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PÒRTIC
Benvolguts socis

Esperem que esteu tots bé.

Des del mes de març que estem vivint uns situació especial i que ha 

fet molt de mal a la nostra afició.

Ens vam quedar sense les acampades de primavera, alguns han po-

gut aprofitar l’estiu, i la tardor ha sigut complexa.

Alguns dels càmpings han decidit tancar i per tant alguns no heu po-

gut anar al càmping que havíeu triat.

Hem fet el possible per reubicar a tothom, però possiblement algú no 

ha quedat content.

S’ha estat negociant amb diferents càmpings i el resultat no ha estat 

el millor.

Molts de vosaltres no heu reservat acampada per la incertesa del mo-

ment, 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 
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UCC-CARAVANING CLUB DEL  BAGES
CARAVANING CLUB

DEL BAGES

Segurament en el moment d’aquesta publicació, la situació 
de la pandèmia no haurà canviat gaire malauradament, vist 
com anat aquest estiu. Des del Bages us desitgem i esperem 
que la convivència amb aquesta situació sigui la mes lleu 
possible.
Evidentment això afecta de ple a les acampades, perquè les 
activitats es veuen totalment afectades per les noves restric-
cions que les autoritats sanitàries ens van imposant i les que 
nosaltres hem de respectar sense cap mena de dubte, fent 
palesa del nostre sentit mes ampli de responsabilitat  envers 
la nostra societat. 
Com ja sabeu, els que esteu participant a les acampades de 
tardor, les activitats habituals s’han vist afectades per la nova 
normativa, reduint el nombre d’aquestes i evitant en tot mo-
ment la concentració de gent. Evidentment s’han fet d’una 

manera antagònica al que fem habitualment. Per això us 
demanen comprensió i paciència fins que en futures acam-
pades puguem tornar a gaudir d’una situació mes favorable.
Com aneu veient aquesta comunicació es més espaiada, 
sent mes difícil informar amb puntualitat de les novetats i 
notícies que passen a la nostra demarcació. Com ja sap qui 
ha participat en alguna de les nostres acampades, qualsevol 
novetat la comuniquem immediatament via whastapp. I si 
encara no heu participat en cap dels nostres acampades, 
podeu consultar la web del club, on trobareu les properes 
acampanades i les darreres notícies.
Per tant, per a qualsevol informació referent a l’acampada 
d’hivern esteu pendents de qualsevol dels dos mètodes ci-
tats anteriorment.
Cuideu-vos i força caravàning.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

Després de les vacances atípiques per a tothom, i després 
de no poder fer l`acampada de la primavera, per fi tenim l` 
campada de la tardor aquí.
Aquest any es fan 2 acampades com altres anys.
Camping LAS PALMERAS amb 22 inscrits.
Camping SANTA EULALIA amb 31 inscrits.
Les dues acampades no tindran cap activitat per causes del 
COVID.
Bona tardor a tothom.

Per qualsevol dubte, us podreu posar en contacte amb 
nosaltres a través del nostre  telèfon, correu electrònic i fa-
cebook, que esperem siguin útils per a tothom.

         Ucc. Tarragona
         Mòbil.  649894731 (dimecres de 19:00 a 21:00)    
         Mail:   ucc.cctarragona@gmail.com
         Facebook: ucc tarragona

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA
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SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabikers.
Esperem que tots estigueu be.
Amb tot el tema del Covid estem en 
stenbay a l espera de que de cara al 

bon temps puguem organitzar alguna activitat.

Recordeu que podeu seguir-nos   al facebook de la  Unió,  on 
trobareu tota la informació de les activitats.

L’acampada de tardor del grup Terra i Mar es realitza al 
càmping Platja Vilanova de Vilanova i la Geltrú.
Hi han assistit una trentena de caravanes.  Enguany en 

l’esmentada acampada, degut a la pandèmia que estem 
vivint, no s’hi fa cap mena d’activitat.  Desitgem que es 
pugui arribar fins al final, i que vinguin temps millors. 

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS
CARAVANING CLUB

DEL VALLES
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Amics i amigues, companys tots d’aquesta secció:
La interminable pandèmia que ens condiciona  la nostra 
vida normal, també, com no pot ser d’altra manera, ens 
afecta en la relació social que teníem establerta, tallant, 
temporalment, -esperem- les trobades i la relació entre 
amics i coneguts. Espero i desitjo que tots i totes hagueu 
pogut estar, sanitàriament,  al marge del Covid-19.
Molts de nosaltres, per les informacions que ens van 
arribant, ens hem desplaçat fora de Catalunya, altres no 
han sortit del país i algú més agosarat potser ha anat a 
l’estranger. Però tot, en menor quantia del que era habi-
tual en aquests mesos. Altres, senzillament, s’han quedat a 
casa, que potser no ha estat una mala pensada, perquè si 
diuen que fer turisme es cansat, no veieu amb mascareta...
Els que hem viatjat pel nord d’Espanya, hem vist la gran 
quantitat d’autocaravanes que s’acumulaven en determi-
nats llocs, col·lapsant aparcaments i, fins i tot, pobles, el 
que ha portat a impedir l’accés a aparcaments que abans 
ho permetien. D’altres, molt turístics han limitat l’accés a 
les AC a un sol aparcament.
Hem apreciat una gran quantitat de vehicles llogats, cosa 
que s’observa de tres modus: enganxines de propaganda 
de la empresa, matrícules molt noves i un tercer factor, el 
què més ràbia fa, la envejable neteja exterior del vehicle.
Hem vist de tot: conductes incíviques, àrees plenes a ve-
sar, aparcaments a llocs prohibits, llargues cues a les àrees 
de servei per buidar i omplir... i també molt bona gent, 
companyerisme i molta joventut amb autocaravana. El 
sector te futur.
Allò que creiem fa uns anys de que l’autocaravana era un 
sector per a jubilats, ha passat a la història. Ara hi ha molta 
gent jove amb nens. I no tots amb vehicles  de lloguer.
Referent al Club, estem amb ganes de fer una primera 
trobada, veure’ns i petar la xerrada, abraçar-nos (tan de bo 

poguéssim) i reiniciar l’activitat que porta a relacionar-nos.
Però la realitat es que, ara per ara, no es possible. No per-
què la Generalitat hagi prohibit reunions de més de 10 
persones, sinó perquè som conscients que la  relació so-
cial no es convenient per raons sanitàries.
Hem descartat setembre, i veurem si a l’octubre podem, 
però toquem de peus a terra i no ens fem cap il·lusió que 
aquest mes sigui possible.
Com hem anat publicant a través de xarxes socials, durant 
aquests mesos s’han anat obrint noves àrees per a les au-
tocaravanes, potser els ajuntaments creuen que, havent-
hi un significatiu augment del turisme en autocaravana, 
podrien contribuir en el  possible que una petita part del 
pastís anés al seu municipi. Tan de bo hagi estat així.
Ara mateix, tenim una oferta de l’ajuntament de La Pobla 
de Segur per fer una trobada al seu municipi, per finals 
d’octubre. Es un tema que encara l’hem de parlar, i no vull 
fer-me massa il·lusions. Ja sabeu el que diuen del rebrot 
d’octubre, que si les escoles, que si el turisme...
Així, a lo tonto a lo tonto, com diuen, ja portem 7 mesos, 
amb setembre, d’inactivitat com a Club. És molt de temps, 
però no voldríem que ningú es desanimés i optés per 
deixar de considerar l’autocaravanisme com una activitat 
important en les nostres vides, si mes no, com una forma 
de vida.  Relacionem-nos entre nosaltres, de moment per 
via segura, xarxes socials, i esperem la més petita escletxa 
segura per tornar a tenir relació presencial.
Aquesta nota la redacto el 25 d’agost i vosaltres la llegireu 
a primers d’octubre. Desitjo, sincerament, que moltes de 
les coses que dic siguin història i hagi millorat molt la si-
tuació.
Una forta abraçada, virtual, per a totes i tots, companys i 
amics.
Xavier Agustí

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES

SECCIÓ CICLISTA

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

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



UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

GRUP “VETERANS DE LA UCC”

Benvolguts Veterans,

Tal com informàvem en el Notícies de juny, finalment vàrem 
poder celebrar la 69 Trobada de Veterans, va ser a Alt Piri-
neus Català-El Pallars i les seves Valls -Lleida- concretament 
al càmping L’Orri del Pallars , amb les mesures de seguretat 
i aforament, imposades per al Covid-19.

La 70 Trobada de Caravanistes Veterans, tindrà lloc del 
24 de Setembre al 4 d’Octubre 2020, al Càmping el Roble, 
Situat KM.231, Calle 18 de VALDERROBRES- TERUEL. Per falta 
de temps, l’hem anunciat directament per correu electrònic, 
telèfon i whatsapp.

Estem preparant la 71 Trobada de Caravanistes Veterans, 
per al mes de Desembre 2020, serà la darrera de l’any, el 
destí el comunicarem també per correu electrònic, telèfon 
i whatsapp.

Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es vagi’m 
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.

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, 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 ju-
venil, servei de Wifi gratuït, rentat de vehicles, servei de buidat 
per a autocaravanes, 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

4 UCC

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC

Estimats Motards,
Aniré per parts...
Degut a l’actual situació en relació al 

“COROVANIRUS” i que cada zona té unes normes i condicions 
de les mesures de prevenció, us proposo aquesta idea...
Tothom que estigui en aquest grup i vulgui realitzar una sor-
tida (com a màxim 10 participants, mentre no canviï aquesta 
norma), pot comunicar-ho a títol personal per si algú vol 
afegir-s’hi a la sortida.
Com ja sabeu, com a Motoclub encara no podem convocar 
cap sortida (ganes en tenim), però degut a la situació, i com 
molts sabeu, soc malalt crònic i per això la meva situació 

és diferent, per tant fins que es regularitzi aquesta situació, 
us proposo la manera esmentada per fer sortides en grups 
reduïts, evitant sortir sols per a qualsevol eventualitat que 
es pugui produir.
 
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 MO-
TOCLUB», 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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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

GRUP “VETERANS DE LA UCC”

CÀMPING FREIXA (K 3)

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 d’octubre fins Maig, caps de setmana 115,50€/cada 
mes+T.T.
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC, de Bcn)

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 setmana
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 
De l’1octubre al 18 desembre, 6 Amp. 350€ + T.T.
En 2 pagaments: 1octubre 175€; 1 novembre 175€
Del 13 gener al 27 març, 6 Amp.    350€+T.T.
En 2 pagaments: 13 gener 175€; 1 març 175€
Tancat del 18 desembre al 13 gener 2017

INFORMACIÓ  i OFERTES DE CÀMPINGSSECCIÓ: MOTOCLUB UCC



UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

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

(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com    
o bé per telèfon al 972.63.69.28)

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 EL PINAR PLATJA (Santa Susanna)
Avgda. Pins, s/n
Des de el 4/12 fins 07/03  480€+T.T.
Tancat des de 14/12 fins 07/01.
(Inclou 4 persones i llum)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING PARC DE GUALBA (Gualba)
Can Illa Vell, s/n
Mes de novembre:
200€,+T.T., 2 persones
225€,+T.T., 3 persones
250€,+T.T., 4 persones
No s’admeten gossos.
(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.

CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Desembre fins Març 399€-T.T.
Tancat del 4 de gener fins 5 de febrer
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)



UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

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

SECRETARIA

NECROLÒGIQUES
Hem de lamentar la defunció del soci núm. 3.530 Jaume 
Guix Des-camps.
Donem el més sentit condol als seus familiars. (A.C.S.)

GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descomp-
te 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 vice-
versa, 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, 
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 con-
siderem 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€

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 premiat. 
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€



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

PREU: A determinar
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 ??
de novembre.

Inscripció al
web uccat.com

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES
ACAMPADA D’HIVERN 2020/21

BAGES
Càmping FRONTERA PARK (La Farga de Moles)

 Del  al a determinar a determinar

ATSINU AN AVIÓ AR C

DE YACA UNTAL

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ AR C

DE YACA UNTAL

AST
UNI RAVANI

Ó CA

DE CA UNYA
TAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

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 6

de novembre.

Inscripció al
web uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA D’HIVERN 2020/21

GARROFER
Càmping EL GARROFER (Sitges)

Enguany, no hi ha acampada, ja que
el càmping tanca a l’hivern.
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

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 6

de novembre.

Inscripció al
web uccat.com

No tanca per vacances.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA D’HIVERN 2020/21

GIRAVOLT
                Càmping BON REPÓS (Sta. Susanna)

                Del 29/11/2020 al 28/03/2021

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

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

PREU: 590€
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 6

de novembre.

Inscripció al
web uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA D’HIVERN 2020/21

MIRAMAR
Càmping ESTRELLA DE MAR (Castelldefels)

Del 28/11/2020 a 27/03/2021

  campadesA

Persona extra + 75€
Mascota +25€ a pagar al càmping.
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

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: Per 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 6

de novembre.

Inscripció al
web uccat.com

 UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA D’HIVERN 2020/21

RODAMONS
Càmping PER DETERMINAR

Del  al per determinar per determinar

N
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E

N

O E

S

O

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Reserva i pagament al web   www.càmpingfreixa.com

PREU: 487€ Activitats incloses.

Reserva
fins al dia 6

de novembre.
Inscripció a 

través del web
  ww.uccat.com

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
ACAMPADA D’HIVERN 2020/21

XALOC
Càmping FREIXA

Del 28/11/2020 al 27/03/2021

UNIÓ CAR AYA NVA ULN AIS TT CAA DE 

Càmping

TAISUN VANIÓ CARA

DE YACATALUN
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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

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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UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

SOL·LICITUD PER AL
CARNET INTERNACIONAL

DE CÀMPING I CARAVANING 2021
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

*


