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PÒRTIC
Benvolguts  socis!

Espero que esteu tots bé , sento molt que aquesta  pandèmia no ens permeti fer el que més 

ens agrada, sortir a la natura, estar amb els amics i desconnectar del dia a dia.

Esperem poder tornar aviat a la normalitat. 

Tinc tres temes:

*Necessitem tenir una adreça de correu electrònic de cadascun  de vosaltres, encara que 

sigui de la dona o un fill. Estem enviant molta informació i si no tenim adreça d’e-mail no us 

pot arribar.

*Assemblea General

Com sabeu sempre l’hem fet el més de febrer, però  si tot segueix així, s’haurà de canviar, 

potser al més de maig.

Us avisarem en quan es pugui fer.

*Una novetat quan la situació millori: us podrem oferir diferents viatges, de diverses tipolo-

gies amb preus especials per socis de la UCC.

També podreu demanar indrets, hotels i el que necessiteu.

Per altra banda, ja podeu fer els pagaments de les estades, pàrquings i/o acampades al 

Càmping Freixa al web, teniu tota la informació en aquest Notícies.

Us anirem informant per email.

Esperem que aquest nou servei us agradi!

Molts de vosaltres no heu reservat acampada per la incertesa del moment, recordeu que al 

Càmping Freixa encara queden parcel·les lliures i que podeu fer reserves mes per mes.

Avda. del Manzanares, 196
28026 MADRID
www.peldano.com

Redacción, administración y publicidad: 
Avda. del Manzanares, 196. 
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID. 
Correo-e: camping@peldano.com 

Bones festes i bon any 2021
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UCC-CARAVANING CLUB DEL  BAGES
CARAVANING CLUB

DEL BAGES

Una vegada més hem de començar aquesta comunicació 
fent referència a la pandèmia que encara conviu entre nosal-
tres. Com ja hem vingut dient en les darreres ocasions, des 
del Bages, desitgem que tots vosaltres tingueu bona salut i 
la Covid19 no hagi estat o sigui un greu problema. Recordeu 
extremar les precaucions, és la millor manera de combatre la 
pandèmia.
L’acampada de tardor finalment ha estat millor de l’esperat, 
segurament tots teníem l’incertesa de què passaria durant 
el transcurs de l’acampada, però excepte el cap de setmana 
final per desmuntar la caravana, la resta de caps de setmana 
hem pogut gaudir de l’acampada amb la normalitat que 
les mesures sanitàries ens han permès. A més a més aquest 
ha estat un gran any boletaire per a tothom: han estat varis 
caps de setmana recollint grans quantitats de bolets, espe-
cialment rovellons. Tants que més d’un haurà fet conserva 
per poder continuar menjant-ne la resta de l’any.
Per això, des de la junta, us volem agrair el comportament 
que heu tingut tots durant l’acampada.
Malauradament les noves restriccions que s’estan imposant 
per les creixents dades de contagi de la Covid19, condicio-
nen les acampades d’hivern. Segurament algunes d’elles 
s’anul·laran i altres s’intentaran tirar endavant si la situació 

general ho permet. Des de la nostra demarcació, en el mo-
ment d’escriure aquesta comunicació, l’acampada esta acti-
va, tot i que amb una participació menor a l’habitual.
Altres dels punts habituals, amb la finalització de l’any, és 
l’assemblea general de la nostra demarcació que farem al lo-
cal del club el proper 17 de Desembre a les 20h, en primera 
convocatòria, i a les 20.10h en segona convocatòria. A la pà-
gina web del club trobareu la convocatòria així com la carta 
de delegació de vot en cas de no poder assistir-hi.  La nostra 
intenció és celebrar-la amb la màxima normalitat, però evi-
dentment l’assemblea estarà condicionada a les mesures 
sanitàries vigents aquest dia, que permetin o no la reunió 
d’un nombre elevat de persones. Per tant, des de la junta, us 
demanem la vostra assistència perquè es un bon moment 
per expressar-se i recollir les vostres inquietuds o suggeri-
ments, sense deixar de banda quina serà les mesura vigent 
que reguli les reunions.
En cas que no poguéssim celebrar l’assemblea, ens posarem 
a la vostra disposició per enviar i respondre qualsevol petició 
sobre l’ordre del dia de l’assemblea.
Us espero a la propera comunicació, on desitjaria parlar de la 
pandèmia en passat.
Cuideu-vos i força caravàning.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

Hola amics,
Ja tenim l’any quasi acabat. És un any  molt dolent per a 
molts, però en sortirem, hem de tenir molta esperança que 
això passarà i passarà per be de tothom.
Res, dir-vos que des de la demarcació de Tarragona estem 
treballant ja de cara a l’any que ve, per fer unes acampades 
com cal. 
L’assemblea informativa que fem cada any, aquest cop, no 

la farem per incertesa del covid. Però si algun soci ho vol 
saber, que es posi en contacte amb nosaltres, que ho farem 
de molt bon gust.
Tothom que  vulgui loteria que es posi en contacte amb el 
club.
El mes de gener informarem si tenim novetats de les acam-
pades de primavera.
Res mes a dir-vos , BON NADAL i BON ANY NOU .

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

2 UCC

Amb aquest últim notícies de l’any, us volem comunicar 
que la Demarcació del Vallès i el grup Terra i Mar ha deci-
dit que era el moment d’arribar a la seva fi, ja que no s’hi 
ha trobat continuïtat. 

Com aquell que res, s’ha estat al peu del canó 25 anys. 
Són molts anys, molts caps de setmana i moltes activitats, 
acampada rere acampada. I és en aquest punt que volem 
agrair a totes i tots  l’esforç i el sacrifici perquè tot això 

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS
CARAVANING CLUB

DEL VALLES
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Companys i companyes autocaravanistes:
Un cop més ens posem en contacte amb vosaltres per fer-
vos saber que, malgrat la pandèmia que ha interromput 
les nostres trobades, la secció segueix viva i activa, potser 
una mica al ralentí, però seguim a l’espera de que passi tot 
això, per reiniciar l’activitat. 
Durant els llargs mesos, des de març, d’inactivitat en grup, 
hem seguit tenint contactes amb  ajuntaments i entitats, 
interessats en dotar els seus municipis d’una àrea per a les 
autocaravanes, moguts, potser, per l’interès d’oferir el ser-
vei a canvi de donar a conèixer el seu municipi, i aprofitar 
l’aparent increment de turisme en autocaravana.
Ajuntaments com el de Camarles, amb l’àrea ja acabada i 
pendent d’inaugurar, Penelles, amb l’àrea a mig construir, 
però que ja està en actiu, Figuerola D’Orcau, en procés de 
construcció, Sant Salvador de Guardiola, a punt de tirar 
endavant el projecte, Sant Carles de la Ràpita, on una en-
titat privada ens va demanar informació, ja que te interès 
en muntar una àrea per a 400 autocaravanes: si 400!!
Balaguer també s’ha equipat amb una àrea, i el Consell 
Comarcal de la Noguera, s’ha interessat pel tema, donada 
la proliferació de vehicles que observen per les seves con-
trades.
A Sidamon, poble amb el que fa ja potser 2 anys vam 
contactar, sembla ser que també hi han fet una instal·lació 
d’aquesta mena.
A Albi també hi ha una àrea nova, i a Fulleda.
A Manresa, el celler Oller del Mas, també sembla que ens 
hi han reservat un espai, i no cal dir de la xarxa de 12 àrees 
que l’any passat es van crear al Penedès, o les que es van 

fer a Osona...
I no sé si n’oblidem alguna.
Consulteu als tres webs més adients per informar-se dels 
emplaçaments, que, actualment, a Catalunya, son al vol-
tant de 169, ni més ni menys. Qui ho diria, oi ?
El més complerta, en aquests moments, es Park4night, i 
que conté molta d’informació sobre llocs per aparcar i per 
passar la nit. S`ha de descarregar al mòbil o a una tauleta.
Una altre es Areas AC, que potser no es tan complerta i 
sembla que no està prou actualitzada.
També tenim el recurs de consultar Campercontac, que 
també s’ha de descarregar al mòbil o a un tauleta.
Aprofitant que parlem d’àrees, us voldríem fer arribar  una 
consideració:

Malgrat que en temporada baixa hi ha aparcaments dis-
ponibles a molts dels pobles i ciutats, crec que hauríem 
de fer ús, prioritàriament, de les àrees a la nostra disposi-
ció, tant les gratuïtes com les privades, (que a canvi d’un 
import dins de les possibilitats de tot-hom, ens ofereixen 
serveis addicionals) , perquè hem de demostrar als pro-
motors, siguin privats o municipals, que el seu esforç 
econòmic a l’hora de instal·lar-la té una raó de ser.
Si no es fan servir, es deixaran de cuidar i mantenir, i quan 
la vulguem utilitzar, no podrem fer-ho.
Per acabar, voldríem donar-vos confiança en que “aviat” 
acabarà el malson i podrem reunir-nos de nou. Ens que-
den molts llocs per visitar i voldríem veure-us-hi a tots!!
Esperem seguir comptant amb la vostra confiança per fer 
moltes coses la propera primavera.

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES

SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabykers!!
Esperem que tots estigueu passant 
aquests mesos de pandèmia el millor 
possible.

Almenys volem fer-vos arribar els nostres desitjos de felici-
tat per a aquestes festes de Nadal i que tingueu una bona 
entrada d’any.
El proper any més i millor, segur!

s’hagi pogut  dur a terme. Sense tots ells i elles no hagués 
estat possible. També agrair a tots els campistes que ens heu 
acompanyats al llarg d’aquests anys. 
Quan tot això de la pandèmia   hagi passat,  que passarà,  
sense cap mena de dubte  i ens puguem tornar a trobar , ens 

retrobarem per celebrar un munt de coses.  
Desitgem que sigui aviat.
Us volem tornar a veure!!. 

I  per últim, desitjar-vos que passeu unes Bones Festes.!!
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”

Benvolguts Veterans.
     Després del confinament, hem efectuat dues acampades 
de Veterans.
    
     1.- Alt Pirineus Català - El Pallars i les seves Valls -Lleida-
     2.- Valderrobres i Comarca del Matarranya.

Hem preparat la 71 Trobada de Veterans, que ja es un 
clàssic del Pont de la Constitució, que tindrà lloc a Cullera i 
els seus voltants, del 27 de Novembre al 9 de Desembre. A 
causa de la declaració del Estat d’Emergència, per combatre 
el Covid-19, hem decidit suspendre l’acampada.

 Tenim el deure personal de seguir les indicacions dels ex-
perts i col·laborar, i així vèncer el Virus, sent responsables 
individualment.

 Això, només és un parèntesis, el Coronavirus no ens aturarà. 

En les nostres Trobades de Veterans, convivim i riem, i la 
nostra vida es reinicia.

EL SOL SORTIRÀ, AIXÒ TAMBÉ PASSARÀ, I TORNAREM A RE-
PRENDRE LES NOSTRES ACAMPADES.
      
 No volem precipitar-nos en concretar dates per poder cele-
brar , la que serà la 71 Trobada de Caravanistes Veterans, 
però estarem en contacta telefònic i whatsapp..

Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es vagin 
jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres. Si voleu contactar-
nos 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.

4 UCC

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC

Molt Bones Motars. 
Aquest any 2020 no serà recordat com 
un bon any pels Moters ni per ningú. 

Hem tingut moltes restriccions, tant de mobilitat com de 
reunió. Esperem que tots estigueu bé i que això passi el més 
aviat possible amb un baix cost per a tothom. 
Des del MotoclubUcc, volem desitjar-vos unes bones festes 
de Nadal i un millor any 2021 per a tothom.

Qualsevol dubte o consulta, sapigueu que el correu electrò-
nic del MotoclubUcc (www.motoclubucc.com), està obert i 
a la vostra disposició.
Per ara, TOT està paralitzat i no estem fent cap sortida ni con-
vocatòria, inclosa la PAPANOELADA, que està paralitzada 
aquest any.  En el moment que ens deixin organitzar qualse-
vol sortida, n’organitzarem una que valgui per tot l’any 2020.
Salutacions.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Salutacions a tots! 
Poc a poc ens anem acostumant a la 
“nova normalitat» amb les seves res-
triccions i que ens limiten en les nos-
tres activitats.

Hem intentat fer la trobada de la celebració de l’aniversari 
de la secció, en un format diferent, en petits grups, per tal 

de seguir els protocols.
Encara no sabem si les excursions previstes pels pròxims 
mesos es podran realitzar, us anirem informant.
Salut i muntanya!!
Per més informació podeu consultar el blog de la secció:

https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com
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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.

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
Des de desembre fins Març, caps de setmana 110,00€/
cada mes+T.T.
(Inscripció i pagament amb Taxa a la web)
El càmping Freixa romandrà obert tot l’any.

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.
Tot l’any menys juliol i agost   163 €/mes caps de setma-
na
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)

INFORMACIÓ  i OFERTES DE CÀMPINGS

SECCIÓ D’ESQUÍ
Benvolguts socis, una temporada més ja 
tenim la neu aquí.

Aquesta temporada celebrem els 30 
anys de l’acampada Sol i Neu, i Grandva-

lira continua oferint les millors condicions i preus pels socis del 
Caravaning. Pels que no heu adquirit el Forfet de Temporada 
de Grandvalira amb descompte Early Booking, obrim el perío-
de de sol·licitud de Forfets amb Descompte Club fins al 8 de 
desembre.

Feu lloc a l’agenda pel Dinar Social 2020 el 6-12-20. i Dinar i 
Cursa Social 2021 el 6-3-21...
.... i com que d’imaginació i col·laboració anem molt bé, farem 
totes les activitats possibles tot i la nova normalitat.

Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes:
Facebook
https://www.facebook.com/Seuccat-esqu%C3%AD-carava-
ning-UCC-101728027900655
Instagram: https://www.instagram.com/seuccat/

càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES
PAGAMENTS: Es podran fer inscripcions 
d’un sol mes, sempre i quan hi hagi pla-
ces disponibles. Si en aquest moment hi 
ha acampada, s’haurà d’abonar la part 

corresponent de les activitats d’aquestes a la UNIÓ mitjançant 
transferència.

Recordeu que ja tenim un poliesportiu, una zona infantil i 
juvenil, servei de Wifi gratuït, espai per rentar vehicles, servei 
de buidat per a autocaravanes, lloguer i venda de mòduls, etc.

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 de-
manar 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 res-
ponsables, tant per accedir-hi com per marxar.

UNIÓ CAR AYA NV UA LN AI TS ATA  C DE

Càmping

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN
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Costa Brava - Pals - Girona

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 

Obert tot l’any

CÀMPING EL ROBLE  (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Tot l’any menys ponts i festes nacionals 20€/dia
Inclou 2 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
De desembre a febrer 120 €/mes+T.T.
 (Inclou 4 persones, caravana i llum)
 (Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING OLIANA (Oliana)
Ctra. C-14, Km.142,70
De desembre a febrer 110 €/mes+T.T.
 (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
1 mes, menys juliol i agost, caps de setm. 150€+T.T
1 mes, menys juliol i agost, caps de setm. 150€+T.T.
Llum 10 Amp.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
15% descompte.

CÀMPING ELS SOLSONÈS (Solsona)
Crta. Sant Llorenç, Km. 2
10% descompte preu tarifa.
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SECRETARIA

NECROLÒGIQUES
Hem de lamentar la defunció d’en Gregori Ayerbe i Co-
ma, soci del Club des de l’any 1.976, Fundador, i membre 
de la Junta de la UCC-CC Bages. Sots-President de la 
UCC, a més de cap d’acampada, ha estat col·laborant i 
participant amb el club fins a l’últim moment (A.C.S.).

També hem de lamentar la defunció de Joaquim Camps 
i Cardona, soci núm. 3 membre fundador de la UNIÓ 
(A.C.S.)

Jordi Gosalbez Aura, soci núm. 8.194 (A.C.S.)

Josep Cuyas Estudis, soci núm. 3.606 (A.C.S.)

Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)

• Hem de comentar la mort de la KYA que va córrer cur-
ses de Canicros en nom de la UNIÓ, assolint 2 subcam-
pionats de Catalunya i un cinquè estatal.

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 11309 ven Autocaravana Iveco Daily 3.0 TD de 
180cv amb 87.000kms. Any 2013. Canvi manual de 6 
marxes, control de velocitat, direcció assistida, airbags, 
alçavidres elèctrics, climatitzador, radio 2 din amb na-
vegador, mans lliures i retro Camara motoritzada, seient 
conductor amb amortidor, 7 places per viatjar (totes amb 
cinturo), 8 per dormir. 2 A/C a vivenda, plaques solars, 
inversor de corrent de 12v a 220v + 2 bateries auxiliars, 
gran garatge fixe amb 2 portes (una d’elles amb rampa i 
escales). Tel. 673 74 75 76 David.

GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descomp-
te a les autocaravanes, fins a 9 metres, + un 10% de des-
compte 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 vicever-
sa, i Barcelona – Civitaveccia i viceversa. Oferta per a les 
sortides de dilluns a dijous. Reserves a l’oficina de Gri-
maldi, 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, 

LOTERIA DE NADAL
Com cada any el club juga, amb un número, al sorteig de la loteria de Nadal, i segurament a finals d’aquest 
mes tindrem les participacions preparades perquè cap soci no es quedi sense un pessic, en cas de ser pre-
miat. Aquest any serà amb el número 83.500.

Del sorteig que es celebrarà a Madrid el dia
22 de desembre de 2020

Dipositari: Unió Caravanista de Catalunya.
Tota butlleta trencada o esmenada
no serà vàlida.
Caduca als tres mesos.
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LOTERIA DE NADAL

Ja la tenim!

Preu butlleta 2,50€
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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 consi-
derem 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 e-mail 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€

Com registrar-se al web del càmping Freixa per als 
pagaments d’acampada i pàrquing.

Pagaments de pàrquing i càmping Freixa

Heu d’accedir a “Area d’usuari” i “registra’t”

Trieu un nom d’usuari

Creeu una contrasenya Torneu a escriure
la contrasenya

Important:
La contrasenya ha de contenir: majúscules + minúscules

+ números + mínim un simbol (@, $, €, etc).

2Ompliu les dades sol·licitades i:

1

Una vegada que esteu registrats, ja podreu accedir
sempre al web amb el vostre nom d’usuari i

contrasenya a “ ”.Registra’t

3

Accediu a tarifes

Usuari

Usuari

Seleccionat el producte, ja tan
sols restarà el pagament.

Indiqueu quins mesos son els que pagueu i si
cal, teniu un apartat d’observacions.
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Aqui hi ha tots els serveis, com l’acampada
del grup . Avall del tot de la pàgina, hi podeuXaloc

veure la reserva per al pàrquing.


