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PÒRTIC
Benvolguts socis:
Espero, un mes després, que esteu tots bé.
El mes de febrer vam fer l’Assemblea general del Club amb l’assistència
online de 25 socis.
En aquest moment espero que s’hagi pogut entrar en els diferents Càmpings, ja que quan hem tancat aquest Notícies encara no teníem les normes
per la Setmana Santa i la incertesa segueix creant conflictes i confusió amb
com aniran les coses i què podrem fer.
Nosaltres seguim treballant amb la nova agència de viatges per poder oferir viatges en quan puguem sortir amb seguretat.
També estem treballant amb Decathlon.

UNA VEGADA MÉS US DEMANO QUE SI HEU CANVIAT
L’ADREÇA D’EMAIL ENS HO COMUNIQUEU.
SI NO REBREU PERIÒDICAMENT EMAILS DE LA UNIÓ ENS
FEU SABER LA VOSTRA ADREÇA D’EMAIL.
És molt important perquè rebeu informació sense haver d’esperar el Noticies.
Si teniu Facebook o Instagram també podreu tenir Notícies nostres molt sovint.
Cuideu-vos molt!!!!
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

90 TROBADA INTERNACIONAL FICC
Us informem que la 90 trobada Internacional FICC està
prevista al Càmping Santa Tecla a A Guarda (Pontevedra), del 18 al 27 de juny. Degut al COV-19 encara no

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Pensava escriure en aquest Notícies d’abril, una vegada més,
el mal que ha fet entre tots nosaltres la pandèmia i el poc
que podem gaudir del càmping, però he pensat que ja n’hi
ha prou.
Hem de tenir un pensament més positiu perquè les notícies
cada vegada així ho indiquen. Les vacunes, tant desitjades,
ja estan arribant a les primeres persones i els seus efectes
comencen a ser una realitat, que fan palesa que aquella llum
tant desitjada al final del túnel cada vegada la tenim més a
prop. No és un camí ràpid, ni curt però ple d’optimisme.
En el moment de llegir aquestes línies, la situació al voltant
de la tant desitjada acampada de primavera “Memorial
Gregori Ayerbe” hi hauran notícies noves i bones, però ara,

CARAVANING CLUB
DE

es poden confirmar aquestes dates, l’Organització està
pensant en traslladar les dates al setembre, us anirem
informant.

el moment d’escriure el text, no podem concretar cap data
d’inici, final i evidentment cap preu.
Per part del càmping Sant Josep, si que us podem dir que
estan desitjant acollir-nos i de ben segur, en el moment que
les restriccions sanitàries o permetin ràpidament, acordarem
amb el Càmping Mas Sant Josep quina pot ser la millor proposta i així us ho farem saber. Aleshores, farem un esprint
per fer les inscripcions i sorteig de les parcel·les.
Ja sabeu, els qui heu participat en les nostres acampades
que via whatsapp rebreu les darreres informacions.
A l’espera de retrobar-nos a l’acampada de primavera, cuideu-vos!!
Força càmping!!

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

A data d`avui no tenim notícies de com anirà l´acampada,
tenim places lliures als dos càmpings, i tot anirà en funció
de l’evolució de la pandèmia. Us donarem més informació

als pròxims Notícies i a les xarxes socials.
Per qualsevol dubte truqueu al mòbil del Club, els dimecres, de 19.00 a 21.00 h.

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Benvolguts consocis, un cop més em toca escriure per al
Notícies, sense saber què dir en concret.
Això ho llegireu a primers d’abril, un cop passada Setmana
Santa, que per els rumors que corren potser la podrem
gaudir, mercès a l’obertura del confinament comarcal. No
cal dir que, si aquest confinament passa a ser autonòmic,
serà del tot improbable que sigui de tot el territori espanyol, haurem tingut la possibilitat de fer rodar les autocaravanes per tot Catalunya. Hi ha suficient espai i llocs on anar,
i no dubto que tots plegats ho haurem passat molt bé.
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A partir d’aquí, si les dades epidemiològiques segueixen a
la baixa, podrem començar a sortir amb regularitat o assiduïtat, a la conveniència de cadascú, fins el dia que s’obrin
fronteres cap Europa i podem planificar futurs viatges
fronteres enllà.
Bé, espero que tot això no sigui el conte de la lletera...
Tinguem confiança en què, quan sigui possible, convoquem una primera trobada, per retrobar-nos i tornar a
gaudir de l’amistat entre nosaltres.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabikers, a hores d’ara, en el
moment de preparar aquest escrit,
seguim confinats perimetralment, per
tant qualsevol activitat esta prohibida

i restem a l’espera de que el COV ens deixi preparar alguna
activitat.
Estigueu atents al Facebook e instagram de la UNIÓ.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Salutacions a tots!! Continuem amb les
restriccions (ara comarcals) però que
encara no ens permeten fer les nostres
trobades habituals. Us enyorem a tots.
Quan les restriccions siguin “provincials” podríem mirar de començar a desentumir les articulacions i treure les teranyines de les motxilles i fer alguna
sortida pels nostres voltants.

La UCC es troba a instagram o podeu seguir les novetats
tant de les seccions com d’ofertes i notícies de càmpings.
Qui hagi fet el pagament dels carnets federatius ja estan a la
vostra disposició a través de la App de la FEEC. Si el voleu de
manera física podeu passar per la seu de la UCC.
Salut i muntanya.
Per més informació podeu consultar el blog de la secció:
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
Bones Motards.
Esperem que tots estigueu bé i suposo
que tindreu unes ganes boges de poder realitzar sortides com les d’abans, amb els nostres bons
esmorzars i les nostres lúdiques visites culturals.
En quan ens permetin sortir tots junts i realitzar les sortides
com abans, l’equip del MotoclubUCc té algunes petites sortides per, poc a poc, anar llevant-nos la granota, sense que
hi hagi cap perill.
En quan puguem, a través del Whassap, avisarem de la propera sortida i enviarem a través del mateix grup el formulari

perquè pugueu apuntar-vos-hi.
Fins llavors, només ens queda esperar.
Salutacions.
Més informació a primers de mes www.motoclubucc.com
que aniré actualitzant perquè veieu sortides i recorreguts.
Si vols formar part del grup de whatsApp «SALIDAS MOTOCLUB», pots enviar un correu electrònic a motoclubucc@
gmail.com amb el teu nom, número de soci, telèfon i dades
de la moto en que fareu les excursions.
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Benvolguts Veterans,
Estem desitjant de poder dur a terme, les nostres acampades, les quals ja tenim programades des de fa mesos.
Poc a poc, anem veient senyals que indiquen que la situació
va millorant, després d’aquesta primavera tan complicada
que ens ha tocat viure.
Com deia el savi Dalai Lama : « Solo existen dos dias en el
año en que no se puede hacer nada. Uno se llama AYER y
otro MAÑANA. Por lo tanto HOY es el dia ideal para retomar nuestras acampadas, y vivir. »
No volem precipitar-nos en concretar dates, per poder celebrar, la que serà la 72 Trobada de Caravanistes Veterans,

però estarem en contacte telefònic i whatsapp. Amb una
mica de sort es podrà fer al Juny o Juliol.
També tenim intenció de participar en l’Acampada Internacional, que tindrà lloc a Galícia, del 18 al 27 de juny,
degut al COV-19 encara no es poden confirmar aquestes
dates, l’Organització està pensant en traslladar les dates al
Setembre, us 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.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Socis, amics i simpatitzants.
BREUS PARAULES DE LES ACTIVITAS DE
LA SECCIÓ D’ ESQUI
Estimats socis.
Ho lamentem però aquest any hem de dir definitivament
adéu.

A
UNIÓ CARAVANIST

DE CATALUNYA

Càmping
UN
IÓ

CA
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY

La temporada ha estat nefasta per als nostres interessos i no
tenim més remei que oblidar-la tot desitjant que la propera
ens hàgim pogut recuperar.
Fins aviat,

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES
PAGAMENTS: Es podran fer inscripcions

d’un sol mes, sempre i quan hi hagi places disponibles. Si en aquest moment
hi ha una acampada, s’haurà d’abonar
la part corresponent de les activitats d’aquest a la UNIÓ mitjançant transferència.
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.
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El panorama de Setmana Santa és desolador.

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 pàrquing, s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

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, la
Taxa T. es pagarà directament als càmpings.

(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC, de Bcn)
També disposa de Bungalows, de lloguer i/o venda

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 30 de maig 2 pers.
15€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 2+2
18€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 4 adults
28€/nit +Taxa T.
Fins el 30 de maig més 4 adults 34€/nit +Taxa T.
1 mes caps de setmana fins al 30 de maig, 120€/mes+T.T.
amb llum
Mes de juny o setembre caps de setmana, 162€/mes+T.T.
amb llum
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera.

Del 27/03 a partir 12 h fins 26/06 abans 12 h: 425€+T.T.
Inclou setmana santa sencera.
Activitats incloses +Taxa turística major 16 anys
Ingrés de T.T. junt amb l’import de l’acampada.
Pagament Caixabank: ES89 2100 0777 4102 0018 5613
També disposa de Bungalows, de lloguer i/o venda.
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al març 142€/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.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Càmping
UN

IÓ

CA

A
RAV
AN I S TA DE C ATA L U NY

ACAMPADA PRIMAVERA 2021

Càmping FREIXA
Del 27/03/2021 (a partir 12h) al 26/06/2021 (abans 12h)

PREU: 425€ +3,50€ de taxa turística acampats de 16 anys o més.

Sense activitats.

Quatre
Estacions

El pagament es fa per la web del càmping Freixa: https://www.campingfreixa.com

Els socis que hagin realitzat l'acampada
anterior i els preferents han de fer la
inscripció abans del dia 28 de febrer. El dia
01 de març s'obre el periode
d'inscripcions per a la resta de socis .El
segon pagament s'haurà de fer 10 dies
abans de l'entrada a l'acampada.

Tota inscripció a
d'anar
obligatòriament
amb el
comprovant de
pagament (per
email al Club o
Drive). No
s'aceptarà cap
inscripció sense
el justificant.
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Tot l’any menys juliol i agost
163 €/mes
Juliol o Agost				
290 €/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)
CÀMPING OLIANA (Oliana)
Ctra. C-14, Km.142,70
Març, Abril, Maig o Juny 115 €+T.T., per mesos
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING BEGUR (Begur)
Ctra. d’Esclanyà, 4
Oferta 7 nits, temp. Baixa Autocaravana 102€+T.T.
7 nits, temp. Mitja 132€+T.T.
Oferta 7 nits, temp. Baixa Caravana 120€+T.T.
7 nits, temp. Mitja 140€+T.T.
Inclou 2 persones.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

Inclou 5 persones i electricitat
CÀMPING EL PINAR PLATJA (Santa Susanna)
Avgda. Pins, s/n
Des de el 9 de juny fins 11 de setembre 1.850€+T.T.
(Inclou tots els dies)
CÀMPING PARC DE GUALBA (Gualba)
Can Illa Vell, s/n
Del 19 de març fins 13 de juny
523 €+T.T., 2 persones
570 €+T.T., 3 persones
618 €+T.T., 4 persones
Mes d’abril 257 €+T.T. 2 persones
24 € per persona de més
Mes de maig 219 €+T.T. 2 persones
24 € per persona de més
Mes de juny 304 €+T.T. 2 persones
24 € per persona de més
Aquest preus tenen un 5% de descompte.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
10% descompte.

CÀMPING EL PINAR (Blanes)
Avgda. Vila de Madrid, 39
Del 27 de març fins 27 de juny 650€+T.T, Parcel·la Plus
Del 27 de març fins 27 de juny 675€+T.T Parcel·la Plus
Confort
Inclou Tots el dies
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING VALLDARO (Castell Platja d’Aro)
Avgda. Castell d’Aro, 63
Del 26 de març fins 4 de juliol 900 € a 1.150 €+T.T.
Del 26 de març fins 11 de juliol 1.060 € a 1.310€+T.T.
50% l’1 de març, 50% 31 de maig

CÀMPING BARCELONA (Mataró)
Ctra. NII Km. 650
Des de 1 de juliol al 12 de setembre 2.450,00 €
Ampliació 1 setmana per davant o darrera, només

1€
Clauer
UCC
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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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Cap de setmana 50,00 €
Extres: Connexió aigua 90€
Vehicle extra 90€
Inclou matrimoni + 2 fills i llum
((Suplement 3,4 fill 90€).
Tot l’any menys juliol i agost 20€/nit + Taxa T.
Inclou matrimoni + 2 fills i llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)

CÀMPING BELLSOL (Pineda de Mar)
Passeig Marítim, 46
Des de el 26 de març fins 27 de juny 625€+T.T
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
Les dates i preus poden ser modificades a causa de
les mesures de prevenció de contagi o confinament
a causa del Covid 19.

SECRETARIA
CARNETS FEDERATS

Oferim la targeta de federats de les nostres seccions i
el Carnet Internacional per als NO socis amb un cost de
30€, més l’import de la targeta, això no dona dret a fer
les activitats del club. Si teniu algun amic interessat que
es posi en contacte amb nosaltres.
VENDES

Soci 3.122 ven caravana LMC model Münsterland 495
E en excel·lent estat. 2 llits individuals + saló menjador
convertible en llit de dos places. Bany amb dutxa. Nevera
trivalent. Calefacció Trumatic amb ventilació forçada.
Boiler d’aigua calenta. Tendal Thule nou a estrenar. Dipòsit aigua neta de 50 l. Antena + TV. Tm. 1.200 kg. Tel.
935 558 265 Ferran.
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€

Segueix-nos a
i també a Instagram

Seguir
Uniocaravanistadecatalunyaucc

