirem informant de qualsevol novetat.
Recordeu que ens podeu seguir al facebook de la Unió.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Relació de les properes excursions de la
Secció Excursionista.

es farà en autocar).

17/11/18 Baix Empordà: Travessa Cap
Roig - Tamariu (l’aproximació i recollida

En principi, preveiem el 12 de desembre per celebrar
l’assemblea, a la vegada que la reunió preparatòria per la
sortida del dia 15.
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
La secció té preparat participar un any
més a la PAPANOELADA que es celebrarà pels volts de Nadal a Barcelona.

Us animen a apuntar-vos-hi
Al proper Notícies us ampliarem la informació.
També podeu consultar les activitats a la web motoclubucc.com

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
La 63 Trobada de Caravanistes Veterans, la farem de l’1 al
9 de desembre 2018, anirem al Camping Ametlla , situat a
Paratges de Santes Creus de L’Ametlla de Mar ( coordenades (N40º51’54» E0º46’44») Visitarem els pobles del voltant
L’Ampolla, Perelló etc. També farem la ruta de les Cales de
l’Ametlla de Mar de fàcil accés.
Anirem un dia a visitar el Centre Històric de Tarragona i Tortosa
així com varis àpats de germanor. La inscripció es farà al Club
del carrer Aragó abans del 22 de Novembre 2018.
El preu serà 15 euros per instal·lació i dia, es pagarà al camping directament.

Estem preparant més acampades que anirem publicant en
properes edicions del Noticies.
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.
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SECCIÓ D’ESQUÍ
Estimats socis i amics,

En principi, ens trobem ara en la fase de presentació de comptes i resultats de l`any anterior, així com del pressupost pel
proper exercici.

TORNEM A ENGEGAR
Doncs si amics, la secció torna al Club imitant els nostres fills que han començat el

Com a properes activitats per iniciar realment la pre-temporada
serà amb la convocatòria per a la celebració de l’Assemblea
General Ordinària de la Secció d’esquí, inicialment prevista pel
proper mes de Novembre, Ja us informaren anticipadament.

col·legi.
Ja s`han començat les primeres reunions de presidents de seccions, de junta, etc.

A
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Càmping
UN
IÓ

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES
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RAV
A
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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.
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.

AVANTATJA
Els acampats a l’acampada de tardor tindran prioritat per a
l’acampada d’hivern, 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 pàrquing s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

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"

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
1 desemb. despr.12h. al 30 de març abans 12h. 465€+T.T.
(veure inscripció en aquest Notícies)
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al març 2019 135€/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)
C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Fins al 17 desemb: 17€/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 LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai)
Partida la Solana, s/n
De l’1 de setembre al 30 novembre 490€
Inclou fins a 4 persones
No s’inclou llum, ni T.T.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING BARCELONA (Mataró)
Ctra. NII Km.650
Tot l’any menys juliol i agost 19€/nit + Taxa T.
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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 GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Del 1 de setembre al 25 de novembre: 360€
Del 9 de desembre al 24 de març: 350€
Del 1 setembre al 24 de març: 670€
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
Oferta pack familiar 25€/nit+Taxa T. (Zona Caravaning)
(Inclou 4 persones, caravana 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 RUPIT (Rupit)
Ctra. Vic a Olot, s/n
Del 31 d’agost fins 1 de novembre :350€+Taxa T.
(Inclou 4 persones i 6 Amp)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

Oferta vàlida per als carrers 4,6 i 8 zona B
Inclou matrimoni + 2 fills i llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)

1€
Clauer
UCC
6 UCC
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secretaria
LOTERIA DE NADAL
Com cada any el club juga al sorteig de la loteria de
Nadal, aquest any serà amb el número 77.302. Si voleu
provar una mica de sort, tenim participacions, al club, al
preu de 2,50€ cada una.
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.

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€
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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

DE CATALUNYA

Lloc de naixement

Data de naixement

*Data expedició DNI

*

Adreça real

Adreça DNI

Nom

Núm. Soci

*(Dada molt important)

DNI

Les dades cal que siguin les mateixes que consten al vostre DNI.
Si l’adreça és diferent, feu-ho constar

El CCI es començarà a enviar a finals de febrer/principi de
març.

Ompliu la part inferior d’aquest escrit i feu-la arribar al Club, o
feu arribar aquestes dades al correu k3@uccat.com.

Tenim al Club el Reglament per a qui pugui interessar.

Aquest carnet a més de ser un document de campista per
presentar arreu, cobreix una assegurança de responsabilitat
civil a tercers pels danys que es puguin fer amb material
d’acampada.

SOL·LICITUD PER AL
CARNET INTERNACIONAL
DE CÀMPING I CARAVANING 2017
A
UNIÓ CARAVANIST

...............................................................................

Nom i cognoms

.......................

DNI

Inscripció núm. ........................

........................

....................

......................................................................................

Telèfon ...............................

...................................

Oferta càmping

...................................

Grup d’acampada

Cal respectar les dates d’entrada i sortida de les acampades. La signatura d’aquesta inscripció
representa l’acceptació de les normes de convivència de les acampades i eximeix, al club, de tota
responsabilitat en el que concerneix a accidents, malaltia, robatori i cas de força major.

D’ús per a ofertes i acampades per concretar.

Aquesta inscripció genèrica cal enviar-la a la demarcació o càmping que n’organitza l’acampada o
oferta i sota les condicions que concreti la mateixa.

Caravana .......................... Matrícula .................

eMail: ...........................................

........................

....................

......................................................................................

Matrícula .................

........................

....................

......................................................................................

Cotxe ..........................

Data naixement

Parentiu

Nom i cognoms familiars

ASSISTENTS A L’ACAMPADA: Recordeu que els assistents a l’acampada són els membres
d’una unitat familiar que conviu sota un mateix sostre. El següent camp és per si hi ha
modificacions en les dades del soci. Dades de cotxe i caravana són obligatories !!

........................

Núm. de soci

Parcel·la núm ...........

Del ............... al ...............

Càmping .................................

Inscripció per a ofertes

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

PREU: ...... €

DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

SIGNATURA

