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PÒRTIC
Per a mi es un honor presidir aquesta associació, però també un repte per que la situació de 
l’entitat passa per moments delicats.
Donant per descomptada la vostra col·laboració , el Comitè Directiu treballarem el els se-
güents objectius:
1. Dedicar el màxim esforç

•  A mantenir, donar suport i millorar les activitats, de les Demarcacions, Seccions i Grups 
d’Acampada.

• Ampliar les ofertes de càmping i viatges
•Mantenir les relacions externes amb la FICC , la FECC

2. Modernitzar i agilitzar les comunicacions amb el nostres socis.
• Millorant la Web, perquè sigui la referència informativa de l’Associació.
• Augmentar la nostra presencia al Xarxes socials
•Complementar, les informacions urgents amb el servei de Web Mail.
• Mantenir mentre sigui necessari el Notícies

3. Superar la situació econòmica:
• Amb un pressupost auster, adaptat a la realitat.
•Capitalitzar, l’Entitat, amb la venta d’una part del nostre patrimoni.

4. Estabilitzar la massa social
• Fidelitzant els socis actuals perquè no es plantegin abandonar el Club, si no es per una 

causa de força major.
• Fent socis nous, perquè els hi agrada el que fem i deixant clars quins son el nostres ob-

jectius i funcionament.
5.  Preparar la celebració del  50é Aniversari de la Unió Caravanista de Catalunya
Acampades de Primavera
En rebre aquest Notícies, ja estareu gaudint de les Acampades de Primavera.
Gaudiu de la convivència i de les activitats i que els que us envolten, se’n adonin.

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

Una nova etapa ha començat a la Unió Caravanista de Cata-
lunya com tots de ben segur ja coneixeu, desprès de molt 
anys al capdavant de l’entitat la expresidenta Sra. Carme 
Capdet va presentar al final de l’any passat la seva dimis-
sió irrevocable tal com ella mateixa va explicar a una carta 
adreçada a tots els socis. 
La nostra demarcació vol aprofitar la oportunitat que ens 
dona el noticies per expressar-nos i agrair a la expresidenta 
Sra. Carme Capdet tota la dedicació i entusiasme que ha 
mostra envers a l’entitat tot i que de vegades les situa-
cions no han estat fàcils de tirar endavant. També expressa 
al nou president Sr. Joan Jarque. el nostre compromís, 
col·laboració i empatia cap les noves iniciatives que la nova 
junta pugui posar en marxa per això li desitgem molta sort i 
els màxims d’encerts al capdavant de l’entitat.
Ja tenim aquí la primavera, sembla que fa molt poc temps 
que anunciàvem que el càmping triat per la acampada de 
primavera “Memorial Gregori Ayerbe” seria al càmping 

Vilanova Park, doncs d’això ja fa una any. I ara per segona 
vegada consecutiva tornem al càmping per fer l’edició 
d’enguany. Aquesta edició es la mes repartida de totes les 
fetes fins ara amb el nombre major de socis que participen 
a l’acampada de primavera “Memorial Gregori Ayerbe” on hi 
han les activitats i altres socis que s’han acollit a alguna de 
les propostes de càmpings per aquesta primavera però a di-
ferencia de l’acampada, en aquests càmpings no s’organitza 
cap activitat per part de la nostra demarcació.
Com sempre dir-vos i recordar-vos que la nostra demarcació 
esta oberta a escoltar-vos, per tant, no dubteu a explicar 
quines son les vostres inquietuds, propostes o quelcom que 
no us agrada per tal de millorar i prendre les decisions sen 
coneixedors dels vostres comentaris. 
Desitgem que aquesta primavera vingui plena de sol i ale-
gria per gaudir en companyia de la nostra gent mes prope-
ra.
Salut i força càmping.

2 UCC

F.I.C.C. WORLD CÀMPING FESTIVAL 2023
Després que el Rally Internacio-
nal F.I.C.C. 2023 fos cancel·lat per 
l’Assemblea General de 2022 el Consell 
F.I.C.C. va decidir prendre la iniciativa 

i organitzar un F.I.C.C. World Càmping Festival 2023 en 
col·laboració amb els operadors de Zaton Holiday Resorts, 
prop de la ciutat de Zadar, a la costa adriàtica del nord de 
Dalmàcia, Croàcia.
D’aquesta manera es manté la tradició d’oferir als clubs/

federacions, també i als seus socis de càmping l’oportunitat 
de reunir-se el 2023.
El Festival del Càmping tindrà lloc entre el 23 de juny i 
l’1 de juliol de 2023, durant el qual està previst celebrar 
l’assemblea general de la  F.I.C.C.  i celebrar tant el 90è 
Jubileu de la F.I.C.C. com el Dia Mundial del Càmping, el 29 
de juny.  
A mida que anem rebent més informació la tindreu a la vos-
tra disposició.

 

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

Hola a tots .
Ja tenim aquí las noves acampades de la primavera, com 
ja se sap al càmping Las Palmeras no es fa cap activitat 
però per això no vol dir que no podem gaudir  d`una 
bona acampada i gaudir de las nostres  platja de la Costa  
Daurada, per un altre banda dir que ja estem instal·lats 

al càmping Santa Eulalia, i esperem gaudir d`una prima-
vera amb las diferents activitats programades ,sortides 
en bici , torneigs de pàdel i petanca , excursions per la 
platja o per la muntanya sempre amb molt bona com-
panyia i si el temps ens deixa gaudir . Bona Primavera a 
tothom.

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA
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Per el mes d’abril, ocupada la primera quinzena per la 
Setmana Santa i tot el que l’envolta, hem preparat una 
trobada de 4 dies, aprofitant que el dia 1 de maig és di-
lluns.
Per tant, els dies 28 d’abril a 1 de maig anirem a Figue-
rola d’Orcau, al Pallars Jussà, on visitarem el museu de 
la Conca Dellà a Isona, uns emplaçaments del Cretaci, i 

pujarem al Castell de Mur.
Pel maig, els dies 19-20 i 21, ens trobarem a Ponts, amb 
dues visites culturals, i acte seguit ens traslladarem a Ar-
tesa de Segre per celebrar el dinar del 30 aniversari.
Això és el que tenim, per ara. 
Estigueu atents a la web , al correu i al WhatsApp. Per 
tenir informació en temps real

UCC-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES

Segueix-nos a 

i també a Instagram

Uniocaravanistadecatalunyaucc

Seguir

1€

Clauer
UCC

SECCIÓ: MOTOCLUB UCC

Bon dia Motards. 
En aquest moments aquesta secció 
està aturada, ja us informarem de pro-
pers esdeveniments.

De tota manera, tothom que estigui en el grup de whats-

sap de «Sortides Motoclub», estarà informat ja que per 
aquest canal es penjaran les sortides a realitzar i s’enviaran 
els formularis d’assistència i també a les nostres xarxes 
socials.
Gràcies a tots.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Salutacions a tots, 
Hem començat l’any amb una excur-
sió amb unes espectaculars vistes 
de la Costa Brava i on hem recuperat 

l’assistència de força companys, cosa que m’alegra molt. Es-
pero que es mantingui aquesta afluència per poder gaudir 
la companyia de tots. 

Les properes sortides previstes són:

11 de Febrer: St. Miquel de Falgars (Garrotxa)
10 – 11 – 12 de Març: Sortida de Raquetes a Os de Civís
15 d’Abril: Ruta Megalítica de Capmany (Alt Empordà)

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 
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GRUP “VETERANS DE LA UCC”

Benvolguts Veterans,

El Grup de Veterans, ens seguim comunicant a través 
de whapssap, telèfon i correu electrònic, apart de les 
publicacions del Noticies.

Del  30 d’ Abril al 10 de Maig 2023, participarem al 
62 è RALLY FRANCO-CATALÀ DE MUGUET 2023, tindrà 
lloc a Saint Nazaire 66570 (Francia)  al Camping  Les 
Flammands Rose , 5001 Route de Canet.

També preparem la participació a l’Acampada Inter-
nacional de la FICC, que aquest any serà a Croàcia del 
23 de Juny a l’1 de Juliol 2023. 

Estem preparant la 89 i 90 Trobada de Veterans pels 
meses Setembre i Octubre 2023, encara no hem deci-
dit el lloc , informarem properament.
   
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que 
es vagi’m jubilant, s’animen a viatjar amb nosal-
tres, 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.

DESCOMPTES MATERIAL CÀMPING
RECORDEU QUE PER GUADIR DE QUALSEVOL DESCOMPTE 
CAL PRESENTAR EL CARNET DE SOCI, JUNTAMENT AMB EL 
JUSTIFICANT DEL REBUT ANUAL 2023 .

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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VIATGES
Halcon Viatges posa al vostre abast unes meravelloses ofertes 
i descomptes en col·laboració amb la UNIÓ CARAVANISTA DE 
CATALUNYA.
Només per ser socis de la UNIÓ podeu beneficiar-vos d’aquest 
col·lectiu, ho podeu fer via online o per telèfon, només heu de 
dir que sou socis de la UNIÓ per gaudir d’un descompte espe-
cial (segons oferta).
Per més informació, podeu trucat a l’atenció de Ruth: 669 191 
150 - 934 071 144.

OFERTES ACTUALS:

VIATGES
Vols inclosos, de Juny a setembre

MALTA 8 dies/7 nits des de 705 €/per persona, hotel 3* - A.D.
AZORES 8 dies/7 nits des de 790 €/per persona, hotel 3ª – A.D.

CABO VERDE 8 dies/7 nits des de 915 €/per persona, hotel 4* 
- Tot inclòs.
LA PALMA 8 dies/7 nits des de 605 €/per persona, hotel 4* - A.D.
MADEIRA 8 dies/ 7 nits des de 759 €/per persona, hotel 4* - A.D.

CIRCUITS
TAILÀNDIA, 9 dies, pensió completa + visites. Des de 1.959 € 
per persona.
Sortides: 19 d’abril, 16 de maig, 6 i 20 de juny i 4 de juliol.

JORDANIA, 8 dies/7 nits, hotel 4*+ visites. Des de 1.515 € per 
persona.
Sortides: 19 d’abril, 16 de maig, 6 i 20 de juny i 4 de juliol.

ALBANIA, CULTURA I TRADICIONS, 8 dies/7 nits, hotel 4* 
pensió completa + visites. 
Des de 1.560 € per persona. Sortides: Juny a Setembre.

UCC 5

CÀMPING  ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Maig 155 €+T.T.
Juny 155 €+T.T.
(inscripció i pagament a UCC; Barcelona)

CÀMPING MOLI DE BOJONS (Sant Sadurní d’Osormort)
Ctra. Vic-Sant Hilari Km.13
Del 01/04 fins 25/06  400,00 €/+T.T. llum 10 Amp
 (Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING OLIANA (Oliana)
Ctra. C-14, Km.142,70
Del Octubre fins Maig
25,00 €/nit,2 persones, electricitat 7,50 €+T.T.
30,00 €/nit,3 persones, electricitat 7,50 €+T.T
35,00 €/nit,4 persones, electricitat 7,50 €+T.T
 (Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

CÀMPING AMPOLLA (L’Ampolla)
Platja Arenal, s/n

Temporada Primavera:
Maig 350,00 €/8 nits+T.T.
 (Inscripció i pagament a UCC, Barcelona) 

CÀMPING INTERPALS (Platja de Pals)
Avgda. Mediterrània, s/n
Del 31/03 fins 9/07
Inclou 4 persones + electricitat 890 €+T.T.
(Caps de setmana, ponts, festius i des de Sant Joan tots 
els dies)
Del 18/08 fins 17/09
Inclou 4 persones + electricitat 570 €+T.T.
(Caps de setmana, ponts)

CÀMPING LA CORONA (Cambrils)
Avgda. Mas Clariana, s/n
Ctra. Molló, KM. 13
Opció C Estiu: 03/07 al 27/08  2.225,00 €+T.T.
Opció D Tardor: 28/08 al 15/10 600,00 €+T.T.
(inscripció i pagament a UCC; Barcelona

INFORMACIÓ  i OFERTES DE CÀMPINGS
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SECRETARIA
VENDES
Soci 16.500 ven caravana Knaus Sudwing 500 EU/FU, dos 
ambients, any 2005, amb molts extres, mover, encimera 
i rentaplats per estrenar, avance i terra nou sol té un any, 
taula per avance gran desplegable blanca, calefacció, cuina 

de gas, porta bici, etc ..  sempre tancada en garatge, impe-
cable.  Preu 14.500 €. Telèfon 650 442 597 Rosa.

Soci 11.377 Ven avance Inaca, Mod. CHII, amplada 2,50/2,80 
m, finestres, tapes i cortines, per caravana Knaus Sport 420. 

RECORDEU  QUE PER  GUADIR DE  QUALSEVOL 
OFERTA  CAL PRESENTAR EL CARNET DE SOCI, 
JUNTAMENT AMB EL JUSTIFICANT DEL REBUT 
ANUAL 2023.

CÀMPING BEGUR (Begur)
Ctra. d’Esclanyà, 4
Del 1/04 fins 08/06 excepte setmana santa
Oferta 7 nits, temp. Autocaravana+2 pers 126,00 €+T.T.
 7 nits, temp. Caravana+2pers 144,00 €+T.T.
Del 09/06 fins 06/07 excepte setmana santa
Oferta 7 nits, temp. Autocaravana+2 pers 142,00 €+T.T.
 7 nits, temp. Caravana+2pers 164,00 €+T.T.

CÀMPING VIDRÀ (Vidrà)
Camí Santa Bàrbara, s/n
10% descompte.

CÀMPING EL ROBLE  (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Ponts i Festius 25 €/dia+T.T.
Resta de l’any 20 €/dia+T.T.
Inclou 2 persones i llum. 

CÀMPING COSTA BLANCA (El Campello, Alacant)
c/ Convent, 143
10% descompte 3 nits mínim
Exceptuant Juliol i Agost.
Inclou 2 adults.

C. RESORT  BUNGALOW PARK  MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km. 339
Fins al 11/07 i del 28/08 a 31/10  23 €/ per nit.
Inclou 2 persones + 6 Amp + 1 cotxe + 1 
caravana/o tenda).
(inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

 INFORMACIÓ I OFERTES DIRECTAMENT AMB ELS CÀMPINGS

																							AutoSuministres	Motor	
																																	La	fira	permanent	del	caravaning	

	
																								AutoSuministres	Motor	

																																	La	fira	permanent	del	caravaning	
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																							AutoSuministres	Motor	
																																	La	fira	permanent	del	caravaning	

	
	

Telèfon 633 154 592 Antoni.

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 des-
compte per ser soci, en cabina (excepte taxes), apart de les 
tarifes Superfamily&Friends, actives al moment de la reser-
va, per a la línia Porto Torres – Barcelona, i viceversa, i Bar-
celona – 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 i us l’envien a casa.

EL NOTÍCIES A LA WEB
Us recordem que a la Web del Club, a més d’haver-hi el 
Notícies actualitzat a primers de cada més, podeu trobar 
a l’apartat “ÚLTIMA HORA”, aquelles notícies que consi-
derem importants i que es produeixen entre l’edició d’un 
“Notícies” i el següent.

REVISTA CAMPIREPORT
Us recordem que si voleu rebre la revista de càmping 
CAMPIREPORT al vostre correu electrònic. Només cal que 
ens comuniqueu el vostre email a:, 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€

UCC 7
12 €

Polo de
cotó



SOL·LICITUD PER AL
CARNET INTERNACIONAL

DE CÀMPING I CARAVANING 2023
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

*


