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PÒRTIC:
Benvolguts socis de la U.C.C.,
Com ja sabeu, estem preparant una acampada de primavera diferent a la dels últims
anys al Càmping Emili Freixa (K3).
Voleu gaudir d’un bonic paisatge de muntanya? Voleu que els vostres fills es diverteixin
amb un munt d’activitats a l’aire lliure i manualitats per passar les tardes del dissabte?
Si sou més grans...Us agraden els
jocs de taula? bingo,parxís, petanca....? I els sopars amb ball?
Tot això per un fantàstic preu molt
especial en aquests dies de crisi, en
que un, ja no sap on anar els caps
de setmana.
Si esteu dubtosos..VENIU!! Quants
més serem, més riurem! Fins aviat.

Bon Nadal a tothom!!
Unió Caravanista de Catalunya

Esther Rodríguez
Cap d’acampada primavera K3
Recordem que les ofertes s’han de
pagar al Club,
tal com s’indica al final de cada
oferta.
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CARAVANING CLUB
DEL

BAGES

UCC CARAVANING CLUB DEL BAGES

Els nostres socis es troben fent l’acampada d’hivern al càmping Frontera, segur que s’ho passen molt bé esquiant, fent
ninots de neu i potser alguna compra.
Recordeu que el dijous dia 18 de desembre es farà l’Assemblea
General, anual, de la nostra demarcació, la primera convocatòria a les 20:30 h i la segona a les 21:00 h.
La presidenta de la UCC, na M.Carme Capdet i el president de
la UCC.Caravàning Club del Bages, en Jordi Ferrer, 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 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,

CARAVANING CLUB
DEL

farà varies 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 i salut, i proposa que per cap d’any fem un
brindis per aquells companys que a causa de la crisi han
hagut de deixar el càmping, que aquest any nou els hi vagi
més bé la feina i els puguem tornar ha tenir entre nosaltres.
BON NADAL I BON ANY NOU.

UCC CARAVANING CLUB DE TARRAGONA

VALLES

Hola a tots.
Un altre cop estem al damunt d’un nou any i l’inici de les
temporades d’acampades en la nostra demarcació.
Per aquest nou any hi haurà moltes novetats, que esperem
que siguin del gust de tothom, com sempre. Esteu atents al
pròxim Notícies. L’acampada de la calçotada i la de primavera
2015, ja la tenim gairebé formalitzada. Haureu d’estar molt
atents al Notícies de gener, perquè allí explicarem detalladament les passes a seguir per les inscripcions. Tant els que
vàreu fer l’acampada de tardor, com els que no.
L’Assemblea General Ordinària de la nostra demarcació tindrà lloc el 12 de desembre amb nou lloc, ja que no disposem de local propi. Aquet lloc és al carrer Escultor Verderol
Núm. 10 Local 3 “Cafeteria Aquí te espero”, a les 20:00 i

donarem un petit avanç de les acampades, baixes i novetats
importants dins la junta de la nostra demarcació. En aquesta
Assemblea s’explica el que s’ha fet al llarg de l’any, el que es
farà al proper, i on es presenten els comptes. És l’espai adient
per comentar i fer suggeriments del funcionament de la
mateixa, i per a tots els interessats que vulgueu exposar un
tema, que tingueu dubtes, preguntes o simplement vulgueu
participar, 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
Gràcies a tots i fins l’any que bé.

PARQUING DE CARAVANES I AUTOCARAVANES
A ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Es lloguen places de pàrquing molt àmplies per caravanes i autocaravanes.

OFERTA ESPECIAL:
1 ER MES GRATUÏT
PREUS COMPETITIUS
L’accés al pàrquing és molt fàcil i es disposa de vigilància.
Truqueu ara al 933210454 / 933210458 o,
conacteu per correu electònic a administracio@socrpb.com
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CARAVANING CLUB
DEL

UCC CARAVANING CLUB DEL VALLÈS

VALLES

El grup Terra i 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, dóna el tret de sortida a
l’acampada.
Ja properes les festes, es farà un dinar amb “tastets”, a continuació el joc de quinto i a la tarda cagarem “el Tió”.
El càmping romandrà tancat del 27 de desembre fins el dia
9 de gener, ambdós inclosos.
Volem comunicar-vos la data de l’Assemblea de la Demarcació del Vallès, que serà el dia 16 de gener a les 19,30 hores, al
local del club a Sabadell. Així com el sopar d’aniversari, que
serà el divendres dia 23 de gener. Totes les persones interessades podran demanar informació al club. Preu popular.

Per últim, volem desitjar-vos un Bon Nadal i un Bon Any
Nou, amb un poema de Nadal de Marta Raspall.
EL NOM DE NADAL
Sota el nom de Nadal
Sento una cosa
Que jo no sé ben bé com l’he de dir.
Em fa pensar en una terra nova
On pau i amor no paren de florir......
El dolç nom de Nadal ens dóna pistes ......
Sí la força existeix,
L’hem de trobar!!!!
BONES FESTES!

SECCIÓ D’AUTOCARAVANES
Aquest mes, després de la trobada de
Gandía dels dies 5, 6, 7 i 8, anirem a Vi-

lafranca del Penedès, els dies 19, 20 i 21, per assistir a la Fira
del Gall. Aquesta fira ve de l’edat mitjana i és un tradicional
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mercat d’aviram, on es pot comprar i degustar el reconegut
“Gall del Penedès” que és l’autèntic protagonista de la fira.
Tot un seguit d’actes festius conformen la programació de
la Fira del Gall.
El dissabte, a la tarda, ens traslladarem a la població de Sant
Martí Sarroca per visitar el seu conjunt monumental, que
inclou el Castell i l’Església.
El mes de gener els dies 9, 10 i 11 anirem a Taradell per assistir a la festa dels Tonis. Aquesta festa és la versió Osonenca
dels Tres Tombs. Hi participen un munt de carruatges i cavalleries de tota la comarca, i en aquesta trentena edició s’ha
marcat l’objectiu de recuperar i restaurar diferents peces
d’una antiguitat considerable.
El dia 22 de febrer està prevista la celebració de l’assemblea
general de la UCC i el dinar d’aniversari, al Càmping Emili
Freixa, i per als dies 27, 28 de febrer i 1 de març estem preparant una trobada a Figueres per assistir a una funció del
Festival Mundial del Circ. Es la 3ª edició d’aquest festival,

que ha tingut molt d’èxit a les anteriors edicions. Enguany
es podrà veure l’actuació de 24 atraccions mai vistes a Europa. Per tal d’aconseguir un preu de grup i que les localitats
estiguin totes juntes, ens haureu de fer la reserva corresponent, en el més breu termini possible, ja que la Secció
reservarà un nombre d’entrades en previsió de la quantitat
de gent interessada, i que quan s’acabin, si no se’n poden
reservar més, no serà possible disposar d’entrada. DONAT
QUE AQUESTA INFORMACIÓ HAURÁ SORTIT A LA WEB LA
PRIMERA SETMANA DE NOVEMBRE, ES POSSIBLE QUE A
LA RECEPCIÓ D’AQUEST NOTÍCIES JA S’HAGI ESGOTAT EL
NOMBRE D’ENTRADES RESERVADES. El preu de cada una és
de 22 €, i s’hauran de pagar abans del dia 8 de gener, que es
el termini màxim que ens admet el circ.
Preguem que esteu pendents de la nostra web http://autocaravanesucc.cat, per assabentar-vos de les últimes notícies.
Recordeu que el telèfon 636520846 romandrà a la vostra
disposició durant les trobades.

SECCIÓ CICLISTA
Hola carabykers, ja tenim el desembre
i el fred aquí, i amb el fred baixa considerablement la practica del ciclisme.
Aquest hivern no tenim cap activitat programada, però si
que farem alguna de les pedalades que es fan normalment,
sobretot les que passen per senders i trialeres, si us animeu

contacteu amb nosaltres.
Tingueu en compte que arriba final d’any i, s’han de renovar
les llicències, els que en tingueu, i animar a tots els que no
la tenen a que facin l’esforç de tramitar-la, per tal d’estar
coberts de possibles accidents.
Recordeu que ens podeu seguir al fecebook de la Unió.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Us relacionem a continuació les properes
sortides de la Secció:
15 de novembre: Excursió per cales de
Begur.
13 de desembre: Excursió a les fonts de

Panells solars, reguladors, bateries,
llums baix consum 12 V
Substitueixi les bombetes halògenes
de la seva caravana per LED´s
M o v e r Tr o l l e y e l m i l l o r s i s t e m a
Sense instal·lació ni pes a la caravana.
F a r i g o l a , 2 0 l o c a l 0 8 0 2 3 B a r c e l o n a Te l . 9 3 2 1 0 8 3 0 9
A 1 0 0 m . d e l < M > Va l l c a r c a l í n i a I I I
Horari: de 9h a 14h. i de 15h a 18h
w w w. t i e n d a e l e k t r o n . c o m

Vallvidrera, i dinar de Nadal, a un restaurant de la
zona.
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.

Oferta per
a socis de
la U.C.C.
Inclou: -4 persones (unitat familiar) + 1 cotxe + 1 caravana + electricitat
-Tots els caps de setmana (Es pot accedir al càmping el divendres al matí). També ponts
oficials i festius.
Condicions generals: -Tots els visitants s’han de registrar a la recepció i pagar la
corresponent visita, segons tarifes oficials.
-Màxim de 6 persones inscrites per parcel·la.
-Els gossos han d’estar donats d’alta i s’ha de presentar el corresponent llibre de
vacunes actualitzat.
-Obligatòri disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
Extres: persona o cotxe 30€. Gos 10€
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SECCIÓ D’ESQUÍ
La temporada d’esquí es presenta, com
és evident, amb l’arribada del fred i de
l’hivern,
A hores d’ara ja hem celebrat l’Assemblea de la Secció d’Esquí,
i com ja sabreu, tothom que ha volgut, ja te el seu forfet de

temporada.
Nosaltres estem treballant una vegada més per a poder fer
la cursa a Grandvalira, gràcies a l’acord de col·laboració que
tenim amb el Cim.
Bona temporada 2014-2015

GRUP “VETERANS DE LA UCC”
Amb la 37 Trobada de Caravanistes Veterans a la Comunitat Valenciana, finalitzem l’any.
La programació per a l’any vinent la trobareu en properes
edicions del NOTÍCIES.
Posem en coneixement de tots els socis que les Trobades
de Veterans estan pensades i programades per fer-les amb
caravana, ja que per la majoria de visites es requereix fer-les

amb cotxe, i ens trobem que no hi ha llocs per aparcar autocaravanes, això comporta que moltes vegades no puguin
arribar als indrets on es fan les visites.
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.

CULTURA PAM A PAM
VISITA AL CONJUNT MONUMENTAL DE L’HOSPITAL DE LA
SANTA CREU I SANT PAU
Data: 21 de desembre a les 11 hores
Punt de trobada: entrada de l’Hospital. Sant Antoni Maria
Claret, 167
Preu especial per persona 4 €
Per fi tenim la oportunitat de fer una visita guiada a l’antic
Hospital de Sant Pau, un dels conjunts arquitectònics més
importants de Barcelona i d’arreu.
Podem considerar que n’és l’obra cabdal del modernisme català i podríem definir-ho com «una ciutat dins d’una
ciutat». El recinte creat per Lluis Domènech i Muntaner és

testimoni d’una part molt important de l’evolució de la medicina i de la vida barcelonina.
Contemporani a l’antic hospital de la Santa Creu, el nou
Sant Pau, va ser declarat Patrimoni Mundial per la Unesco
l’any 1997.
El seu valor arquitectònic va més enllà de la seva dimensió
urbana i adquireix una dimensió internacional.
Després de 80 anys com a seu de l’Hospital, el recinte modernista s’ha transformat en un centre de recerca i coneixement amb ubicació d’organismes internacionals capdavanteres que treballen en els àmbits de la salut, la sostenibilitat
i l’educació.
Atenció, el nombre d’assistents és limitat, per ser visita guiada i en grup.

càmping EMILI FREIXA (K 3)
Càmping

ACAMPADES
PAGAMENTS: Es podran fer efectius els
CA
RAV
A
pagaments de les acampades mes a mes.
ANISTA DE CATALUNY
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
A
UNIÓ CARAVANIST

i pàrquing

DE CATALUNYA

UN
IÓ

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.
-Per als que estan tot l’any acampats: podran fer pagaments
per mesos, i si es fa el pagament en dues vegades es farà el 5%
de descompte.

UCC 5

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Es farà descomptes per nombre d’acampats. Tardor, hivern i
primavera un 5% de descompte a partir de 40 acampats. Juliol
i agost un 5% de descompte a partir de 70 acampats.

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

S’ha fet un poliesportiu, una zona per a infantils i juvenils i
servei de Wifi gratuït.

MESURES DE SEGURETAT
Les mesures de seguretat ens aconsellen la necessitat de demanar accés a la nostra zona d’acampada 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.

-Pàrquing: Pagaments per mesos, i si es vol reservar un mínim
de 12 mesos seguits (vàlida fins desembre 2015, i no aplicable
en cas de deute) es tindrà 2 mesos de descompte.(se’n demanen 12 i se’n paguen 10).

INFORMACIÓ i OFERTES DE CÀMPINGS
CÀMPING EMILI 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 29/11 desp.12 h. al 28/3 abans 12 h. 380€+Taxa T.
Manteniment i activitats de l’acampada 25€
(tancat del 22 al 30 de desembre)
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
Autocaravanes: Caps de setm. i festius tot l’any,
i tots els dies de juliol i agost
(tancat del 22 al 30 desembre) 11€/nit+Taxa T.
de 19 a 10 h., sense llum
(Pagament directament al càmping)

PÀRQUING-CARAVANING
PARKPIRA
Crta. C-241 Montblanc-Igualada,
Km 3.5 PIRA(TARRAGONA),
a 4 Km de Montblanc i de l'A2.
Vigilància i obertura de portes 24h.
Telèfons: 638167352 - 977887466
e-mail: parkpira@hotmail.com
Web: www.parkpira.com
Preu especial per socis UCC

PREU ANUAL
PÀRQUING CARAVANA:
NO COBERTA
ZONA COBERTA
NAU TANCADA

275 €
350 €
375 €

*Preus amb IVA inclòs

CÀMPING ELS SOLANS (Camprodon)
Ctra. Molló Km 13
Fins al mes de març 125€/mes
4 ampers de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
CÀMPING VALL DE CAMPRODON (Camprodon)
C-38 Km 7,5
Caps de setmana, tot l’any: 20 €/nit, excepte
Setmana Santa, ponts i agost.
2 persones i 4 amp. de llum
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)
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CÀMPING CAMPALANS (Borredà)
Ctra. de Sant Jaume de Frontanyà Km 1,5
Desemb.,gener, febrer i març 377€
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING ABADESSES (S.Joan de les Abadesses)
Ctra. C38 Km 0,4
Fins a març 130€/mes
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING RIUDARENES (Riudarenes)
C/La Riera, s/n
Fins a març
130€/mes
Per 3 mesos o més
120€/mes
Obert per Nadal i Cap d’Any
(inscripció i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING BERGA RESORT (Berga)
C-16 Km 96. Sortida 95
D’octubre a març (tots els dies) 1.194€
+Taxa T.+ electricitat
Pica d’aigua a la parcel·la
10€ de regal mensual
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

CÀMPING FONTFREDA (Castellar del Riu)
Ctra. Rasos de Peguera, Km.4
Caps de setmana, tot l’any 38€
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)
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CÀMPING LA NOGUERA (Sant Llorenç de Montgai)
Desembre (2 persones) 24€/nit+Taxa T.
Desembre (4 persones) 29€/nit+Taxa T.
(Pagament directament al càmping)
CÀMPING RIPOLLÈS (Ripoll)
Ctra. N152 Km 109,500
Fins a març 130€/mes
(Inscripcions i pagament a UCC,de Barcelona)

Inscripció per al pàrquing Emili 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.
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Assenyaleu els mesos que voleu
Camí del Grau, s/n
reservar i feu-la arribar per fax o eMail, (Ctra. C-16)
Gps càmping Emili Freixa: N41º 44' 20" E01º 51' 26" juntament amb el comprovant d’ingrés. Tel. 93.836.27.99

2014=26€

Oct. Nov. Des.

2015=26€

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

Preu de 2015: 26€/mes (IVA inclòs)

Si contractes 12 mesos o més, només en pagues 10 !!!
Oferta no vàlida si es deuen mesos. Oferta fins a desembre 2015

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 seu de Barcelona o podria donar-se el cas que perdessiu la plaça en tractarse de mesos molt sol·licitats o no saber de qui es 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

SECRETARIA

SOL·LICITUD PER AL
CARNET INTERNACIONAL
DE CÀMPING I CARAVANING 2015

OFERTES:
LÍQUID WC
SOLQUIM químic, garrafes de 5 litres, al preu de 22 €.
SOLQUIM químic, pots d’1 litre, al preu de 5 €.
AMBITI WC, garrafes de 2 litres, al preu de 10 €.
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.vayacamping.
net/club i us l’envien a casa.

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.

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.

Núm. Soci

FESTES DE NADAL
Degut a les festes de Nadal, el club romandrà tancat del 29 de desembre al 7 de gener 2015.

A
UNIÓ CARAVANIST

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

Nom
Adreça DNI
Adreça real
Data de naixement

Carrer Aragó, 416 1-3 08013 Barcelona
Tel. 93.245.05.00 - Fax 93.265.04.19

Lloc de naixement

*Data expedició DNI

*(Dada important)

Correu electrònic: ucc@uccat.com
Pàgina web: http://www.uccat.com

DEMARCACIONS

U.C.C. CARAVANING CLUB DEL BAGES
Plaça de la Reforma, 1
Tel. 93.872.11.90 - Fax 93.872.51.98
08240 - -MANRESA

U.C.C. CARAVANING CLUB DE TARRAGONA
Telèfon 649.89.47.31
ucc.cctarragona@gmail.com

U.C.C. CARAVANING CLUB DEL VALLÈS
Campoamor, 93-95 (Hotel d’Entitats)
Tel. 93.711.19.14 - Fax 93.711.66.22
08204 - SABADELL

LOTERIA NACIONAL
SORTEIG DE NADAL

Càmping
i pàrquing

DE CATALUNYA

UN
IÓ

DNI

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA

DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

DE CATALUNYA

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.

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.

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 i us l’enviarem.

A
UNIÓ CARAVANIST

El portador interessa la quantitat de
0,15€ al bitllet número

Núm.

72.691

del sorteig que es celebrarà a Madrid el dia
22 de desembre de 2014
Nº 000000

CA
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY

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

Com cada any repr
oduïm una
participació de la lo
teria de Nadal,
amb la quantitat de
0,15 € perquè
cap soci es quedi se
nse provar
sort. Si en voleu mé
s, encara
tenim a la venda pa
rticipacions a
2,50 € cada una.
En cas de premi, ex
cepte el reintegrament i la “pedre
a”, comunicarem a través del No
tícies i la Web
la forma de pagame
nt.

