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PÒRTIC
Hola a tots,

En el darrer Noticies us vàrem informar del viatge 
a Marroc, com que no es va apuntar ningú l’hem 
deixat per la segona quinzena de setembre.
També ens han fet una oferta per la Camarga i 
dues destinacions més de França.
La ruta dels vins per Espanya i a diferents parcs 
d’atraccions.
Us enviarem informació més detallada per mail.
Si esteu interessats en un altre indret truqueu al 
Club.

Bon estiu a tots!!

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 



UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

UCC-CARAVANING CLUB DEL  BAGES
CARAVANING CLUB

DEL BAGES

No vàrem començar de la millor manera l’edició d’enguany 
de la nostra acampada de primavera ”Memorial Gregori 
Ayerbe”, els canvis forçats, en el darrer moment, dels càm-
pings van fer que tinguéssim dubtes de la vostra participació 
i una vegada més el nombre de socis ha crescut tot i estar 
repartits en tres càmpings.
Comença el darrer mes de les acampades de primavera que 
ja hem pogut gaudir quasi amb normalitat plena, tal com es-
taven acostumats, abans de la maleïda pandèmia. Poc a poc, 
les activitats van reprenent la seva presencia especialment 

les trobades com sopars i dinars.
Una vegada més, durant aquest mes de juny, us donarem 
a conèixer tota la informació de les acampades de la tardor 
que estem acabant de concretar amb els càmpings. La darre-
ra informació actualitzada la rebreu via WhatsApp a tots els 
que heu participat en alguna de les nostres acampades.
Des de la nostra demarcació, us desitgem que tingueu molt 
bones vacances en companyia dels vostres.

Salut i força càmping.

2 UCC

 

Un any més, i ja en plena normalitat, la darrera trobada 
abans de l’estiu serà la celebració de la revetlla de Sant 
Joan.
Ja tenim el permís de l’Ajuntament de Camarles per trobar-
nos a l’espai al costat de l’àrea de la població. Els que vàreu  
estar a la castanyada, sabeu del que disposarem, local, àrea, 
i bon ambient.
Tenim previst fer un dinar de càtering i un mini creuer per 
l’Ebre, entre altres coses, Juliol i agost, sense activitats. La 

junta volem fer vacances.
Per setembre estem preparant, per els dies 23-24 i 25 una 
visita a l monestir de Poblet i a Vimbodí, al museu del vidre.
I seguim treballant per octubre, novembre i desembre, 
però ja rebreu noticies a mida que anem concretant coses. 
Estigueu atents a la web per actualitzar les informacions.
Passeu un bon estiu, viatgeu molt, gasteu poc, i, sobretot, 
gaudiu de l’autocaravana..
Bones vacances ¡¡¡

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES

91 TROBADA INTERNACIONAL FICC
Us informem que la 91 trobada Internacional FICC que estava prevista a Moscou no ha estat anul·lada, ja us informarem de nous esdeveniments.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

Hola amics
Ja estem l‘equador de l’acampada de la primavera, primer 
de tot dir-vos que estem gaudint d’una primavera estupen-
da i que esperem acabar-la així de rebé. 
Com ja sabeu al càmping de las Palmeres no tenen activi-
tats, però s’ho estan passant rebé també, (si els temporals 
de mar ho permeten).
Al càmping santa Eulalia ja hem gaudit d’un rom cremat 
de benvinguda , hem celebrat la mona de Pasqua, hem 

fet un vermut popular, i diferents activitats: sortides per la 
natura,  monuments romans de la zona i diferents  torneigs 
d‘esports.

També tenim la festa infantil amb cap grossos i xocolata 
i coca, i per acabar la festa temàtica, que aquest any es 
hawaiana,  amb un bon sopar i ballarusca fins altes hores 
de la nit, res mes a dir-vos, que passeu una bona primavera 
a tothom.

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA
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SECCIÓ CICLISTA
Hola Carabikers.
Actualment tenim diverses acampades 
molt separades, el que dificulta orga-
nitzar alguna activitat, estem treba-
llant en trobar una solució, on puguem 

participar el màxim de socis possible.
Estem oberts a idees.
Feu-nos arribar i les estudiarem amb molta atenció.

Estigueu atents al facebook i instagram de la Unió.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Salutacions a tots, 
Estem a les en vistes de l’estiu. Tal com 
es va dir en l’anterior Noticies, s’està 
preparant l’activitat de Llum i Lliber-

tat de il·luminar tot el Pirineu per el 2 de Juliol, per aquest 
motiu hem modificat el nostre calendari i d’aquesta manera 
aprofitem el mateix cap de setmana per fer la sortida de cim 
“emblemàtic”, que en un principi estava programat per el 
8 – 9 i 10. 
A 3 de maig encara no està oberta la inscripció dels cims a la 
part de Catalunya, espero que en breu ho estigui, us anirem 

informant.
Les properes sortides previstes són:
14 de Maig: Sant Joan de les Abadesses - Ogassa - Salt de 
les mines - Gorg de Malatosca (Ripollès).
18 de Juny: Gorgs de la Febró (Baix Camp).
1 – 2 i 3 de Juliol: Pic de Salòria (Llum i Llibertat). 
Salut i muntanya.
Recordeu que ara ja tornem a fer la reunió presencial prèvia 
a l’excursió, els dimecres a les 19:30h.
Per més informació podeu consultar el blog* de la secció: 
https://seccioexcursionistaucc.blogspot.com 

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC

Molt bones,  Motards d’aquest Grup.
El proper mes de Juny, realitzarem o 
intentarem fer la mateixa Transpirenai-
ca que vam fer, fa uns anys.  A veure si 

aquet any és pot organitzar.
Qualsevol consulta la podrem contestar al correu electrònic 
motoclubucc@gmail.com   o a través del Grup de WhatsApp 
del «MOTOCLUB UCC Sortides» i a xarxes socials.

Segueix-nos a 

i també a Instagram

Uniocaravanistadecatalunyaucc

Seguir

1€

Clauer
UCC
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”

Benvolguts Veterans,

Encara que l’Estat d’alarma pel covid-19, ha millorat , 
el Grup de Veterans , ens seguim comunicant a través 
de WhatsApp, telèfon i correu electrònic, apart de les 
publicacions del Noticies.

Farem la 81 Trobada de Veterans,  al Delta de l’Ebre, 
concretament al  Càmping Ampolla Platja, situat a 
L’Ampolla , Playa Arenal s/n del 25 de Juny al 5 de 
Juliol 2022. Visitarem els voltants, on podrem gaudir 
dels seus paisatges etc. així com àpats de germanor.
D’inscripció es farà al Club del carrer Aragó abans del 

15 de Juny , el pagament es farà directament al càm-
ping .
  
Estem preparant la 82 Trobada de Veterans pel mes 
d’Agost, encara no hem decidit el lloc , informarem 
properament.
 Desitgem que els amics caravanistes del Club, que 
es vagi’m jubilant, s’animin a viatjar amb nosaltres, si 
voleu contactar ho podeu fer a través del Club o direc-
tament 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.

DESCOMPTES MATERIAL CÀMPING
RECORDEU QUE PER GUADIR DE QUALSEVOL DESCOMPTE 
CAL PRESENTAR EL CARNET DE SOCI, JUNTAMENT AMB EL 
JUSTIFICANT DEL REBUT ANUAL 2021.

CARAVANING MARE NOSTRUM, S.L. (Tordera)
10% Descompte en mobiliari i accessoris, així com la reparació 
de caravanes.
No inclou: caravanes, avances i qualsevol tipus de tendes o 
productes en oferta)

AUTOSUMINISTRES MOTOR, S.A. (Gurb)
10% Descompte en accessoris i complements.
No inclou recanvis, ni articles que ja tinguin descompte.

TOT CAMPING CANET (Canet de Mar)
5% Descompte en recanvis i accessoris.
No inclou articles que ja tinguin descompte. 
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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  ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló, KM. 13
Setembre 145 €+T.T.
Octubre 145 €+T.T.
Novembre 145 €+T.T.
(inscripció i pagament a UCC; Barcelona)

Juliol caps de setmana, 200 €+T.T.
Juliol tot els dies, 280 €+T.T. amb llum 6 Amp
Agost tot els dies, 475 €+T.T. amb llum 6 Amp
Des de setembre fins Novembre, 145€/mes+T.T.
(inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16, Km.142,70
De setembre a Novembre 390 €+T.T.
1 mes 150,00 €+T.T.
Temporada Setembre a Maig 940,00 €+T.T.
(Inclou 4 persones, caravana i llum 5A)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING MOLI DE BOJONS (Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
02/07 al 28/08  350€+T.T.
Juliol caps de setmana, Agost sencer
(Llum 10 A)
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING INTERPALS (Platja de Pals)
Avgda. Mediterrània, s/n
Mes de juny 440,00 €+T.T.
Inclou 4 persones + electricitat.
(inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING L’OMBRA (Llançà)
c/ L’Ombra, nº 4
Juny o Setembre 750€ mes+TT
Juliol o Agost:: 850 €/ mes + TT
(inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

C. RESORT  BUNGALOW PARK  MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km. 339
Fins al 17/07 i del 26/08 a 15/12 un 20% descompte
Mínim 4 nits. 
(inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING ELS SOLSONÈS (Solsona)
Crta. Sant Llorenç, Km. 2
De setembre a Novembre 705 €+T.T.
Parcel·la gran
De setembre a Novembre 844 €+T.T.
No s’admeten gossos.
(inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING TERRA ALTA (Bot)
Ctra. Bot a Prat de Comte, Km. 1
Pont de Sant Joan 23 al 26/06, 119 €+T.T.
Estiu: Juny, Juliol, Agost i Setembre, 1.100 €+T.T.
Caps de setmana, festius i 30 dies de vacances.
Tardor: Setembre a Novembre, 500 €+T.T.
Inclou 4/5 persones
(inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING EL ROBLE  (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Parcel·la Superior:
Ponts i Festius 25 €/dia+T.T.
Resta de l’any 20 €/dia+T.T.
Parcel·la Senzilla:
Ponts i Festius 22 €/dia+T.T.
Resta de l’any 18 €/dia+T.TInclou 2 persones i llum.

CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Platja Arenal, s/n
Juny, 10 nits 400 €/+T.T.
Setembre, 8 nits 350 €/+T.T.
Octubre, 13 Nits 400 €/+T.T.
Novembre, 8 Nits, 250 €/+T.T.
Tots els preus son per 4 persones i llum 10.
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

INFORMACIÓ  i OFERTES DE CÀMPINGS

UCC 5
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SECRETARIA
NECROLÒGIQUES                                                                                                  
Amb data 18/3/22 va traspassar el nostre soci nº 8341 Fran-
cisco Echevarría Palacio, marit de Carme Capdet Huerba, 
Presidenta de la nostra Entitat.
Per a les persones, que tenen responsabilitats, en entitats 
com la nostra, és imprescindible el suport i la col·laboració 
de les persones més properes, per poder tirar endavant la 
seva feina i que generalment, queda a la ombra.
Aprofitem aquest comiat, per donar tot el nostre suport a 

la Carme i agrair-li  a Paco, encara que de manera pòstuma 
aquest suport indirecte però imprescindible a la Unió Cara-
vanista de Catalunya.
Descansa en Pau.
També hem de lamentar la defunció dels socis:

Ramon Fernández Pérez, marit de la sòcia núm. 8.698 
(A.C.S.).

Recordeu que per gaudir de qualsevol oferta cal
presentar el carnet de soci, juntament amb el
justificant del rebut anual 2022.

CÀMPING LOS LLANOS (Dènia, Alacant)
Partida Deveses, D72
Estiu 10% descompte, excepte 22/07 al 27/08.

CÀMPINGRED LAGO BARASONA (La Puebla de Castro 
– Osca)
N-123 A, Km. 25
Fins 31/08 fins 20/06. 
22 € €/per nit.
Inclou 2 persones i llum.

CÀMPING ALMAFRA (Benidorm, Alacant)
Partida Cabut, 25

Juny i Setembre sencer 495 €/mes+T.T.
Juliol 14 nits, 300 €+T.T.
Juliol sencer , 595 €+T.T.
Agost 14 nits, 350 €+T.T.
Agost sencer, 650 €+T.T.

CÀMPING LASPAULES (Laspaules, Osca)
Ctra. N-260, Km. 369
10% de descompte fins els Juliol
Bungalows fins 30/06, 375€ una setmana. 
(pagament anticipat)

CÀMPING LAS GAVIOTAS (Castrillón, Astúries) 
Passeig Marítim, s/n
Des de el 15/06 al 30/06 y 09/09 al 19/09
2 persones + element acampada 21.50€
2 persones + element acampada + connexió elèctrica 6A 24€

 INFORMACIÓ I OFERTES DIRECTAMENT AMB ELS CÀMPINGS
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METODE D’INSCRIPCIÓ A LES ACAMPADES TARDOR 2022
(EXCEPTE UCC-CCBAGES I UCC-CCTARRAGONA)                                                                                                  
– Del 1 al 30 de juny de 2022 podran realitzar les ins-
cripcions els socis que hagin realitzar l’acampada anterior 
amb el grup, i els socis amb accés prioritaris establers a les 
normes i estatuts de la UCC (accés directe a l’acampada), 
exceptuant les demarcacions que tenen les seves dades.

– A partir de l’1 de juliol de 2022, les inscripcions de la 
resta de socis. Les inscripcions a les acampades es realitza-
ran per ordre d’inscripció.  Una vegada exhaurides les pla-
ces de l’acampada aquesta quedarà tancada.

– Per fer la inscripció es pot pagar de un sol cop o bé en 
dos terminis, el primer al fer la inscripció i l’altra abans 
del 10 d’agost, el preus del terminis s’indiquen en cada 
acampada.

– Tota inscripció a d’anar obligatòriament  amb el compro-
vant de pagament. No s’acceptarà cap inscripció sense el 

justificant.

– Els socis que vulgui fer un grup a una acampada ho 
hauran d’indicar al fer la inscripció.

– El socis amb inscripció prioritària que facin la inscripció al 
segon període perden aquesta privilegi i tindran la mateixa 
consideració que la resta de socis.

NOTA: Trobareu el link per fer les inscripcions a la nos-
tra web.uccat.com.

Les dates i preus poder ser modificades a causa de les 
mesures de prevenció de contagi o confinament a cau-
sa de la pandèmia.

Per qualsevol consulta restem a la vostra disposició. 
Telèfon 932 450 500.

Joan Santasusana Codina, soci núm. 3.018 (A.C.S.)

Enrique Manuel Muiña Cancio, soci núm. 10.653 (A.C.S.)

VACANCES D’ESTIU
Com cada any, el nostre club romandrà tancat per vacan-
ces de l’1 al 21 d’agost.

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 acti-
vitats del club.  Si teniu algun amic interessat que es posi 
en contacte amb nosaltres.

GRIMALDI LINES
La companyia Grimaldi Lines aplica el 20% de descompte a 
les autocaravanes, fins a 9 metres, + un 10% de descomp-
te per ser soci, en cabina (excepte taxes), apart de les tarifes 
Superfamily&Friends, actives al moment de la reserva, per a la lí-
nia Porto Torres – Barcelona, i viceversa, i Barcelona – Civitaveccia 
i viceversa. Oferta per a les sortides de dilluns a dijous. Reserves 
a l’oficina de Grimaldi, amb el Carnet Internacional de Càmping: 
Port de Barcelona, Moll de la Costa, Edif. GTB Tel. 93 502 04 00. 

VAYACAMPING
Vayacamping Club ens ofereix una targeta gratuïta, amb la que 
ens faran descomptes a càmpings, parcs de vacances i establi-

ments 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 “ÚLTI-
MA HORA”, aquelles notícies que considerem importants i que es 
produeixen entre l’edició d’un “Notícies” i el següent.

REVISTA CAMPIREPORT
Us recordem que si voleu rebre la revista de càmping CAMPIRE-
PORT al vostre correu electrònic. Només cal que ens comuniqueu 
el vostre email a: ucc@uccat.com, amb el vostre núm. de soci i us 
l’enviarem.

OFERTES:
LÍQUID WC 
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18 €.
SOLQUIM químic,  pots d’1 litre, al preu de 5 €.

AMBITI químic, garrafes de 5 litres, al preu de 18 €.
AMBITI químic, garrafes de 2 litres, al preu de   9 €.

AMBITI químic Rose, garrafes de 2 litres, al preu de 7 €.

Clauers UCC              1€
Polos vermells UCC 12€
Fulards UCC               6€
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SOL·LICITUD PER AL
CARNET INTERNACIONAL

DE CÀMPING I CARAVANING 2022
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

*



 
 

 
 
 
 
     
 
Estimat consoci. 

Tal com es va explicar a l’Assemblea ordinària d’enguany , la situació 
econòmica de la nostra entitat, es molt delicada i hem hagut de prendre 
decisions no desitjades. 

Les principals han estat, la cessió total, del càmping a una empresa externa i 
començar les gestions per posar a la venda, una part del patrimoni de 
l’entitat. 

Durant l’Assemblea es va proposar, com a mesura addicional,  fer una 
derrama entre tots el socis, però no va semblar oportú obligar a ningú a una 
despesa obligatòria, donada la situació actual. 

De totes les maneres,  no podem negar-nos, com a consocis,  l’oportunitat 
d’ajudar, a redreçar la situació econòmica de la nostra entitat. 

Es per això que ens adrecem, a vosaltres , per demanar-vos, que si 
entra dins de les vostres possibilitats i així ho creieu oportú, feu una 
aportació voluntària a partir de 30€, amb la finalitat d’estabilitzar 
econòmicament la UCC. 

Ho podeu fer al compte de la UCC : ES42 2100 3549 1725 0000 1388. 

Indicant el Nº de soci i el concepte. Aportació voluntària. 

Us enviarem un certificat de recepció, amb l’agraïment del Club i ens les 
acampades que resten d’enguany i en les de l’any vinent us considerarem socis 
d’accés prioritari, alhora de fer les inscripcions. 

Tot esperant la vostra comprensió i la vostra ajuda. 

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos molt cordialment. 

Barcelona 1 d’abril de 2022 
 
 

V.P. Presidenta    

 

                      
           Mª Carme Capdet Huerba 
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Estimat consoci. 

Tal com es va explicar a l’Assemblea ordinària d’enguany , la situació 
econòmica de la nostra entitat, es molt delicada i hem hagut de prendre 
decisions no desitjades. 

Les principals han estat, la cessió total, del càmping a una empresa externa i 
començar les gestions per posar a la venda, una part del patrimoni de 
l’entitat. 

Durant l’Assemblea es va proposar, com a mesura addicional,  fer una 
derrama entre tots el socis, però no va semblar oportú obligar a ningú a una 
despesa obligatòria, donada la situació actual. 

De totes les maneres,  no podem negar-nos, com a consocis,  l’oportunitat 
d’ajudar, a redreçar la situació econòmica de la nostra entitat. 

Es per això que ens adrecem, a vosaltres , per demanar-vos, que si 
entra dins de les vostres possibilitats i així ho creieu oportú, feu una 
aportació voluntària a partir de 30€, amb la finalitat d’estabilitzar 
econòmicament la UCC. 

Ho podeu fer al compte de la UCC : ES42 2100 3549 1725 0000 1388. 

Indicant el Nº de soci i el concepte. Aportació voluntària. 

Us enviarem un certificat de recepció, amb l’agraïment del Club i ens les 
acampades que resten d’enguany i en les de l’any vinent us considerarem socis 
d’accés prioritari, alhora de fer les inscripcions. 

Tot esperant la vostra comprensió i la vostra ajuda. 

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos molt cordialment. 

Barcelona 1 d’abril de 2022 
 
 

V.P. Presidenta    

 

                      
           Mª Carme Capdet Huerba 
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