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PÒRTIC
L’any s’acaba!. Els mesos passen volant i aquest ja és l’últim Notícies del 2016.
Des d’aquí vull donar la benvinguda a tots els socis nous que s’han fet durant
el transcurs del Saló Internacional del Caravàning i a la resta.
Un any més el Club us ha ofert moltes activitats organitzades pels diferents
Grups Acampada i de les Seccions i Comissions, on molts de vosaltres heu participat i heu gaudit amb el que han organitzat.
Moltes gràcies a tots aquells que desinteressadament durant tot l’any heu estat
treballant perquè aquestes activitats es puguin fer i perquè el Club funcioni. També al Comitè Directiu, Presidents de les Demarcacions i les seves juntes, Grups
d’Acampada i les diferents Seccions i Comissions, sense vosaltres seria impossible
que la UCC fos el que és.
I gràcies a tots vosaltres per formar part d’aquesta gran família que és la Unió
Caravanista de Catalunya.

BONES FESTES A TOTHOM
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(Els horaris són exceptuant
festes i vigílies)
Edita:

Avda. del Manzanares, 196
28026 MADRID
www.epeldano.com

Redacción, administración y publicidad:
Avda. del Manzanares, 196.
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID.
Correo-e: camping@epeldano.com

vista

Suplement re
N.º 312

SUMARI
z assembla general ordinària de LA UCC

2

z SECCIÓ d’esquí

4

z UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

2

z GRUP “VETERANS DE LA UCC”

4

z UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

2

z COMISSIÓ DE CULTURA (BARCELONA PAM A PAM)

4

z UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS	

3
z càmping FREIXA (K 3)

5

z UCC-CARAVANING CLUB D’AUTOCARAVANES 3
z SECCIÓ CICLISTA	

4

z INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS	

z SECCIÓ EXCURSIONISTA	

4

z SECRETARIA	

6/7
8

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

assembla general ordinària de LA UCC
Preneu nota del canvi de data de l’Assemblea General Ordinària de la UCC, serà el dia 12 de febrer, al local del nostre

CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC-CARAVANING CLUB DEL BAGES

Ja hem acabat les Acampades del Bolet, la sortida se ha realitzat
poc a poc i sense entrebancs, per tant comença la nova Acampada de la Neu, per la temporada d’hivern, al Càmping Frontera.
Esperem poder gaudir de la neu, dels paisatges que envolta la
zona i d’alguna que altra compra que ens ofereix la varietat de
botigues d’aquest petit paradís.
Recordeu que el dijous 15 de desembre, a les oficines de Manresa, es farà l’Assemblea General Ordinària anual, de la nostra
demarcació, a les 20,30 h. en primera convocatòria i a les 20,35
en segona.
La presidenta de la UCC, na M.Carme Capdet i el president de la
UCC-Caravàning Club del Bages, en German Puchal, juntament
amb altres membres de la junta de la nostra demarcació ens
explicaran com haurà anat els comptes de l’any que acaba i les

CARAVANING CLUB
DE

Càmping Freixa. Al Notícies de gener trobareu la convocatòria
corresponent.

propostes per a l’any vinent. Esperem que hi pugueu assistir i
participar, la junta rebrà els vostres suggeriments.
Recordeu que la Coral de la UCC-Caravàning Club del Bages,
farà diverses actuacions durant els dies de Nadal i Reis. Per
assabentar-vos de les dates, no dubteu en trucar a les oficines
de Manresa.
La vigília de Reis, la nostra carrossa “el Cargol”, passejarà per
l’itinerari de Manresa, repartint caramels. Esteu convidats a
acompanyar-la. La UCC-Caravàning Club del Bages ja ha fet
la carta als Reis, i tant per als grans com per als més petits, ha
demanat molta felicitat, alegria, treball per a tots i molta salut.
Com sempre, ja sabeu que tenim la loteria de la Unió Caravanista de Catalunya a la vostra disposició.
BON NADAL I FELIÇ ANY NOU.

UCC-CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

TARRAGONA

Hola a tots/es,
Estem pràcticament al damunt del nou any i l’inici de les temporades d’acampades de la nostra demarcació.
Encara no disposem de la informació per a les properes acampades del 2017, ja que, tal i com vàrem comentar al passat
Notícies, i que passem a recordar:
Per al nou any hi hauran moltes novetats que esperem siguin
del gust de tothom, com sempre.
L’acampada de la calçotada i de primavera 2017, ja la tenim
gairebé formalitzada, i haureu d’estar molt atents al Notícies
de gener, perquè allà explicarem detalladament les passes a
seguir per a les inscripcions. Tant els que vàreu fer l’acampada
de tardor, com els que no.

Escultor Verderol, 10 local 3 “Cafeteria Aquí te espero”, de
la nostra Demarcació, a les 20:00, i donarem un petit avanç de
les acampades. En aquesta reunió s’explicarà el que s’ha fet al
llarg de l’any, el que es farà en el proper, on es presentaran els
comptes, i és l’espai adient per comentar i fer suggeriments
del funcionament de la mateixa, on tots els interessats podreu
exposar un tema, dubtes, preguntes o simplement si voleu
participar-hi. Esteu convidats!!
De moment, això és tot el que ens esdevé en la nostra demarcació i us recordem que tots els dimecres de 19 a 21 hores
estarem a la vostra disposició, online, mitjançant el Facebook
o correu electrònic: ucc.cctarragona@gmail.com o trucant directament al nostre número de mòbil 649894731.

Es farà una trobada que tindrà lloc el 16 de desembre, al carrer

Gràcies a tots/es, bones festes i bona entrada d’any!!!!!
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CARAVANING CLUB
DEL

UCC-CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

El grup Terra Mar, es troba des d’aquest mes de desembre instal·lat al Càmping “La Rueda” de Cunit, per passar-hi
l’acampada d’hivern.
El vermut de benvinguda donarà el tret de sortida a
l’acampada, i tot seguit a la tarda, sessió de ball aeròbic.
Ja properes les festes de Nadal, es farà un taller de manualitats, un dinar amb “tastets”, seguit del joc del quinto, i ja a la
vesprada “Trobada Nadalenca”.
El càmping romandrà tancat del 19 de desembre al 13 de
gener, que obrirà a partir de les 16 hores.
Volem avançar-vos la data de l’Assemblea de la Demarcació
del Vallès, que serà el dia 13 de gener a les 19,30 hores, al local
del club a Sabadell.
Per últim, volem desitjar-vos un Bon Nadal i un Feliç Any Nou.
La nit de Nadal
el bosc s’engalana;

els avets s’estiren
per fer la sardana
entorn del Nadó.
Una soca vella
no pot afegir-s’hi
i diu amb tristor:
— Jo ja no sóc bona
per res; no tinc branques.
Més, pel cel ressonen
les veuetes blanques
dels àngels que diuen:
—Sí, que vals! No ploris!
seràs el tió!

BONES FESTES!

ucc-SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Per a la trobada de desembre, els dies 16,17 i 18, ens ha semblat adient fer un dinar per tal de celebrar el Nadal i l’entrada
del 2017.
Aquesta trobada tindrà lloc a Piera. El dissabte al matí podrem
passejar pel mercat "mercadillo", que tindrem molt a prop de
la zona de trobada.
El dinar el farem al restaurant La Cantina, del que guardem un
agradable record de celebracions anteriors.
La tarda la tindrem lliure, per tal de fer una bona digestió.
El diumenge al matí farem una xocolatada amb pastes.
El preu de la trobada serà de 19€ per persona.
Els dies 20, 21 i 22 de gener la trobada prevista serà a Igualada
per assistir a la festa dels Tres Tombs, que compte amb una

Càmping Las Closas

Hivern 6 mesos: 750€

De novembre ns a abril

1, Place Sant Genis
66800 ERR (France)

tradició molt antiga. Encara que no fa gaire que hem visitat
aquesta població el punt de vista serà completament diferent.
Us recomanem, un cop més, que estigueu pendents de les
notícies més fresques que aniran sortint publicades a la web
de la secció.
http://autocarav anesucc.cat.
També us recordem que teniu a la vostra disposició el telèfon
636520846, al qual podreu trucar per comunicar o solucionar
qualsevol incidència que es pugui produir en el transcurs de
la trobada.
Per últim els membres de la junta us volem desitjar un bon
Nadal i un feliç 2017

Tel :04.68.04.71.42
www.camping-las-closas.com

R
ER 0
80
66

Obert tot l’any

Tel +33 468.04.71.42
www.camping-las-closas.com

Al bell mig d’un poble de muntanya situat a la Cerdanya Francesa,
al càmping Las Closas us rebrem amb tracte acollidor i familiar
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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

Costa Brava - Pals - Girona
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SECCIÓ ciclista
Hola carabykers
S'acaba l'any i volem aprofitar aquest
Notícies per desitjar-vos un bon Nadal,
bona entrada d'Any Nou i molt bona
sort amb la loteria.

Recordeu en fer-nos saber, tots els que la vulgueu, la renovació de la llicencia de bicicleta, i animar a tothom que no la
tingui a fer-se-la, perquè us donarà seguretat en les vostres
sortides en cas de qualsevol incidència.
Fins l'any que ve!!

SECCIÓ EXCURSIONISTA
L’Assemblea de la Secció tindrà lloc el dia
14 de desembre, al local social del carrer
Aragó, coincidint amb la reunió prèvia a
la sortida del dia 17 per celebrar el dinar
de Nadal.

Horari: 19:00 preparació de l’excursió i del dinar de Nadal
19:20 Assemblea de la Secció.
És important assistir a la reunió, que serà normalment els
dimecres abans de la sortida, o de comunicar al Club la vostra
assistència a l’excursió.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Des de la Secció d'Esquí us desitgem un
bon inici de temporada d'esquí.
A hores d'ara ja hauran caigut els primers
flocs de neu, nosaltres com ja sabeu, ja

hem fet la nostra Assemblea General Ordinària anual, i estem
preparant amb il·lusió les activitats d'aquesta temporada.
Bon Nadal per a tots els socis.

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
La 49 Trobada de Caravanistes Veterans: denominada també Pre-acampada del Carnaval de Cadis, serà a Andalusia del
18 al 22 de febrer 2017, immediatament després empalmarem amb l’Acampada del Carnaval, ja concretarem els jocs i
càmping al Notícies del mes de gener 2017.
La 50 trobada de Caravanistes Veterans: Carnaval de Cadis,
com diu el nom serà a Cadis del 23 de febrer al 3 de març
2017, ja concretarem els jocs i càmping al pròxim Noticies
degener 2017.
També tenim previst anar-hi a l’Acampada Nacional i a la del

Muguet (França), ja anirem informant en properes edicions
del Notícies.
Desitgem que els amics caravanistes del Club, que es vagin 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.

COMISSIÓ DE CULTURA (BARCELONA PAM A PAM)
Diumenge 18 de desembre a les 11 hores
VIL·LA JOANA – VALLVIDRERA
Accés.- Ferrocarrils de la Generalitat, Abaixador de Vallvidrera,
Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat Km. 4.7
Preu especial per a socis 5 €uros.
Vil·la Joana és la darrera casa que acollí a l’escriptor i poeta Mn.
Jacint Verdaguer. Malalt, morí en aquesta casa el 10 de juny de
1902. De les hores ençà, la casa esdevení un lloc de memòria

del poeta. El 1963 algunes de les estàncies es convertiren en
primer museu dedicat a ell. Avui és a l’hora memorial i casa
de la literatura: un espai que reivindica el valor de la paraula
literària.. També conegut i reconegut com per Mossèn Cinto,
fou un dels grans artífexs del català com a llengua literària.
La casa és una antiga masia de la parròquia de Vallvidrera. Vil·la
Joana, es transformà en torre d’estiueig en el segle XIX i en un
equipament d’us educatiu el 1921 i 1973, d’educació especial,
pioner a Europa.
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càmping FREIXA (K 3)
ACAMPADES
PAGAMENTS: Es podran fer efectius els

pagaments de les acampades mes a mes.
Al moment de fer la transferència de la
inscripció, tant sols es farà efectiva la
part del primer mes, i els 2n, 3r o 4t pagament abans del 26
de cada mes.
També 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’aquesta, al cap d’acampada.
Recordeu que ja tenim un poliesportiu, una zona per a infantils i juvenils, servei de Wifi gratuït, rentat de vehicles, servei de
buidat per a autocaravanes, etc.
AVANTATJA

Els acampats a la tardor tindran prioritat per a l’acampada
d’hivern, sempre i quan hi hagin places lliures.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat ens aconsellen la necessitat de demanar accés al càmping a tot soci no acampat, a través del
timbre de la porta.
En cas de voler anar al pàrking s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.
AVANTATJA

Els acampats a la tardor tindran prioritat per a l’acampada
d’hivern, sempre i quan hi hagin places lliures.
MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat ens aconsellen la necessitat de demanar accés al càmping a tot soci no acampat, a través del
timbre de la porta.
En cas de voler anar al pàrking s’haurà de fer saber als responsables, tant per accedir-hi com per marxar.
Agraïm la col·laboració per endavant.

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

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

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Gps càmping Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26"

2016=26€

Atenció!!! Nou preu 2017=23€/mes

Oct. Nov. Des.

Gen. Feb. Març Abril Maig Juny Juliol Ago. Set. Oct. Nov. Des.

Cal que ens feu arribar la inscripció, junt amb el comprobant 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 2100-3549-17-2500001388 (La Caixa) ,
enviant comprovant per fax (93.265.04.19) o eMail (k3@uccat.com) juntament amb aquesta butlleta.
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 tractarse 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.

Nom i cognoms:

Núm. soci:

Marca cotxe:

Matrícula cotxe:

Marca caravana:

Matrícula caravana:

¡ IMPORTANT ! Llargada caravana (amb llança):

Signatura

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
Per a pagaments a UCC, de Barcelona:
CaixaBank: ES42 2100 3549 1725 0000 1388
Si no anotem el contrari a l’oferta, les Taxes T.
es pagaran 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”
Del 26/11 al 1/04/2017 385€ + T.T. (veure inscripció)
Mesos sols fins maig 2017 110€/mes + T.T.
(Inscripció i pagament amb Taxa T. a UCC,de Bcn)
Fins al 30 de maig 2 pers. 12€/nit +Taxa T.
Fins al 30 de maig 2+2 15€/nit +Taxa T.
Fins al 30 maig de 20h a 10h. 10€+T.T.
Llum 5€
Sempre tindrà preferència l’acampada sencera
CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13.
Fins al mes de març 2017, 4 Amp. 132€/mes+T.T.
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
Caps de setmana, tot l’any 38€+ Taxa T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING LA BALMA (Espinelves)
Eix transversal C-25 sortida 202 a Espinelves 1 Km.
Tot l’any menys juliol i agost 160 €/mes
A partir de 3 mesos,menys juliol i agost 155 €/mes
Inclou IVA,Taxa T. i 5 Amp.
-Preus per dia:
Autocaravana 6,65€+Taxa T.
Adult 4,85€+Taxa T.
Caravana 4,85€+Taxa T.
Cotxe 4,85€+Taxa T.
IVA inclòs. Llum 5 amp.: 3,46€
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

C. RESORT BUNGALOW PARK MAS PATOXAS (Pals)
Ctra. C31 de Palafrugell a Pals Km.339
Fins al 18 de desembre 17€/nit+T.T.
Estades 7 dies paguen 6; 14 dies paguen10
Inclou 2 adults, 2 menors de 5 anys i llum
Inclou 4 persones i llum
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
(Per a reserves:paqui@campingmaspatoxas.com
o bé per telèfon al 972.63.69.28)
CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
26 nov.després 12h.al 25 març abans 12h. 375€+T. T.
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING LAS CLOSAS (Err –França)
1, Place Sant Genis
De novembre a abril (6 mesos) 750€
sense electricitat
(Inscripció a UCC i pagament al càmping)
CÀMPING LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai)
Partida la Solana, s/n
De l’1de desembre al 31 de març 490€+llum+T.T.
Inclou fins a 4 persones
Obsequi de 10 entrades a la piscina climatitzada
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING BARCELONA (Mataró)
Ctra. NII Km.650
Tot l’any menys juliol i agost 19€/nit + Taxa T.
Oferta vàlida per als carrers 4,6 i 8 zona B
Inclou matrimoni + 2 fills i llum
(Inscripció i pagament a UCC, de Barcelona)
CÀMPING EL ROBLE (Valderrobres, Terol)
Ctra. A-231 Km.18
Tot l’any menys pons i festes nacionals 18€/dia

1€
Clauer
UCC

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Inclou 2 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)
CÀMPING GIRONELLA (Gironella)
Ctra. C-16 (E9) Sortida 86
Tot l’any menys agost 25€/nit+Taxa T.
Inclou 4 persones i llum
(Inscripció i pagament a UCC, Barcelona)

Soci 10.282
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secretaria
GRIMALDI LINES
La companyia naviliera Grimaldi Lines ens comunica que aplicarà el 20% de descompte a autocaravanes + un 10% de descompte per ser soci, (excepte taxes i suplement de carburant),
en cabina, per vehicle, viatge d’anada i tornada i en sortides de
dilluns a dijous, durant tot l’any, apart de les tarifes especials actives del moment de la reserva, menys la línea Barcelona/Tànger
que farà un 5%. Sempre i quan estigui especificat a la Web:www.
grimaldi-lines.com
Per a reserves: Tel. 902 531 333, enviant el comprovant de soci
(Carnet càmping Internacional), al mail: reservas@grimalditour.
com, o a la terminal de Grimaldi, Moll de Costa s/n, del Port de
Barcelona.
Per més informació a www.grimaldi-lines.com
OFERTES:
LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.
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 “ÚLTIMA HORA”, aquelles notícies que considerem importants i que
es produeixen entre l’edició d’un “Notícies” i el següent.
MINI-GUIES DE COMARQUES DE CATALUNYA
A les Web : www.vegueries.com – www.rutescatalunya.com
Trobareu gratuïtament unes Mini-Guies amb els indrets d’interès
més destacats, les rutes i visites imprescindibles, gastronomia típica, festes populars i adreces útils.
També contenen mapes turístics visuals de gran qualitat i algunes fotografies. Tot per a fer més fàcil una visita a fons per les
comarques de Catalunya.
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.

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Com cada any reproduïm una
participació de la loteria de Nadal,
amb la quantitat de 0,15€, perquè
cap soci es quedi sense provar
sort. Si en voleu més, encara
tenim a la venda participacions a
2,50€ cada una.
En cas de premi, excepte el
reintegrament i la “pedrera”,
comunicarem a través del Notícies
i la Web la forma de pagament.
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Carrer Aragó, 416 1-3 08013 Barcelona
Tel. 93.245.05.00 - Fax 93.265.04.19
Correu electrònic: ucc@uccat.com
Pàgina web: http://www.uccat.com

Demarcacions: U.C.C. CARAVANING

A
UNIÓ CARAVANIST

DE CATALUNYA

Dipositari: Unió Caravanista de Catalunya
Tota butlleta trencada o esmenada
No serà vàlida.
Caduca als tres mesos

CLUB DEL BAGES

Plaça de la Reforma, 1
08240 MANRESA
Tel. 93 872 11 90
Fax 93 872 51 98
Correu- electrònic
ucc.ccbages@gmail.com
Horari:19,00 a 21,00 h.
dilluns

U.C.C. CARAVANING
CLUB DE TARRAGONA
Tel. 649 89 47 31
Correu- electrònic
ucc.cctarragona@gmail.com
Horari: 19 a 21 h.
dimecres

U.C.C. CARAVANING
CLUB DEL VALLÈS
C/ Campoamor, 93-95
(Hotel d’Entitats)
08204 SABADELL
Tel. 93 711 19 14
Fax 93 711 66 22
Correu-electrònic:
ucc.ccvalles@gmail.com
Horari: 19h. a 21 h. dijous

LOTERIA NACIONAL
SORTEIG DE NADAL
El portador interessa la quantitat de
0,15€ al billet número

27.271

del sorteig que es celebrarà a Madrid el dia
22 de desembre de 2016

