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(Els horaris són exceptuant 
festes i vigílies)
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FUNDADA L’ANY 1974

De la Unió Caravanista De CatalUnya
C/ Aragó, 416, 1er - 3a • Horari d’oficina: dilluns; dimecres i dijous de 17 a 20 h,  
dimarts i divendres de 10 a 14 h. 
08013 BARCELONA . Tel. 93 245 05 00 • Fax 93 265 04 19
Correu-electrònic: ucc@uccat.com • Página web: http://www.uccat.com

Demarcacions:
U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL BAGES
Plaça de la Reforma, 1
08240 MANRESA
Tel. 93 872 11 90
Mob. 649 599 116
Correu- electronic:
ucc.ccbages@gmail.com
Visites hores convingudes

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 
Correu- electronic:
ucc.ccvalles@gmail.com
Horari: 18 h. a 20 h. dijous 
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PÒrtiC
Bon any 2020 a tothom!

Degut a la poca utilitat que li donem a la nostra sala gran del ca-
rrer d’Aragó, la oferim per fer activitats o trobades (consultar con-
dicions).

Estem treballant perquè es puguin fer les inscripcions de les acam-
pades via mòbil: el mes vinent us donarem més informació, per tant 
ja no sortiran les inscripcions en paper.  A la web en podreu trobar 
una de genèrica.

Per altra banda, agrairem a tots els socis que posin l’adhesiu de 
la UCC a la seva caravana, per una millor difusió al Club.

Com ja sabeu, el més de febrer hi haurà l’Assemblea General del 
Club i el dinar d’aniversari. Aquest any celebrem el 46 Aniversari i 
ens agradaria celebrar-ho amb tots vosaltres!

(El dinar és prepararà al “Restaurant Freixa”, no serà de càtering, 
podeu trobar la inscripció en aquest Notícies i a la nostra web)

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 
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UCC-CARAVANING CLUB DEL  BAGES
CARAVANING CLUB

DEL BAGES

Ja hem començat l’any i segurament tots l’encetem amb 
les ganes i il·lusió, si no més, que els anteriors. De vegades 
la vida ens depara moments difícils que ens fan perdre la 
il·lusió, però no podem defallir, hem de continuar lluitant 
per ser mes forts per no perdre la força de continuar  gau-
dint dels bons moments que ens ofereix la nostra activitat i 
al mateix temps, fan el vincle que ens dona.
L’any que hem deixat enrere no ha estat un any especial-
ment fàcil.  Vàrem iniciar aquesta responsabilitat amb la in-
tenció de fer un pas endavant amb la gestió de les nostres 
activitats, però no ha estat tant productiu com desitjàvem. 
Si estem molt satisfets de ser un grup molt unit, amb unes 
idees molt definides, amb la sort de tenir uns membres 
amb un bagatge tant gran al davant del club. Però encara 

son més grans la seves forces per ajudar-nos a tirar enda-
vant, sobretot als mes novells, per aconseguir respondre 
als nostres associats amb propostes engrescadores i que 
ens cohesionin al voltant de la nostra activitat, o més enllà. 
Durant aquest any també hem après moltes coses, princi-
palment dels errors comesos que sense cap mena de dubte 
totes serviran per millorar la presa de decisions en el futur.
Recordar-vos que si esteu llegint aquestes línies ja no falta 
res per celebrar l‘assemblea del club, conjuntament amb el 
dinar d’aniversari el dia 10 de gener a les instal·lacions del 
Càmping Freixa. Ens agradaria comptar amb tots vosaltres a 
l’assemblea per tal de fer-la plural i conèixer el vostre punt 
de vista que és tan valuós a l’hora de créixer com a entitat.
Salut i força caravàning.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

Bon any a tots i totes!
Encetem un nou any i cal tenir les nostres caravanes en 
perfecte estat perquè aviat estaran en moviment. Per co-
mençar, un avanç de la nostra acampada que suposem, 
molts de vosaltres estàveu esperant amb impaciència. 

Acampada de Primavera a Las Palmeres 2020:
Del 03/04/2020 fins al 24/06/2020.
Preu final amb activitats: 850 euros.
El pagament es podrà fer en dues vegades:
1r pagament de 425 euros i inscripció de l’1 al 30 de des-
embre.
2n pagament del 14 al 28 de febrer.
Sorteig el 29/03/2020.
Ingrés al compte ES27 0049 1877 4522 1074 7528 (BS) 
Concepte: Oferta Unió Caravanista acampada Primavera.

Acampada de Primavera Santa Eulàlia 2020:
Del 27/03/2020 fins 28/06/2020.

Preu final amb activitats: 695 euros.

Ingrés al compte  ES74 0182 1238 62 0201592742
Concepte: Oferta Unió Caravanista acampada Primavera.

¡Atenció!
Tots/es els/les interessats/des hauran de seguir al peu de 
la lletra les instruccions d’inscripció que us donarem al No-
tícies de Febrer i realitzar-la dins del termini establert, del 
contrari les donarem per nul·les, us farem un truc i sentint-
ho molt us direm que quedeu exclosos de l’acampada. 
Per qualsevol dubte truqueu al nostre número de mòbil 
649.894.731, els dimecres de 19.00 a 21.00 h. 

Us continuarem informant de les novetats i donarem infor-
mació més detallada en els següents Notícies i a través del 
Facebook. 
No falteu i atents a la propera publicació.

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

2 UCC

90 TROBADA INTERNACIONAL FICC

Us informem que la 90 trobada Internacional FICC tindrà lloc a Ro- ma, Ostia Antica, del 24 de juliol al 2 d’agost, us anirem informant.
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Per començar,  bon Any Nou a tothom.
Comencem l’any 2020 amb el mateix esperit que hem tingut 
fins ara, intentant trobar-nos de tant en tant per gaudir de 
l’amistat i passar un parell de dies en franca companyia.

La propera activitat que hem preparat serà a L’Estartit, on 
participarem en la inauguració d’una àrea, privada, per a les 
autocaravanes. Serà els dies 24-25 i 26 d’aquest mes de ge-

ner, i inclourà una visita amb vaixell a les Illes Medes.
Quan rebeu aquest Notícies ja haurem publicat la convoca-
tòria i enviat els e-mails.
Com sempre, estigueu atents a la nostra web autocaravane-
succ.cat i al correu.
Tingueu en compte que en comptats casos, el correu que 
enviem, pot entrar com a spam, al procedir d’enviaments 
massius de correus.

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES

SECCIÓ CICLISTA
Bon any a tothom!!
Recordeu en fer-nos saber tots els que 
vulgueu la llicència de bicicleta i ani-

mar a tothom qui no la tingui, a fer-vos-la perquè us donarà 
seguretat en les vostres sortides en cas de qualsevol inci-
dència.

El grup Terra i Mar, enguany no ha fet acampada 
d’hivern, però ens tornem a retrobar en la celebració de 
l’Assemblea General de la Demarcació,  que tindrà lloc  
al Càmping Emili Freixa,  el proper dia 17 de gener a les 
19’30 hores. 
També us volem comunicar que el dia 25 de gener,  ce-

lebrarem l’aniversari del club, amb un dinar. Si hi esteu 
interessats us podeu posar en contacte amb el club els 
dijous de les 18h a 20h. Tel. 937111914, correu-electrònic 
ucc.ccvalles@gmail.com, ì us informaran del lloc.
Desitgem que tingueu un any ple d’  il·lusions, salut  i 
bones acampades!!

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS
CARAVANING CLUB

DEL VALLES

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Bona entrada d’any!!! Plena de mun-
tanya. 
Les properes sortides són:
18 de gener: La ruta dels 10 gorgs a 

St. Jaume de Frontanyà.
15 de febrer: Camí de ronda de Torredembarra i acabarem 

amb una calçotada. Sortida amb autocar.
És important assistir a la reunió, que normalment serà els 
dimecres previs a la sortida a les 19:30h, o comunicar al 
Club la vostra assistència a l’excursió.
Per més informació podeu consultar el blog de la secció:
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com 
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”

Estem preparant la 68 Trobada de Caravanistes Veterans, 
per al mes de febrer 2020, a la Comunitat d’ Andalusia, per la 
segona quinzena del mes , entre altres visites tenim previst anar 
al «Caminito del Rey « Malaga.

També tenim previst anar a l’Acampada Nacional (62ª Concen-
tración Nacional de la F.E.C.C.) que serà del 4 al 12 d’Abril 2020  
a Valladolid, la Inscripció s’ha de fer abans del 17 de gener 
2020, a través del Club al Carrer Aragó. 
Anirem al RALLYE FRANCO-CATALAN DU MUGUET 2020, 

aquest any es celebra a Catalunya del 25 d’Abril al 3 de Maig 
2020, ja anirem informant.

Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es vagin 
jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres.  Si voleu contac-
tar, 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: MOTOCLUB UCC

Estimats amics,
Encara no tenim programades les pro-
peres sortides, us informarem al Noti-

cies del mes de febrer.
 

Podeu apuntar-vos a totes les nostres sortides a través de la 
web www.motoclubucc.com prement en l’enllaç que serà 
posat per a cada sortida, i omplint el formulari que us apa-
reixerà a continuació.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Socis, amics i simpatitzants.
 
BREUS PARAULES DE LES ACTIVITAS DE 
LA SECCIÓ D’ ESQUI

En aquestes dates just acabem d’iniciar la temporada i els 
més afortunats han pogut gaudir en aquestes passades 
festes nadalenques, de les petites nevades que van fer co-
mençar la temporada a tot el Pirineu.

Desitgen que les festes i els regals us hagin estat propicis.

Bé, ara ens centrarem ja en plena campanya d’esquí i prope-
rament podrem confirmar les dates per a la celebració de la 
cursa social

Insistim: Els socis que vulguin incorporar-se al grup de 
whatsApp, han de donar les seves dades i el número de 
mòbil, que per cert ja ha sigut creat amb el nom: SEUCCAT.

Dit tot això, desitgem que aquest principi d´any ens porti 
una bona nevada per gaudir de totes les estacions.

Fins aviat

4 UCC
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Nom i cognoms:

Marca caravana:                                                      Matrícula caravana:

Marca cotxe:                                                            Matrícula cotxe:

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 , amb la suficient www.uccat.com
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:  i per tal de fer-ne reserva, caldrà que truqueu abans de fer el Desembre, gener, febrer, març, juliol i agost
pagament per confirmar que hi hagi plaçes disponibles.

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  tractar-
se 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.

Núm. soci:

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Preu 2020=25�/mes

Signatura

Gen. Feb. Març Abril Maig Juny Set. Oct. Nov.

¡ IMPORTANT ! Llargada caravana (amb llança):

Camí del Grau, s/n   08243 Manresa
(Ctra. C-16)
Telèfon: 93.836.27.99

Cal que ens feu arribar la inscripció, junt amb el comprovant 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 ( ) o eMail   juntament amb aquesta butlleta.93.265.04.19 k3@uccat.com( )

Des.Juliol Ago.Oct. Nov.

2019=23�

Des.

Gps càmping Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26"

Inscripció per al pàrquing Freixa

CàMPING FREIXA (K 3)
ACAMPADES

PAGAMENTS
Es podran fer inscripcions d’un sol mes, 

sempre i quan hi hagi places disponibles. Si en aquest mo-
ment 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 ju-
venil, servei de Wifi gratuït, rentat de vehicles, servei de buidat 
per a autocaravanes, etc.

AVANTATJA
Els acampats a l’acampada d’hivern tindran prioritat per a 
l’acampada de Primavera, sempre i quan hi hagin places lliu-
res.

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

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
Gener i febrer, caps setm. 110€/mes+T.T.amb llum
Fins al 30 de maig 2 pers.      13€/nit +Taxa T. 
Fins al 30 de maig 2+2            16€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 4 adults    26€/nit +Taxa T.
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC, de Bcn)

INFORMACIÓ  i OFERTES DE CàMPINGS
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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  ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al març 140€/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 10/07 i del 26/08 a 15/12: 18€/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 BARCELONA (Mataró)T.T.
Ctra. NII Km.650
Tot l’any menys juliol i agost  19€/nit + Taxa T.
Oferta vàlida per als carrers 4,6 i 8 zona B

Inclou matrimoni + 2 fills i llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)

CÀMPING EL ROBLE  (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Tot l’any menys ponts 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
Oferta pack familiar 25€/nit+Taxa T. (Zona Caravaning)
 (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.
Llum 10 Amp.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
Temporada baixa 25€/nit + Taxa T.
Inclou fins a 4 persones i 6 Amp.
Prohibit gossos de races potencialment perilloses
(Inscripcions i pagament a UCC, de Barcelona)

CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
10% descompte.
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SECRETARIA
Per problemes en el llistat rebut de FIATC fins ara no hem pogut 
retornar els diners de les assegurances contractades l’any 2018 a la 
Corredoria d’Assegurances Garcia Maranges. Durant el mes de ge-
ner es retornaran aquestes bonificacions, els que siguin d’un import 
superiors de 5,00 €.  Per als que teniu el compte a una altra entitat, 
podeu passar a recollir l’import, per l’oficina de Barcelona fins al 29 
de febrer del 2020.

VENDES
•	 Soci	núm.	11684	ven	caravana	Weinsberg	Caraone	390	QD,	any	

2017, 2 ambients, 4 places, aire condicionat i avance. Tel.605 395 
788 Patricia.

•	 Soci	núm.	9.126	ven	avance	d’hivern.	Tel.686	024	038	Salvador.

GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descompte a les au-
tocaravanes, 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 – Barce-
lona, 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.vayacam-
ping.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 pro-
dueixen 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€

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

Confirmar abans de l’7 de febrer 2020, a U.C.C. de Barcelona 
mitjançant inscripció per eMail a  o k3@uccat.com

ucc@uccat.com. El pagament es farà en efectiu al local del 
càmping Freixa.

                                                    Total

€

€

16 de febrer 2020 al Càmping Freixa
+ Sorteig d’obsequis

Dinar del 46è aniversariATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Import 20€ per persona x              =

Núm. de soci:

Nom i cognoms:

Entremès

Ossobuco
al vi negre

Marqueu numèricament quin plat voleu de primer i segon:

Dinar: 1r i 2n (a triar), postres
(pastís). Pa, vi, aigua, gasosa cava i cafè.

Primer plat: 

Segon plat: 

Amanida de fruita
i fruits secs

Bacallà a la
muselina d’alls 

€Import 12€ infantil x              =

Important!!! Cal respectar la
data límit. Porteu import just.
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