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U R I A C H

NUEVOS PRODUCTOS PARA VETERINARIA

LÍNEA DE ANTIBIÓTICOS:

BIOFENICOL TETRA SOL 100 c e : Cloranfenicol 200 mg/ml y
oxitetraciclina 100 mg/ml.
BIOPENICIL ESTREPTO 20 + 20 SOL: Benzilpenicilina
20.000.000 Ul y Estreptomicina Dh base 20 g en excipiente
acuoso y presentación de 100 c.c.
AMPIFENICOL 100 c.c: Cloranfenicol base 40 g en presenta-
ción de 100 c.c.

LÍNEA DE ADITIVOS:

• SALKIL: Antisalmonelas y fungicida por contacto de acción per-
manente.

• OXISTAT: Antioxidante potenciado, protector de la oxidación
de los alimentos en todas sus fases.

• MYCOSTAT: Antifúngico LA. para materias primas y pienso.
• MASTERCUBE: Alta tecnología en la granulación de piensos,

efectivo en dosis de 1 a 3 kg/Tm de pienso.
• AGRISWEET: Nuevo concepto en la saborización de pienso

para lechones.

Degà Bahí, 59-67
Apartado de Correos: 24.313
08026 Barcelona

Teléfono (93) 347 15 11
Telegramas: URIACH
Télex: 52.963 URIAC E
Fax: (93)256 06 39



Novetats Setembre
• ANATOMIA
R.D. Frandson. Anatomía y fisiología de los animales domésticos, 4a. edició. Madrid: Interamerica-
na, 1988.
R. Berg, Anatomia topogràfica y aplicado a los animales domésticos. Madrid, AC, 1987.

t TERAPÈUTICA
J.F. Presscott, J. Desmond Baggot. Antimicrobiaí therapy in veterinary medicine. Londres; Black-
well, 1988.

• PATOLOGIA APARELL REPRODUCTOR
Morrow. Current Theraphy in theriogenoíogy 2: Diagnosis, Jreatment and Prevention of reproducti-
ve diseases in smoll and iarge animals. Philadelphia: Saunders, 1986.

• ELECTROCARDIOGRAFÍA
Larry Patrick Tilley. Essentials of canine and feíine eletrocardiography: Interpretaron and treoi
mení. 2a. edició. Philadelphia: Lea Febiger, 1985,

• MEDICINA INTERNA
S.E. Ettinger. Tratado de medicino interna veterinaria. T. 4: Enfermedades del perro y del gato.
Interamertcana, 1990.

• CLÍNICA D'ANIMALS DE COMPANYIA - ODONTOLOGIA
M, Joseph Borjrab, Mark Tholen. Smail animal oral medicine and surgery. Philadelphia: Lea Febiger
1990.

• CLÍNICA D'URGÈNCIES
R.W. Kirk, S.l. Bistner, Handbook ofveterinory procedures emergency treatment, 5a. edició angle-
sa. Saunders, 1990.

• OFTALMOLOGIA
D, Slatter. Fundamentáis of veterinary ophthaimoíogy. 2a, edició. Philadelphia: Saunders, 1990.

t TECNOLOGIA DE LA CARN I DE LA LLET
H.R. Cross, A.J. Overby. Meat science, milk science and technology. Oxford: Elsevier, 1988.

Novetats Hemeroteca
• Compendium on continuing education for the practicing veterinañan. Suscnpció a partir del n, 6,
juny de 1990. Edita. Veterinay Learning Systems.

• Recueil de medecme vétérinaire de l'École d'Alfort. Especial Les onti-infectieux en pratique
vétérinoire des animaux de compagnie et de loisir.

Recordem que les revistes no estan incloses en el préstec domicilian. El Col·legi posa a la
disposició de la Biblioteca la fotocopiadora, l'import de les copies es de 7 pessetes/unitat.

.nformions
Horarla octubre:
Dilluns, dimecres, divendres, matins de 9.30 a 13,00 h,
Dimarts, dijous, tardes de 16.00 a 20.00 h.



XII Curs sobre Comunitats Europees
El Patronat Català Pro Europa organitza el XII Curs sobre les Comunitats Europees, en

col·laboració amb l'Escola Diplomàtica del Ministeri d'Afers Estrangers i la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona, que tindrà lloc durant el darrer trimestre d'enguany (octubre-
desembre 1990) els dilluns, dimarts i dimecres de les 17.30 h. a les 20.15 h. a la seu del Patronat.

L'objectiu del curs és proporcionar, al llarg de les sessions, un coneixement global, i a la
vegada aprofundit, dels diferents aspectes de les Comunitats Europees; aquestes sessions són
impartides per destacats especialistes en temes comunitaris de Catalunya, de l'Administració Cen-
tral espanyola i de les mateixes institucions comunitàries.

Inscripcions: Patronat Català Pro Europa. C. Bruc, 50, 2n. pis. 08010 Barcelona. Tel.:
318 26 26. Drets d'inscripció: 60,000 ptes.

Nombre de places: 60 per a rigorós ordre d'inscripció.

Curso Teórico-Pràctico de especializaçión
en inseminación artificial porcina"

El Col·legi Oficial de Múrcia organitzà amb la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Comunitat Autònoma de Murcia i les Càtedres de Reproducció i Obstetricia i Fisiologia
animal de la Facultat de Veterinària de Múrcia, el "II Curso Teórico-Pràctico de Especializaçión
en inseminación artificial porcina". El curs se celebrarà entre els dies 23 i 27 d'aquest mes d'octu-
bre.

Master en Equinotècnia
Durada: dos cursos,
El primer curs es desenvoluparà d'octubre a juny en sessions de dilluns a dijous. La superació

d'aquest curs permetrà l'accés al segon i donarà dret a rebre el Diploma d'Especialista en Genètica
i Reproducció Animal (equina), concedit pel Ministeri de Defensa i la Universitat de Còrdova.

El segon curs s'impartirà en una setmana de cada mes a partir de la darrera setmana de
novembre de 1990. Cal tenir en compte que durant el mes de juny de 1991 s'intensificarà l'ense-
nyament d'aquest curs,

El nombre de places és limitat i cal 26 crèdits d'ensenyament teòrics i pràctics a cada curs.
Per a fer el Master cal ser titulat superior en Veterinària o altra llicenciatura que justifiqui

l'aprofitament de l'ensenyament del Master. L'import de la matricula és de 100.000 ptes. i comen-
çarà el proper 15 d'octubre.

Secretaria de! Master: Dra. Inmaculada Rodríguez Artiles. Dpto. Patologia Clínica Veterinaria.
Servei de Reproducció i Obstetricia. Facultat de Veterinària, Av. Medina Azahara, s/n. Còrdova.
Tel.: 9 5 7 / 4 1 3 100 (ext. 215).

II Jornades de Ciència i Tecnologia dels
aliments

Se celebraran a Vitòria els dies 23, 24 i 25 d'octubre. Les jornades estan organitzades pel
Departament d'Agricultura i Pesca del Govern Basc. Per a inscripcions dirigiu-vos a: Instituto de
Investigación y Tecnología Pesquera y Alimentaria. Att. Nerea Gamboa. Isla de Txatxarramendi-
48395 Sukarrieta (Biscaia) A.



Barna Wagen, S. A.
Auòi

C.I.F.- A 08218661

EXPOSICIÓN VENTA Y TALLERES
P.° Valle de Hebrón, 101
Tel 212 33 66 Fax 211 19 53
08035 Barcelona

La más amplia Exposición de Audi Wolkswagen de
Barcelona.
La mejor financiación a través de Wolkswagen Crèdit.
Trato personalizado preferencial.
La mejor valoración de su coche usado.
Entrega inmediata.

Consúltenos en P.° Valle Hebrón, 101
Sr. Huguet

I .
CALIER

ESPECIALITATS VETERINÀRIES
LABORATORIOS CALIER, S. A.
c/ Barcelonés, 2ó (Pla de Ramassà)
Apartado de Correos 202 (Granollers)
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES
Barelona LESIESPANA)
Tel. 849 51 33
Fax 840 1 3 98



Master Internacional en Enfermedades
Parasitarias Tropicales

Organitzat per la Secció de Parasitología de la Facultat de Farmàcia. Universitat de València.
IV Curs intensiu que tindrà lloc a la Universitat de València del 20 d'octubre al 21 de desembre
de 1990, amb un total de 350 hores lectives.

Boletín Oficial del Estado

BOEnúm. 223, dia I7-9-90
Resolución de 3 de septiembre de 1990, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la
que se convoca un curso de Formación de Técnicas Básicas en el Análisis de Alimentos, fundamen-
tos y práctica, ,
Només personal de la Administració Local, titulats superiors, adscrits a àrees analítiques i labora-
toris en els camps d'alimentació i consum,
Plac: Fins el 27 de setembre.

Resolución de 3 de septiembre de 1990, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la
que se convoca un curso de Formación de Inspectores Municipales de las Áreas de Sanidad f
Consumo: Control de calidad de productos alimentarios.
Només Tècnics Administració Especial del Grup A (superiors), adscrits a serveis d'anàlisi i control
de qualitat de productes alimentaris i de consum.
Plac: Fins el 27 de setembre.

DOGC núm. i.338. Dia 3-9-90.
Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina de! mercat i consum.
Departament Comerç, Consum i Turisme.

Resolució de 17 d'agost de 1990, per la qual es nomenen els membres de la Junta de Mèrits del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Departament d'Agricultura.

DOGC núm. ¡.344. Dia 17-9-90.
Ordre deí 24 d'agost de 1990, de creació del Llibre Genealògic de la raça bruna dels Pirineus,
Departament d'Agricultura (...).

DOGC núm. ¡.343. Dia 14-9-90.
Resolució de 25 de juliol de 1990, per la qual es fa pública la realització d'un seminari pràctic
d'introducció al protocol per a funcionaris de les administracions públiques de Catalunya.
Escola d'Administració Pública.

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Resolució de I O de juliol de 1990, de convocatòria pública per a la provisió, per lliure designació,
de diverses places del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Atès que són vacants les places detallades a l'annex d'aquesta Resolució:



Atesa la proposta del secretari general del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a
la seva provisió, d'acord amb el que preveuen la Llei 17/1985, de 23 de juliol, el Decret 65/1987,
de 15 de gener, i disposicions complementàries, i de conformitat amb l'article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administración de
la Generalitat de Catalunya;

HE RESOLT;

Article I

S'obre la convocatòria per a la provisió de les places detallades a l'annex d'aquesta Resolució,
les quals es troben localitzades a les poblacions que s'indiquen, i tenen assignat, en els catàlegs
de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un nivell de destinació 23.

Article 2

Les funcions que pertoca exercir en els llocs de treball a cobrir, d'acord amb l'Ordre de 27 de
novembre de 1986, de creació de les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramade-
ria i Pesca (DOGC núm.777, de 12-12-1986), són les següents:
Coordinar les actuacions específiques que porti a terme el Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca.
Coordinar-ne els mitjans humans i materials,

Article 3

Pot prendre part en aquesta convocatòria el personal funcionari que presti serveis a la Generalitat
de Catalunya o als seus organismes autònoms, i que pertanyi al cos superior de l'Administració,
cos de gestió de l'Administració, cos de titulats superiors o al cos de diplomats dels grups A o B.

Article 4

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al Registre general
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Passeig de Gràcia, 105, Barcelona), al Servei
Territorial de Barcelona (C. de Sabino de Arana, 22-24), al Servei Territorial de Tarragona (Av.
de Catalunya, 50), al Servei Territorial de Girona (Av. de Sant Francesc, 29) o al Servei Territorial
de Lleida (Camp de Mart, 35), o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 66 de la Llei
de procediment administratiu, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a la data de publicació
d'aquesta Resolució al Diari Oficial de Generaitat de Catalunya.
Els aspirants han d'adjuntar a la instància la corresponent declaració de mèrits degudament especi-
ficats.
Les sol·licituds s'han de formalitzar segons el model normalitzat d'instància que es detalla com
a annex de l'Ordre de 31 de gener de 1983 (DOGC núm. 305, de 18-2-1983).

Article 5
La resolució de la convocatòria es dictarà dins el termini màxim d'un mes a partir de la data de
finalització del termini de presentació d'instàncies,

Article 6

La resolució de nomenament es publicarà al Diari Oreial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
resolución de nomenament comporta el cessament en el lloc anterior, de la qual cosa, i també
del nomenament, s'han de fer les anotacions corresponents al Registre general de personal.



Atlas de

OFTALMOLOGIA
CANINA Y FELINA

I. Walde. E. H. Schaffer, R. G. Kostlm

Diseñados como instrumentos
prácticos para el trabajo, los
Atlas en color de GRASS Edicio-
nes son una fuente permanente
de ilustraciones en apoyo del
diagnóstico y la técnica.

GRASS Ediciones

Si desea más información

llámenos!
• Servicio de presentación de

los libros en su consulta
• Entrega inmediata en la

consulta o domicilio

GRASS Ediciones
Consejo de Ciento 341, 08007 Barcelona

Telf. 215 77 44

OTROS ATLAS A IODO COLOR PUBLICADOS POR GRASS Ediciones
GIL: Inspección de la carne, 1990. 834 fotos.
PASCOE: Dermatología Equina, 1990. 353 fotos.
HAWKEY: Hematología Vet. comparada, 1989. 600 fotos.
WEST: Diccionario Enciclopédico de Vet., 1988. 950 págs.
MELHORN: Parasitología Veterinaria, sept. 1990. 800 ilust.

Atlas de

ANATOMIA RADIOGRÁFICA
CANINA Y FELINA

181. SdíxElifita» IHL Wílferais

Atlas

Dermatología
Canina y Felina

G.T. WlLKlNSOf

GRASS 1

J



Article 7

La presa de possessió es farà en els terminis i la forma que assenyalen els articles 39 ¡ 40 del
Reglament general de provisió de llocs de treball.

Article 8

Aquesta Resolució s'anotarà al Registre general de convocatòries i concursos de la Direcció
General de la Funció Pública abans de la seva publicació al Diari Oficial de ia Generalitat de Cata-
lunya.

Article 9

Contra aquesta resolució, els interessats poden interposar recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que preveu l'article 126 de la Llei de procediment administratiu.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de juliol de 1990

JOAN VALLVÉ I RIBERA
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

A N N E X

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal de l'Alt Camp.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal del Baix Camp.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal del Baix Penedès.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal del Priorat.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal de la Ribere d'Ebre.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal del Bages.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal del BaixCamp.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal del Vallès Occidental.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal de l'Alt Urgell.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal de lBer Garrigues.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal del VallèsOccidental. Localitat:Sabadell.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal del Pallars BorgesBlanq

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal de la Segarra.

Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal del Solsonès.
Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal de l'Urgell.
Lloc de treball: cap de l'Oficina Comarcal del Baix Empordà.

(90.187.009)

Localitat: Valls.

Localitat: Reus.

Localitat: el Vendrell.

Localitat: Falset.

Localitat: Móra d'Ebre,

Localitat: Manresa.
Localitat: Berga,

Localitat: Sabadell.

Localitat: la Seu d'Urgell.

Localitat: les Borges Blanques.

Localitat: Tremp.

Localitat Sort.

Localitat: Cervera,
Localitat: Solsona.
Localitat: Tàrrega.

Localitat: la Bisbal d'Empordà.



Grup Farmacèutic Internacional precisa Cap d'Àrea per a
visita Veterinària amb l'objectiu de cobrir diferents zones

d'Espanya.
Es valorarà coneixement del sector d'activitat i titulació

superior en Biologia o Veterinària.
Interessats escriure, adjuntant curriculum vitae i fotografia,

a l'Apartat de correus núm. I 58, referència "Jefes de Área",
28080 Madrid.

Veterinari sense experiència s'ofereix per a fer pràctiques
en una clínica veterinària.

Preferiblement a Barcelona ciutat.
Tel.: 424 17 36 (Manel).

VETERINARIO ESPECIALISTA
en MEDICINA FELINA

(patología, análisis y cirugía felina), con conocimiento de
idiomas (inglés y alemán).

Tel. 894 01 08

RECTIFICACIÓ
Posem en coneixement de tots els col·legiats que en el Programa d'actes de la Festivitat de

Sant Francesc d'Assis i, per un error, es van fer constar com a jubilats els companys Sr. Pere
Barri Baya i Sr. Juan Cabrera Muñoz. Als afectats i al col·lectiu en general, demanem disculpes
per aquests lapsus.

INFORMACIÓ SOBRE L'ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Com a continuació de la darrera informació sobre el Rebut Col·legial, apareguda al Butlletí
del mes de setembre, i en relació a l'apartat "F.P.V.", a continuació, i per a un millor coneixement
dels col·legiats, relacionem les condicions particulars de l'esmentada Assegurança:

CONDICIONS PARTICULARS

i. Objecte de /'Assegurança: El contracte té com a finalitat el garantir, de conformitat a
l'àmbit de les Condicions Generals, Especials i Particulars, les conseqüències pecuniàries de la
Responsabilitat Civil, que poguessin atribuir-se als col·legiats dels Col·legis de Veterinaris (Asse-
gurats) en el propi desenvolupament de la seva activitat professional com a veterinaris, inclosa la
dels hereus dels col·legiats morts durant la vigència del comaveterinarIS,

/f. Riscos coberts: La Responsabilitat Civil atribu'lble a l'Assegurat, derivada dels danys corpo'
rals y/o materials a tercers, a conseqüència de faltes, errors, omissions o negligències involuntà-
ries, comeses pel mateix en el desenvolupament propi de la seva activitat professional, en exercí
lliure, dependència laboral i/o funcionari.



///. Límits de garantia:
Temps: Les garanties de la pòlissa s'extendran als danys manifestats i denunciats durant el

període de validesa de la mateixa.
Sinistres; Tots els sinistres a causa de una mateixa causa, derivada d'un mateix error o falta

professional, seran considerats com un sol sinistre, al qual s'aplicarà el límit de garantia indicat a
la pòlissa.

IV. Exclusions: La pòlissa no cobreix:
- Els perjudicis patrimonials que no siguin derivats de forma directa d'un dany corporal i/o mate-

rial cobert per la present pòlissa.
- Els danys derivats de la possessió i/o emprament de substàncies radioactives o d'aparells per a

l'acceleració de partícules atòmiques, així com també els danys, que en relació amb els riscos
assegurats, s'hagin verificat en conexió amb fenòmens de transmutació de! nucli de l'atom o
irradiacions provocades per l'acceleració artificial de partícules atòmiques.

- L'activitat de fabricació de productes de farmacéutica animal, o l'ús de productes no aprovats
per l'Autoritat competent.

V. Submissió a Lleis i Reglaments: Les garanties de la pòlissa resten condicionades a que
el Contractant es trobi col·legiat de conformitat amb les Lleis i Reglaments que regulin la seva
especialitat, aixi com a que desenvolupi la seva activitat professional d'acord amb l'art i/o regles
de la seva activitat professional.

VI. Defensa jurídica i fiances judicials: La Companyia prestarà Defensa Jurídica mitjançant
Lletrats i Procuradors per ella designats i aportarà les Fiances Judicials, tant civils com criminals,
que seran aixi mateix imposades a la Cia., per a garantir les responsabilitats que poguessin
exigir-li al Contractant, fins un màxim de 10.000.000 de ptes.

VII. Garanties: Els Capitals màxims garantitzats pel Contracte son els que es detallan a con-
tinuació:
- Màxim per sinistre i 0.000.000 ptes.
- Màxim per sinistres durant un any 100.000.000 ptes.

CURS CEE
Per la present vull anunciar-te la convocatòria per poder inscriure't en el curs subvencionat

per la CEE (Fons Social Europeu), i orientat a la formació de 20 veterinaris especialistes en
Epidemiologia Veterinària (Sanitat Animal i Salut Pública).

El curs tindrà una durada de 6 mesos, dels quals dos es realitzaran a temps complert a la
Facultat (teoria i pràctiques) i la resta es farà, ler., un rotatori per diferents serveis de l'adminis-
tració (laboratoris de Salut Animal, serveis veterinaris comarcals, Pecuari, etc.) i per diferents
àmbits de la producció (boví, porcí, avícola, etc.).

A l'última etapa i sota la tutoria d'un veterinari de camp, es treballarà lligat als problemes de
les produccions animals en diferents granjes de Catalunya.

Durant el període de pràctiques, es faran estades a diferents llocs de Catalunya i altres comuni-
tats de l'Estat, així com una estada a la regió de la lombardia (Itàlia). Totes les estades corren a
càrrec del Fons Social Europeu.

Si voleu més informació, podeu dirigir-vos al professor Jordi Casal o bé a mi mateixa. La
convocatòria es farà pública aquests dies als diaris, a les oficines de l'INEM, als Col·legis de
Veterinaris i a la Facultat.

Margarida Arboix i Arzo
Degana



COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS
VETERINARIOS PENSIONISTAS DE CLASES PASIVAS DEL
ESTADO

Como complemento y aclaración de la Circular informativa de 26 de marzo de 1990 de este
Colegio, es preciso distinguir:

I.° incompatibilidad de la pensión de jubilación, con el trabajo por cuenta propia o ajena del
Veterinario pensionista procedente de los diferentes Regímenes que integran el Sistema de la
Segundad Social.

En este sentido, nos remitimos a la mencionada Circular de 26 de marzo de 1990, en la que
se establece la incompatibilidad de la pensión de jubilación para estos Veterinarios pensionistas.

2,° Compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia o ajena
-siempre que se produzcan en el sector privado y no en el público- de! Veterinario pensionista
de clases pasivas del Estado (Funcionarios Civiles del Estado).

En este caso, como las Mutualidades de los Funcionarios Civiles del Estado no está integrada
en el Régimen de la Segundad Social, al amparo del art, 152 del Reglamento General de Mutualis-
mo Administrativo aprobado por Decreto 843/76, de 18 de marzo, no son de aplicación las
Normas de incompatibilidades de pensiones expresadas en el apartado l.° anterior.

En estos casos, no existe pues incompatibilidad alguna de la pensión, con el trabajo por cuenta
propia o ajena en el sector privado, siendo la pensión de jubilación de clases pasivas compatible
con la actividad profesional de Veterinario por cuenta propia o ajena (Resolución de la D.G. del
Régimen Jurídico de la Segundad Social de 21-2-1989).

La Real Acadèmia de Ciències Veterinàries anuncia concurs per a la provisió d'una vacant
d'Acadèmic de número, per a doctors de Ciències Afins a la Veterinària, adscrits a la secció V
(Veterinària de Salut Pública). El plac d'admissió de solicituts, finalitzarà wel dia u de febrer de
1991. Per a més informació dirigiu-vos al Col·legi.

LOTERIA DE NADAL
De nou, i com cada any, el Col·legi juga a la Loteria de Nadal, enguany amb el n.°

61.593

en participacions de 500, 1,000, 2.000, 2.500 i 5.000 ptes., recordant-vos que, cadascuna, té
increment del 10% amb destinació al Fons Mutual d'Ajuda.


