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PÒRTIC
Benvolguts socis desitjo que passeu una bona acampada de primavera
i espero que ja podem tornar a la normalitat amb les activitats.
Per poder-vos tenir més informats de totes les novetats, ofertes de càmpings etc. Posarem en marxa l’enviament per SMS als vostres mòbils, ja
que suposem que aquest sistema el teniu tots.
Hem vist que molts de vosaltres no teniu tota la informació perquè rebeu els nostres mails però no els obriu.
SI HAS CAMBIAT EL NÚMERO DEL MOVIL FES-HO SABER O
NO REBRÀS ELS MISSATGES.
•També necessitem tenir una adreça de correu electrònic de cadascun
de vosaltres, encara que sigui d’un fill. Estem enviant molta informació
i si no tenim adreça d’e-mail no us pot arribar.
VIATGES
Estem organitzant per la primavera (abril, maig) un viatge d’una setmana al Marroc.
Es pot fer amb caravana, autocaravana o d’hotel.
Per poder organitzar-se al vostre gust, els interessats truqueu o feu un
mail al Club per organitzar una reunió i explicar els detalls.
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91 TROBADA INTERNACIONAL FICC
Us informem que la 91 trobada Internacional FICC que estava prevista a Moscow a estat cancel·lada, ja us informarem de nous esdeveniments.

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Tot just han començat les acampades de primavera, en total
3 acampades a 3 càmpings diferents, Vilanova Park, Mas
Patoxas i Mas Sant Josep. Si, si, ja ho heu llegit correctament.
Degut a la situació viscuda unes setmanes abans d’enllestir
les inscripcions de l’acampada vàrem haver de sortir corrent
i buscar alternatives a l’acampada inicialment proposada.
Afortunadament a la junta tenim gent compromesa i s’han
mogut molt ràpid per trobar aquestes alternatives, a qui
des de aquí aprofito per donar-li les gràcies. El resultat va
esser un total de 18 càmping visitats o contactats d’on el
càmpings mencionats anteriorment han estat les opcions
triades.
No era la nostra voluntat inicial dividir la nostra acampada
de primavera “Memorial Gregori Ayerbe” en tres però les
circumstàncies totalment alienes a nosaltres ens han obligat
a reaccionar per donar alternatives al socis que volien fer

CARAVANING CLUB
DE

l’acampada amb la nostra demarcació. La nostra voluntat es
continuar treballant per tal de millorar i oferir la millor proposta per els socis.
Dit això, les acampades que ja han arrencat o estan a punt
de fer-ho, han vist lleugerament com el nombre de participants a augmentat, el que ens fa pensar que poc a poc
deixem enrere la maleïda pandèmia i tothom torna a normalitzar les seves activitats i gaudir dels temps de lleure.
Hores d’ara les activitats a les acampades, no estan decidides perquè estem pendents de conèixer les restriccions o
limitacions que els propis càmpings tenen, així com salvar la
dificultat logística d’estar dividits.
Com sempre qualsevol novetat o noticia a compartir amb
tothom que heu participat a les nostres acampades ho farem a traves del grup de WhatsApp.
Gràcies a tothom per fer-ho possible, cuideu-vos!!

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Hola amics
Ja estem a las portes de la primavera i això comporta que
ja tenim aquí las nostres acampades , LAS PALMERAS a
la platja llarga de Tarragona I SANTA EULALIA a la bonica
població d`Altafulla, Bueno com ja sabeu aquest any al
càmping LAS PALMERAS no es faran activitats ja que així
ens ho a dit la direcció del càmping, i al càmping SANTA
EULALIA si farem activitats. Al càmping de Las Palmeras

tenim inscrit unes 80 caravanes i al Santa Eulalia unes 40,
després d’aquests anys dolents que hem passat , esperem
gaudir de una primavera i passar-ho molt be que ja toca
, de les activitats que farem ja us anirem informant, però
seran las de cada any, rom cremat de benvinguda, Setmana
Santa , festa infantil, per determinar, i festa de Sant Joan
amb sorteig, esperem gaudir de una bona acampada i fins
la pròxima

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Ja estem en plena primavera, els dies son més llargs i donen més ganes de sortir amb l’autocaravana, la Setmana
Santa està a tocar, i amb la perspectiva de ple total a àrees i
zones turístiques, sembla que s’ha d’acabar el mon...
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Be, a lo que toca. La trobada d’abril serà a la Setmana Medieval de Montblanc, els dies 22-23 i 24.
A primers de maig, volem preparar una trobada, encara
sense definir, per omplir el buit entre Montblanc i el dinar
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d’aniversari, que tindrà lloc la darrera setmana de maig, concretament el dia 28.
Per la revetlla de Sant Joan, festa grossa. Tenim la intenció
de trobar-nos a Camarles, on som molt benvinguts i disposem de lloc adient, dels dies 23 al 26, amb la intenció
de retrobar-nos amb la germanor que tan trobem a faltar
darrerament, donat que la impossibilitat de fer activitats de
campament en àrees o aparcaments de poblacions, ens ho
fa força difícil.
El fet de treure taules i cadires afegia un plus de satisfacció i
agermanament en les trobades, però la correcció i les noves

normes de conducta ho impedeixen darrerament. Això seria
possible fent les trobades als càmpings. Inviable, però, no
només perquè el preu ens condiciona, sinó també perquè,
cada dia, hi menys disponibilitat d’espai al establiments de
càmping, com molt be ho constaten els nostres amics caravanistes.
Ens deurem d’anar adaptant a la evolució del nostre sector
en creixement, en el canvi de paradigmes que representa la
incorporació d’elements nouvinguts a la nostra afecció, que
en molts casos, desvirtua el ideari que teníem fins ara.
Que cadascú en tregui les seves pròpies conclusions.

SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabikers.
La secció la tenim parada per culpa de
que tenim moltes acampades, però
molt separades i és difícil organitzar
alguna activitat on puguem participar

el màxim de socis possible.
Estem oberts a idees.
Feu-nos arribar i les estudiarem amb molta atenció.
Estigueu atents al facebook i instagram de la Unió.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Salutacions a tots,
Ja estem en plena Pasqua, a punt per
la Setmana Santa.
Nosaltres continuem amb les nostres
activitats que ja tenim preparades i ara estem muntant
una activitat extra, la Via Pirinenca, per el mes de juliol,
concretament el 2 de juliol, una activitat organitzada
per l’assemblea, Gure Esku i la FEEC, i que consistirà en
il·luminar simultàniament més de 300 cims de tot el Pirineu, des del Cap de Creus fins al País Basc. Si algú volgués
participar en aquesta activitat que es posi en contacte

amb la secció.
Les properes sortides previstes són:
9 d’abril: Salt del Portuguès a les Planes d’Hostoles.
14 de Maig: Gorg de Malatosca – Ogassa - Salt de les mines (Ripollès).
18 de Juny: Gorgs de la Febró (Baix Camp).
Salut i muntanya.
Recordeu que ara ja tornem a fer la reunió presencial prèvia a l’excursió, els dimecres a les 19:30h.
Per més informació podeu consultar el bloc de la secció:
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com
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SECCIÓ D’ESQUÍ
Estimats socis i amics,
Socis i amics, de la secció, al rebre el noticies ens trobaren ja finalitzant la temporada d’esquí.
Tanmateix comuniquen que tenim insta-

gram SEUCCAT i facebook SEUCCAT UNIO CARAVANISTA, a on
es pot seguir tota la informació.
Fins a les hores salut per a tots i continueu amb totes les mesures sanitàries.

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC
Molt bones, Motards d’aquest Grup
El proper 16 d’abril, realitzarem la sortida que essent circular i sortint de la
Gasolinera de Cepsa de Palleja, ens farà
passar per Lavern, Fonts de les Dous, La Llacuna, Sant Joan
de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i La Palma de Cervelló, per
acabar de nou a la Gasolinera Cepsa del inici.
És una Ruta, força xula que servirà per treure’ns les teranyi-

nes i el mono de les sortides que no hem pogut fer aquests
últims mesos.
Qualsevol consulta la podrem contestar al correu electrònic
motoclubucc@gmail.com.
La ruta i el formulari d’inscripció s’enviarà degudament amb
l’antelació necessària per emplenar, a través del Grup de
WhatsApp del «MOTOCLUB UCC Sortides» i a xarxes socials.

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Benvolguts Veterans,
Hem de lamentar la defunció del soci i amic veterà
Francisco José Mateo Seguí, donem els nostres més
sinceres condols als seus familiars.
Descansi en pau.
Com us anunciava, en anteriors Noticies, degut a
l’Estat d’alarma pel covid-19, el Grup de Veterans , ens
comuniquem a través de whapssap, telèfon i correu
electrònic,
improvisant les acampades segons les obertures de
comarques que va dient el Govern.

Del 25 d’ Abril al 4 de Maig 2022, participarem al
61 è RALLY FRANCO-CATALÀ DE MUGUET 2022, tindrà
lloc al Camping El Solsones situat a Crta. St. Llorenç
Km. 2 de Solsona (Lleida) .
Estem preparant la 81 Trobada de Veterans pel mes
de Juny, encara no hem decidit el lloc , informarem
properament.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que
es vagi’m 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.

Farem la 80 Trobada de Veterans, de fet serà una
Pre-Trobada abans d’arribar a la Nacional, que tindrà
lloc 1 al 8 d’Abril a Murcia i voltans.

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.

També estem preparar la participació a La 62ª Concentración Nacional que organitza la FECC, que
aquest any tindrà lloca a Alcalà de Guadaira del 9 al 17
d’Abril 2022.

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’aquesta a la UNIÓ mitjançant transferència.
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DESCOMPTES MATERIAL CÀMPING
RECORDEU QUE PER GUADIR DE QUALSEVOL DESCOMPTE
CAL PRESENTAR EL CARNET DE SOCI, JUNTAMENT AMB EL
JUSTIFICANT DEL REBUT ANUAL 2021.
CARAVANING MARE NOSTRUM, S.L. (Tordera)
10% Descompte en mobiliari i accessoris, així com la reparació de caravanes.
No inclou: caravanes, avances i qualsevol tipus de tendes o
productes en oferta)

AUTOSUMINISTRES MOTOR, S.A. (Gurb)
10% Descompte en accessoris i complements.
No inclou recanvis, ni articles que ja tinguin descompte.
TOT CAMPING CANET (Canet de Mar)
5% Descompte en recanvis i accessoris.
No inclou articles que ja tinguin descompte.

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.

llum 10 Amp
1 mes, menys juliol i agost, caps de setmana ,150€+T.T.
llum 10 Amp
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

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
Del 26/03 fins 26/06 440,00 €/+T.T.
Pagament Taxes al Càmping.
També disposa de Bungalows, de lloguer i/o venda.

CÀMPING OLIANA (Oliana)
Ctra. C-14, Km.142,70
Abril, Maig o Juny 140,00 €/mes+T.T.
(Inclou 4 persones, caravana i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló, KM. 13
Abril 175 €+T.T.
Maig 145 €+T.T.
Juny 145 €+T.T.
(inscripció i pagament a UCC; Barcelona
CÀMPING MOLI DE BOJONS (Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
Juliol i Agost: 350€+T.T.
(1 mes sencer i l’altre caps de setmana)
1 mes, menys juliol i agost, caps de setmana, 150€+T.T.

CÀMPING LA BALMA (Espinelves)
Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost, 163 €/mes+T.T.
Inclou IVA,Taxa T. i 5 Amp.
(Inscripcions i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Platja Arenal, s/n
Preus Primavera
18 €/nit+T.T.
Estades de 7 nits preu 6 nits
Estades de 14 nits preu 11 nits
Estades de 30 nits preu 20 nits.
Tots els preus son per 2 persones i llum 10.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

INFORMACIÓ I OFERTES DIRECTAMENT AMB ELS CÀMPINGS
RECORDEU QUE PER GUADIR DE QUALSEVOL
OFERTA CAL PRESENTAR EL
CARNET DE SOCI, JUNTAMENT AMB EL JUSTIFICANT
DEL REBUT ANUAL 2021.

C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km. 339
Fins al 10/07 i del 26/08 a 15/12: 18€/nit+T.T.
Inclou: 2 persones+ 6 Amp + 1 cotxe + 1 caravana/o

UCC 5
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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 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 i llum.
CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
10% descompte.
CÀMPING INTERPALS (Platja de Pals)
Avgda. Mediterrània, s/n
Del 8/07 fins 10/07 860 €/+T.T.
Inclou 4 persones + electricitat.
Caps de setmana, ponts, festius i des de Sant Joan tots els dies)
(inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING EL ROBLE (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Ponts i Festius 25 €/dia+T.T.
Resta de l’any 20 €/dia+T.T.
Inclou 2 persones i llum.
CÀMPING ELS SOLSONÈS (Solsona)
Crta. Sant Llorenç, Km. 2

Contractació de mesos 10% descompte preu tarifa.
No s’admeten gossos.
CÀMPING L’OMBRA (Llançà)
c/ L’Ombra, nº 4
10% descompte.
CÀMPING LOS LLANOS (Dènia, Alacant)
Partida Deveses, D72
Estiu 10% descompte, excepte 6 al 15 d’agost.
CÀMPING COSTA BLANCA (El Campello, Alacant)
c/ Convent, 143
10% descompte 3 nits mínim
Exceptuant Juliol i Agost.
Inclou 2 adults.
CÀMPING HOTEL PLAYA LA ARENA
(Isla-Arnuero, Cantabria)
Barrio la Arena
10% Descompte, exceptuant des de 15/07al 23/08.
CÀMPING BARDENAS (Villafranca, Navarra)
Ctra. NA-660 PK.13,4
10% descompte parcel·les i allotjaments.
CÀMPING OSATE (Otsagabia, Navarra)
Ctra. de Salazar
10% descompte per més de 10 dies.
CÀMPING ARBIZU (Arbizu, Navarra)
Paraje Utzu, 5 Km. 5 • 15% descompte temporada baixa.

Au
La

AutoSuministres Motor
La fira permanent del caravaning
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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.
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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*Data expedició DNI

Lloc de naixement

Data de naixement

*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 o 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 2022

