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PÒrtiC
Benvolguts socis i amics:
Espero que vosaltres i les vostres famílies esteu bé!
El meu més sentit condol a tots els que heu perdut algun familiar o 

amic.
Ja fa uns mesos que no rebeu el Notícies, des de el mes de març, ja 

que l’estat d’alarma ho va aturar tot.
Ara sembla que de mica en mica anem tornant a la normalitat. Ens 

hem perdut l’esperada acampada de primavera i tan sols alguns Càm-
pings han fet ofertes per l’estiu.

Suposo que tots teniu moltes ganes de sortir, per tant us anirem enviant 
per mail, i estaran penjades al web, totes les ofertes que anem rebent.

En aquest Notícies trobareu informació sobre les acampades de tar-
dor, d’algunes falten dades perquè en aquest moment d’incertesa alguns 
Càmpings estan tancats i encara no tenen clar que faran.

Tal com vam dir fa mesos, les inscripcions seran online i en trobareu 
una de genèrica per si la necessiteu.

Recordeu que per tenir plaça en una acampada cal fer la inscripció i el 
pagament, de no fer-ho així encara que sigueu de l’acampada anterior, 
anireu a sorteig si no hi ha prou places.

Cuideu-vos molt i fins aviat!

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

Malauradament en una situació de normalitat hauríem de 
començar aquestes línies esmentant quelcom relacionat 
amb l’acampada de primavera. I mes aquest any que es-
trenàvem un càmping molt engrescador que ha generat 
molt bones expectatives entre tots. En canvi, com tots ja 
ben sabeu, aquesta inoportuna pandèmia ens a portat fins 
l’estat d’alarma decretat pel govern i que ens ha mantingut 
a casa confinats amb molt de temps per escriure i explicar 
moltes coses, però ben poc a dir.
Desitgem que tothom, junt amb la gent mes propera i que 
mes estimeu, no hagueu patit aquesta malaltia i estigueu 
be de salut. I si heu estat afectats, us desitgem una ràpida 
recuperació i el nostre mes sentit condol per a les famílies 
que heu hagut de lamentar la mort d’un ser estimat.

Tot i aquesta situació, alguns dels nostres socis finalment 
podran gaudir del càmping, perquè de les opcions ofertes 
per recuperar o reinvertir els diners hi havia opcions per 
gaudir-lo durant els mesos de juliol i agost que han estat 
molt ben rebudes.
També es possible que quan llegiu aquestes línies ja ha-
gueu estat  informats de les acampades de tardor, que si 
aquesta nova normalitat tant anomenada ens ho permet, 
tornarem a proposar les mateixes acampades que l’any 
anterior. Evidentment les acampades i activitats que es 
puguin desenvolupar durant la mateixa estaran sempre ali-
neades amb els requeriments que el càmping o organismes 
oficials puguin indicar segons l’evolució de la pandèmia.
Cuideu-vos i força caravàning.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

Benvolguts socis i amics:
Esperem que tots i totes esteu bé de salut.  Ha estat un any 
diferent però sembla que ens en sortirem tots plegats.
En primer lloc, comentar-vos que a dia d’avui no hi ha mas-
ses notícies a explicar-vos, tot i així, us comuniquem que 
els socis que han realitzat el pagament de l’acampada de 
primavera al càmping Santa Eulàlia es pot post-posar per a 
l’acampada de la tardor o bé demanar el retorn dels diners 
amb la diferència pertinent al preu de l’acampada de tar-
dor.

El càmping Santa Eulàlia ofereix dues ofertes:

- La primera amb un preu de 688 euros per les dates del 
28 de juny al 26 de juliol, tot el més sencer. 

- La segona amb un preu de 448 euros per les dates del 
28 de juny al 26 de juliol, només caps de setmana. 

Les dates de l’acampada de tardor al càmping Santa Eulàlia 

son del 30 d’agost al 1 de novembre amb un preu de 440 
euros.  Els socis que estaven apuntats a l’acampada de pri-
mavera tenen preferència sobre la resta de socis, la preins-
cripció serà del 15 al 30 de juliol.

Finalment, comunicar-vos que no hi ha informació del 
càmping Las Palmeras pel que fa a dates de l’acampada ni 
el preu corresponent.  Us informarem quan tinguem nove-
tats.

Moltes gràcies.

Per qualsevol dubte, us podreu posar en contacte amb 
nosaltres a través del nostre  telèfon, correu electrònic i/o 
facebook, que esperem siguin útils per tothom.
Ucc. Tarragona  
         Mòbil.  649894731 (dimecres de 19:00 a 21:00)    
         Mail:   ucc.cctarragona@gmail.com
         Facebook: ucc tarragona

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

2 UCC

Us informen que l’acampada de tardor d’enguany serà al 
càmping Platja  Vilanova de Vilanova i la Geltrú. 
El pagament de l’acampada mitjançant transferència:
Número de compte ES11 0182 8677 8902- 0000-7230 
(Banc BBVA)  abans del dia  15/07/2020. 

L’entrada serà el dia 05 de setembre i la sortida el dia 29 
de novembre.
Aquesta acampada serà sense activitats. L’oferta que  fa  
la direcció del càmping és de 475€ . 
Que gaudiu d’un bon estiu i d’unes bones vacances.

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS
CARAVANING CLUB

DEL VALLES
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Benvolguts consocis:
En primer lloc, desitjar-vos que, si fins ara no heu sofert 
cap conseqüència del Covid-19, seguiu amb la mateixa 
sort, mercès a la cura  posada en les mesures de preven-
ció.
Portem des de el 14 de març confinats sense poder gaudir 
del nostre vehicle, i ja comença a fer-se “pesat”.
Durant aquest llarg període, hem anul·lat, per força ma-
jor, les trobades que teníem previstes els dies 17-18 i 19 
d’abril, a Poblet, i els dies 15-16 i 17 de maig, a Amposta.
També hem posposat el dinar d’aniversari, que hauriem 
celebrat a principis de juny, i no sembla possible fer la tro-
bada per Sant Joan, que era la darrera de la temporada, 
abans de “vacances”.
Per juliol i agost, no tenim previst fer trobada, si mes no, 

com cada any, però de cara a setembre, tenim en pers-
pectiva organitzar una trobada de retrobament, en la que 
ens podrem abraçar, potser encara virtualment, amb els 
amics, compartir experiències i reiniciar les trobades que 
mai hauríem hagut de suspendre (maleïda pandèmia...)
Estem a la expectativa de veure-les venir. Esperem que 
poc a poc tot es normalitzi i el mes de setembre es donin 
les condicions per al retrobament.
Més endavant ja anunciarem el que preveiem, data, lloc 
i activitat. Ara per ara, només tenim idees, però fins que 
no superem l’estat d’alarma i les 4 fases i semi-fases, no 
podem concretar res.
Be, acabo, seguiu cuidant-vos, que passarem llista i us vo-
lem veure a tots i a totes.
Bon estiu !!

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabikers espero que estigueu 
tots be.

Al moment d’escriure aquest  Notícies, 
la situació  dels ciclistes és un pel in-

certa.
No sabem quan ens deixaran via lliure per a practicar aquest 

esport amb tota llibertat.
Si podem, de cara al Juliol, ens agradaria poder fer una sor-
tida nocturna, però estigueu atents a veure si serà possible 
o pel contrari ho haurem d’aplaçar per a un altre moment. 
Us mantindrem informats.
Recordeu que podeu seguir-nos al facebook de la Unió on 
trobareu tota la informació de les activitats.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Salutacions a tots, en un principi el nos-
tre més sentit condol a tots aquells que 
hagueu perdut algun esser estimat o 
amic. Desitjant que tots estigueu bé 
i que ben aviat ens puguem retrobar. 

La nostra il·lusió era poder reprendre les sortides al mes de 
juliol, però amb la incertesa de la nova situació, considerem 
que el més adient seria reiniciar-les al setembre amb la festa 
d’aniversari. Com vam haver d’anular la sortida de raquetes, 
tenint feta la reserva de l’hotel, pensem que el més adient 

seria realitzar-la a Os de Civís. Les dates serien les que te-
níem previstes: 18 – 19 i 20 de Setembre. 
Per poder començar a fer les gestions necessitaríem saber 
qui i quants hi vindrien. Ho podeu fer trucant directament a 
Ramón Poch o a Glòria Bassolas. 
En cas que no la puguem realitzar, les reunions prèvies 
organitzatives abans del juliol, es podrien intentar de fer 
telemàticament. Us anirem informant. 
Per més informació podeu consultar el blog de la secció:
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC

Estimats Motards,
El MotoclubUcc continua sense activi-
tats a l’espera de com es desenvolupin 

els esdeveniments de la pandèmia.
Normalment fem sortides que recorren diverses regions 
sanitàries, per ara està prohibit, esperem que quan rebreu 
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”

aquest Notícies haguem canviat de fase.
Les nostres activitats estan paralitzades, s’avisarà a la web 
de MotoclubUcc i missatges als socis inclosos al grup, de 
qualsevol activitat que es pugui realitzar.
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 MOTO-
CLUB», 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.

Benvolguts Veterans,
Novament reprenem la nostra publicació del Noticies, des-
prés de la «Gran aturada», que ens ha imposat la pandèmia 
Covid-19, però hem de mirar cap endavant amb optimisme.

En primer lloc esperem que tots vosaltres us trobeu en plena 
forma, nosaltres no viatgem per escapar de la vida, ho fem 
perquè la vida no se’ns escapi.

         La 68 Trobada va ser l’ultima que es va celebrar, concreta-
ment a la Comunitat d’Andalusia, entre altres activitats vàrem 
fer el «Caminito del Rey» a Màlaga.
Com ja sabeu vàrem haver de suspendre quatre trobades, 69-
70-71 i 72 que ja tenien programades.

Això ha estat un parèntesi a les nostres vides, però ja falta poc 
per tornar a la normalitat, encara que no sigui com la que hem 
deixat enrere.

Tot apunta que els mesos de juliol, agost i setembre obriran els 

càmpings amb les mesures de seguretat que en cada moment 
ens indiquin.

No volem precipitar-nos en concretar dates ni destins de la 
que serà la 69 Trobada de Caravanistes Veterans, però esta-
rem en contacta telefònic i whatsapp..

          «Sempre cal començar per algun lloc, per arribar a 
alguna part.

             Viatjar és somniar despert « .

Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es 
vagi’m jubilant, s’animen 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.
Malauradament aquest any hem hagut 
de donar per finalitzada l’actual tempo-
rada abans del previst, degut a la pan-
dèmia que ens a afectat de ple i que 

va ocasionar el tancament, per decret, de totes les pistes 
d´Andorra i d árreu del territori el dia 14 de març.

Des de llavors, la majoria tenim les caravanes aparcades al 
seu lloc i no hem pogut fer cap desplaçament degut al con-
finament que també ha sigut obligatori.

Com sabeu estava previst, aquell cap de setmana, la celebra-

ció de la cursa social que també es va suspendre obligatòria-
ment per les mateixes causes.

Hem de ser optimistes i pensar que podrem superar aquesta 
situació amb disciplina.

Per tant quedem tots emplaçats a gaudir d`un estiu tranquil 
amb la família, tot desitjant que aquest problema es norma-
litzi i que la propera temporada tornem junts a reprendre les 
nostres activitats amb la millor de les voluntats.
 

Feliç estiu i a reveure.

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 moment hi ha acampada millor s’haurà d’abonar 
la part corresponent de les activitats d’aquest a la UNIÓ mit-
jançant transferència.

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’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

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

Fins al 30 de setembre 2 pers. 22€/nit +Taxa T. 
Fins al 30 de setembre 2+2  22€/nit +Taxa T.

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

Fins al 30 de setembre 4 adults 32€/nit +Taxa T.
Fins el 30 de setembre més 4 adults 43€/nit +Taxa T.
Juny, Juliol i Agost, tots els dies 900 €+T.T.
Només Juliol, tots els dies 420€+T.T.
Només Agost, tots el dies 472,50+T.T.
Setembre, caps de setmana 157,50€+T.T.
Setembre, tots els dies  262,50€+T.T.
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC, de Bcn)

CÀMPING BARCELONA (Mataró) Ctra. NII Km.650
ESTIU
1 setmana 285€+T.T.
2 setmanes 500€+T.T.
1 mes 1.000€+T.T.
Qualsevol altre opció d’estiu: 20% de descompte per
estades de fins a 6 dies durant tot l’any.
Inclou 5 persones.
No s’admeten animals de races no perilloses. 
TARDOR: 28/08 fins 01/12 525€+T.T.
Entrada diària fins 13 de setembre.
Inclou 5 persones i llum
 (Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING  ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Juliol caps de setmana 188€+T.T.
Juliol tot els dies: 268 €+T.T.
Agost tot els dies: 443 €+T.T.
Des de setembre fins Novembre 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 setmana

Juliol o Agost 290 €/mes tots els dies
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)

C. MAS SANT JOSEP (Santa Cristina d’Aro)
Ctra. Platja d’Aro, km. 2
3 OPCIONS
Del 04/07 fins 16/08 Caps de setmana  595€+T.T.
Del 14/08 fins 27/09 Caps de setmana  595€+T.T.
Del 22/08 fins 01/11 Caps de setmana  595€+T.T.
Animals de companya 30€.
Inclou: 6 persones+ 10 Amp.
(Inscripcions i pagament a UCC,Bages)

CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Juliol i Agost  699€+T.T
Un més cap de setmana i l’altre sencer.
Inclou l’electricitat.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
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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 setembre a Novembre 130 €/mes+T.T.
 (Inclou 4 persones, caravana i llum)
 (Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING OLIANA (Oliana)
Ctra. C-14, Km.142,70
Només juliol tots els dies: 250 € + T.T.
Només Agost tots els dies: 450 € + T.T.
Juliol i Agost sencers: 600 € + T.T.
De setembre a Novembre 120 €/cada mes.
(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
Juliol i Agost: 350€+T.T.
(1 mes sencer i l’altre caps de setmana)
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 AMPOLLA (L’Ampolla)
Platja Arenal, s/n
Obert fins al 8 de desembre: 18€/nit+T.T.
Inclou 2 persones i llum.
Exceptuant juliol fins, agost, i ponts i segons disponibi-
litat.
Preus especials per estades llargues.
Tots els preus son per 2 persones i llum 10.
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)

CÀMPING LA PLANA (Creixell)
Ctra. N-340, Km.1.182
Juliol tot el mes 775€+T.T.
Juliol caps de setmana 620€+T.T.
Agost tot el mes 875€+T.T.
Agost caps de setmana 720€+T.T.
Inclou 2 persones+6Amp
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING EL PINAR PLATJA (Santa Susanna)
Avgda. Pins, s/n
Des de el 5 de juny fins 30 d’agost 2.000 €+T.T.
Juliol i Agost 1.800€+T.T. 
(Inclou 4 persones i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING PARC DE GUALBA (Gualba)
Can Illa Vell, s/n
Del 19/6 fins 13/9 
925€,+T.T., 2 persones
950€,+T.T., 3 persones
975€,+T.T., 4 persones
Del 11/09 fins 8/12
350€,+T.T., 2 persones
375€,+T.T., 3 persones
400€,+T.T., 4 persones
No s’admeten gossos.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING BEGUR (Begur)
Ctra. d’Esclanyà, 4
Del 30/8 fins 12/9, 7 nits per 138€+T.T.
Del 13/9 fins 27/9, 7 nits per 108€+T.T.
Inclou 2 persones
 (Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

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

CÀMPING VALLDARO (Castell Platja d’Aro)
Avgda. Castell d’Aro, 63
Del 19/6 fins 12/7   480€+T.T.
Del 28/6 fins 19/7   640€+T.T.
Inclou 5 persones i electricitat
Del 28/8 fins 27/9   20€/nit+T.T.
Només 2 persones.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

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

CÀMPING INTERPALS (Platja de Pals)
Avgda. Mediterrània, s/n
10% descompte preu tarifa.
Del 19/6 fins 12/7  i del 28/8 fins 20/9  18€/dia+T.T.
(Inclou 2 persones)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)



SECRETARIA
NECROLÒGIQUES
Hem de lamentar la defunció dels següents socis i familiars, 
donem el més sentit condol al seus familiars.

José Ignacio Villar Bernal, soci núm. 7.432. (A.C.S.)

José Luis Sarria Lara, soci núm. 6.474 (A.C.S.)

Mare del soci i President de la demarcació del Valles Albert Caban-
yes Saques, soci núm. 8.342 (A.C.S.).

Julian Retortillo Jiménez, sogre del soci núm. 13085 membre de la 
Junta Directiva (A.C.S.).

Jaume Ortiz Quer, soci núm. 1719, col·laborador durant molts anys 
(A.C.S.) 

Guillermo Otero Villares, soci núm. 267 (A.C.S.).

Rebeu també el nostre més sentit condol a tots els que heu perdut 
algun familiar o amic.

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

8 UCC

1€

Clauer
UCC
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SOL·LICITUD PER AL
CARNET INTERNACIONAL

DE CÀMPING I CARAVANING 2020
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.

Tenim al Club el Reglament per a qui pugui interessar.

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

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

Núm. Soci 

Nom

Data de naixement

Lloc de naixement

DNI

Data expedició DNI

(Dada molt important)
*

*

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

Adreça real

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE ACA UNYTAL

Adreça DNI

*
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Grup
Barcelonès

ATISNU ANI AVÓ CAR

DE A CA UNYTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Import acampada al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 de La Caixa

PREU: 525€

La inscripció no te cap 
validesa sense el 

comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar 
sense plaça si el 

càmping ja és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA TARDOR 2020

BARCELONÈS
Càmping BARCELONA (Mataró)

Del 28/08/2020 a l’1/12/2020 

Del 28/08 al 13/09 estada diària.
També inclou festius escolars.

AST
UNI RAVANI

Ó CA

DE CA UNYA
TAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Import acampada al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 de La Caixa

PREU: A determinar
Activitats incloses.

La inscripció no te 
cap validesa sense el 
comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar 
sense plaça si el 

càmping ja és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA TARDOR 2020

GARROFER
Càmping EL GARROFER (Sitges)

Del a determinar al a determinar
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ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Import acampada al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 de La Caixa

PREU: 490€
Activitats incloses.

La inscripció no te cap 
validesa sense el 

comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar sense 
plaça si el càmping ja 

és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

Visites 3€ / Dia extra 20€

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA DE TARDOR 2020

GIRAVOLT
                Càmping BON REPÓS (Sta. Susanna)

                Del 29/08/2020 al 28/11/2020

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Import acampada al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 de La Caixa

PREU: Sense determinar
Activitats incloses.

La inscripció no te 
cap validesa sense el 
comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar 
sense plaça si el 

càmping ja és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA TARDOR 2020

MIRAMAR
Càmping LA RUEDA (Cubelles)

Del a concretar al a concretar

  campadesA
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ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Import acampada al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 de La Caixa

PREU: 405€
Activitats incloses.

La inscripció no te 
cap validesa sense el 
comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar 
sense plaça si el 

càmping ja és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA TARDOR 2020

NOU DE NOU
Càmping CAMPALANS (Borredà)

Del 29/08/2020 a l’29/11/2020

Unió
Caravanista Catalunyade

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Import acampada al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 de La Caixa

PREU: 455€
Activitats incloses.

La inscripció no te 
cap validesa sense el 
comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar 
sense plaça si el 

càmping ja és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

Dia extra 21€  /  Visites 5€

 UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA TARDOR 2020

RODAMONS
Càmping El PINAR PLATJA

Del 5/09/2020 al 28/11/2020  19/09/2020 a 12/12/2020o
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Ingrés import acampada a: ES11 0182 8677 8902 0000 7230 BBVA

PREU: 475€

La inscripció no te 
cap validesa sense el 
comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar 
sense plaça si el 

càmping ja és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 15

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS
ACAMPADA TARDOR 2020

UCC-CCVALLÈS
Càmping PLATJA VILANOVA 

Del 5/09/2020 al 29/11/2020

ATSINU AN AVIÓ AR C

DE YACA UNTAL

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Import acampada al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 de La Caixa

PREU: 480€
Activitats incloses.

La inscripció no te 
cap validesa sense el 
comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar 
sense plaça si el 

càmping ja és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA TARDOR 2020

TRAMUNTANA
Càmping BELLSOL (Pineda de Mar)

Del 29/08/2020 a l’28/11/2020

El Càmping podrà limitar l’entrada de visites per les 
restriccions d’aforament produïdes pel COV-19. 
Fins al 13/09/2020 estada diària.
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA TARDOR 2020

VADEMAR
Càmping LA MASIA (Blanes)

Del 5/09/2020 al 29/11/2020

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Import acampada al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 de La Caixa

PREU: 605€ Activitats incloses.

La inscripció no te 
cap validesa sense el 
comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar 
sense plaça si el 

càmping ja és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

N

S

E

N

O E

S

O

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Import acampada al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 de La Caixa

PREU: 390€
Activitats incloses.

La inscripció no te 
cap validesa sense el 
comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar 
sense plaça si el 

càmping ja és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA TARDOR 2020

XALOC
Càmping MOLÍ DE BOJONS

Del 29/08/2020 al 28/11/2020
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Grup d’acampada
Mediterrani

ATISNU VANI AÓ CAR

DE A CA UNYTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Import acampada al compte ES42 2100 3549 1725 0000 1388 de La Caixa

PREU: A determinar
Activitats incloses.

La inscripció no te cap 
validesa sense el 

comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar sense 
plaça si el càmping ja 

és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA TARDOR 2020

MEDITERRANI
                  Càmping SIRENA DORADA (Creixell)

                  Del a determinar al a determinar

 
 ES39 2100 1155 0902 0003 5127 Ingrés al compte La Caixa.

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE ACA UNYTAL

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ACAMPADA
DEL BOLET 1

PREU: 380€
Activitats incloses.

La inscripció no te 
cap validesa sense el 
comprovant d’ingrés:

Per reservar places 
passeu un WhatsApp, o 

truqueu, al mòbil 649 599 
116  i us passarem un 

enllaç per a la inscripció.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

Possibilitat del 18/08 al 5/09 per +340€

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES
ACAMPADA DEL BOLET  TARDOR 2020

BAGES
Càmping PIRINENC (Campdevànol)

 Del 5/09/2020 a l’1/11/2020

ATSINU AN AVIÓ AR C

DE YACA UNTAL

CARAVANING CLUB

DEL BAGES
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Ingrés al compte: Banco Santander ES27 0049 1877 4522 1074 7528

PREU: A determinar
Activitats incloses.

La inscripció no te cap 
validesa sense el 

comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar 
sense plaça si el 

càmping ja és ple.

Inscripció i
comprovant
fins al dia 17

de juliol.

Inscripció al
web uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA TARDOR 2020

TARRAGONA
                  Càmping LAS PALMERAS (Tarragona)

                  Del a determinar al a determinar

ATSINU AN AVIÓ AR C

DE YACA UNTAL

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ingrés al compte:  Raó: ES74 0182 1238 6202 0159 2742 Centre de negocis TGN S.L.

PREU: 440€

La inscripció no te cap 
validesa sense el 

comprovant d’ingrés:

Si no arriben 
comprovat i inscripció 
abans de la data límit, 

us podeu quedar sense 
plaça si el càmping ja 

és ple.

Inscripció al
web uccat.com

inscripció dels 
apuntats a 

primavera 2020 
serà del 15 al 30 

de juliol.

UCC CARAVANING DE TARRAGONA
ACAMPADA TARDOR 2020

TARRAGONA
                  Càmping SANTA EULÀLIA (Altafulla)

                     Del 30/08/2020 al 1/11/2020

ATSINU AN AVIÓ AR C

DE YACA UNTAL

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA


