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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
oxitetracieltna 100 mg/ml.

• BIOPENICIL ESTREPTO 20 4- 20 SOL: Benzilpenicilina
20.000.000 Ul y Estreptomicina Dh base 20 g en excipiente
acuoso y presentación de 100 ce.

• 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 L.A. 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 saborizacion de pienso

para lechones.

Degà Bahi, 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



III Congrés Mundial de Tecnologia dels
Aliments

La primera edició d'aquest Congrés es va celebrar a Buenos Aires a l'any 1985 i la segona a
Barcelona a l'any 1987, Ambdues edicions es van celebrar amb ple èxit i amb l'assistència de
nombrosos participants aconseguint ets objectius que es va marcar la Secretaria Permanent del
Congrés Mundial,

C o m a les convocatòries anteriors, aquest III Congrés Mundial de Tecnologia dels Aliments
té com a objectiu principal l'actualització de tots els aspectes tècnics i científics relacionats amb
la tecnologia i el desenvolupament aplicat al món de l'alimentació.

El Congrés vol donar respostes a cadascú dels sectors que configuren el mapa alimentari a
través de les Àrees Científiques mitjançant la presentació de ponències, taules rodones i comunica-
cions lliures.

S'espera que la participació sigui el més nombrosa possible i que aquest Congrés serveixi com
a mitjà per a donar a conèixer els darrers avanços tecnològics i una actualització dels coneixe-
ments científics més avançats.

Contingut per a la 3.1 edició del Congrés Mundial de la Tecnologia dels Aliments.

1. lesconvocatòries anteriors,aquest
2. Indústries làctees
3. Indústries del peix
4. Fruites i llegums
5. Cereals i derivats
6. Olis i greixos
7. Vins i altres begudes alcohòliques
8. Begudes no alcohòliques
9. Productes destinats a un alimentació especial

10. Conserves i deshidratants
11. Productes congelats

B. Àrees d'aplicació científica
1. Composició i Bioquímica
2. Propietats físico-quimiques i sensorials
3. Alteracions microbianes
4. Aplicacions de la biotecnología
5. Noves matèries primes i aditius
6. Nous processos i tecnologies
7. Anàlisi i procediments analítics.
8. L'envolton alimentari
9. Qualitat i garanties de qualitat

10, Hàbits de consum



Sessions monogràfiques

- El repte de la tecnologia en les noves formes de menjar i viure
- Garanties de qualitat
- La irradiació dels aliments
- Problemàtica de la insectació dels aliments en la seva conservació en magatzems
- El món de l'esport i la ciència i tecnologia dels aliments
- El desenvolupament tecnològic i la necessitat de la millora de la competivitat

v

Informació general:

Dates: 20, 21, 22 i 23 de febrer de 1991
Seu del Congrés: Palau de Congressos de Barcelona. Avda. Maria Cristina, s/n 08004 Barcelo-

Secretaria tècnica i informació: Inter-Congrés. Gran Via de les Corts Catalanes 646. 08007
Barcelona. Telf. 93 301 25 77 Fax 93 301 63 32
Comunicacions lliures: La data límit per a la presentació de comunicacions ès el 31 d'octubre
de 1990

CUNIEXPO 91. Fira monogràfica de la
Cunicultura

El dia 9 i 10 de febrer, en el marc de les Fires de Febrer, tindrà lloc a Mataró la tercera edició
de CUNIEXPO-FIRA MONOGRÁFICA DE LA CUNICULTURA i la 7a. MOSTRA MERCAT
CUNÍCULA DE CATALUNYA, certamen destinat a l'exhibició i venda de conills reproductors,

CUNIEXPO és una fira biennal única en el gènere de Catalunya i una de les poques d'Espanya,
on s'apleguen expositors de materials, pinsos, laboratoris, institucions i publicacions tècniques.

Al mateix temps, tindrà lloc la 7a. MOSTRA MERCAT CUNÍCULA DE CATALUNYA on
podreu trobar els millors animals de granges altament qualificades tant per la seva sanitat com
pel nivell del seu bestiar.

Coincidint amb aquests actes, i per fer més atractiva l'oferta de visitar Mataró en aquests dies
se celebraran les Jornades Tècniques de Cunicultura a càrrec de reconeguts especialistes, el III
Concurs de Plats de Conill convocat pel Gremi d'Hosteleria i Turisme de Mataró i el Maresme i
les IV Jornades Gastronòmiques de Febrer.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb el Patronat de Fires de Mataró. Parc
Central 08304 Mataró. Telf. 799 03 55 - 798 73 15.

EQUUS CATALONIA 90

.
Se celebrarà a les instal·lacions del Reial Club de Polo del 5 al 7 d'octubre.
Les activitats que es duran a terme són les següents: concurs de salt, potència. Concurs

salt, ponis. Exhibició de doma clàssica, doma vaquera, alta escola, volteo...
AssociacióExhibició de Ramadersdedoma-criadors de cavalls de Catalunya organitza pels dies 7 o 8 de setem-

bre en el IV Dipòsit de Sementals de l'Hospitalet el primer seminari de morfologia i funcionalitat
de PBarcelona.R.E. Per a Inscripcions dirigir-se a aquesta assolació. PI. Sant Josep Oriol, 4 Telf.: 30I 16 36
de Barcelona.



Barna Wagen, S. A.
Audi

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•t-JI

CALIER
ESPECIALITATS VETERINÀRIES
LABORATORIOS CALIER, S. A.
c/ Barcelonés, 26 (Pla de Ramassa)
Apartado de Correos 202 (Granollers)
08520 IES FRANQUESES DEL VALLÈS
Barcelona (ESPAÑA)
I . ·849 51 33
Fax 840 1 3 98



Curs de Veterinària legal aplicada per a
funcionaris

Aquest curs, organitzat pel Colegio Oficial de Veterinarios de Càceres, se celebrará del 17
al 23 de setembre i serà dirigit pel Dr. Enrique Castellà Beltran.

Programa:
1. Evolució històrica de la veterinària
2. Evolució agrana i sanitària
3. Veterinària Legal aplicada
4. Organització professional veterinària «
5. Evolució del personal sanitari
6. Funció Pública a Extremadura
7. Drt. administratiu aplicat a la funció pública a Extremadura
8. Competències legals veterinàries en matèria de sanitat
9. Actuacions a nivell local i d'atenció primària

10. Competències legals veterinàries en matèria de producció animal
11. Competències legals veterinàries en matèria de sanitat animal
12. Competències legals veterinàries en matèria d'agricultura
13. Competències veterinàries per a la integració en Administracions Públiques
14. Relacions entre Administració i exercici lliure veterinari
15. CEE i funcions veterinàries. Situació actual
16. Evolució previsible de funcions veterinàries i CEE
17. Especialitzacions veterinàries prioritàries per influència de la CEE
18. Deontologia professional veterinària

Taula rodona:

«Competències legals veterinàries a Extremadura» D. Gabriel Sancho Caballero, Dr. Rafael
Calero Carretero, D. Enrique Castellà Beltran, D. Eugenio Dorado Pérez.

Professorat:

Dr. D. Enrique Castellà Beltran, Dr. D. Alberto M. Berga Monge, Dr, D. Manuel Beato Espejo

Inscripcions:

Es faran lliurant a la Secretaria del Colegio Oficial de Veterinarios de Càceres. Els col·legiats
pagaran 7.000 ptes. i els no colegiáis I5.000.

Places:
El nombre de places està limitat a 100 per aquest motiu les solicituds s'atendran per ordre

rigurós beques que cobreixin les despeses d'inscripció.



Boletín Oficial del Estado
BOE núm. 176. pag. 21604
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es convoca concurs-oposició per a cobrir
places vacants en el eos nacional veterinari mitjançant el nomenament de funcionaris interins.

BOínúm. 177. (25.07.90) pag. 21.677
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Productes fictosanitarís. Ordre del
20.07.90 per la qual s'implanta el programa nacional de vigilància de residus de productes fitosani-
taris en origen.

BOE núm. ¡80. (28.07.90) pag. 22.249.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Resolució de 23.07.90, de la Direcció
General d'Investigació i Capacitació Agraria per la qual es convoquen concursos de mèrits desti-
nats a cobrir diferents tipus de beques.

BOE núm. ¡84.(02.08.90)
Resolució de 2 de juliol de 1990 de la Diputació Provincial de Salamanca referent a la convocatòria
per a proveir una plaça de veterinari. Data límit 22.08.90.

BOínúm. 186.(24.08.90) '
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Peste equina. Ordre de 3 d'agost de
1990 per a la qual es desenvolupa el Reial Decret 1604/ 1989 de 29 de desembre sobre peste
equina. Pag. 22.854 v

BOE núm. ¡86 de 4 d'agost de 1990
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Peste equina. Ordre del 3 d'agost de
1990 per la qual es desenvolupa el Reial Decret I604/I989 del 29 dic. de peste equina.

BOÍ núm. 191 de 10 d'agost de 1990
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. Reglamenta-
ciones técnico-sanitarias. Real Decreto 1043/1990 de 27 de julio por el que se aprueba la
Institución técnico-sanitaria sobre objetos de cerámica para uso alimentario.

BOí núm. 186 de 4 d' agost de 1990
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Reglamentaciones técnico-sanitarias. Real
Decreto 1066/90 de 27 de julio por el que se establecen los requisitos de sanidad animal que
deben recurrir los productos cárnicos destinados al comercio intracomunitario e importados de
terceros países.

80E núm. 194 de 14 de agosto de 1990
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Orden del 30 de julio de 1990 por la que
se anuncia la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Núm. de plazas, I, en Madrid, fecha límite de presentación
el 30 de agosto de 1990,

DOGC n. ¡322 dei 25 de juliol de ¡990
Fires de Catalunya Resolució de 18 de juny de 1990, per la qual s'actualitza el calendan de
fires de Catalunya de 1990.

Disciplina del Mercat i defensa dels consumidors i usuaris Decret 174/1990, de 3 de juliol,
pel qual es regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei I /1990, de 8 de gener, de disciplina
del mercat i defensa dels consumidors i usuaris.

DOGC nOficials. 1325 de ¡ d'agost de ¡ 990
Festes Oficials 1991. Ordre de 19 de juliol de 1990, per la qual s'estableix el calendari de
festes oficials per a l'any I99I.



Atlas de

OFTALMOLOGIA
CANINA Y FELINA

I. Waldn, E. H. Schaffer, R. G. Kósllin

Diseñados como instrumentos
prácticos para el trabajo, los
Atlas en color de GRASS Edic\o-
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
< onsejo de Ciento 341. 08007 Barcelona

Tclf. 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.

ANATOMIA RADIOGRÁFICA
CANINA Y FELINA

is IHL W H U D E M I B

Dermatología
Canina y Felina

G.T. WlLKlNSON

r.K,V



DOGCn. 1328 de 8 d'agost de i 990
Direcció General de Salut pública. Reestructuració. Decret 186/1990 de 16 de juliol, de
reestructuració de la Direcció General de Salut Pública.

DOGCn. \333 de 22 d'agost de 1990
Ofertes Publiques d'ocupació. Ajuntament de Tarragona, exercici de 1990, publicada una
plaça de veterinari, tècnic superior, grup A, sistema de selecció concurs-oposició lliure.

DOGC n. i 320, de 20 de juliol de 1990
Caça. Ordre de 11 de juliol de 1990, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça a tot el
territori de Catalunya i les vedes especials que s'estableixen per a la temporada de 1990-91.

DOGC n. 167/1990 de 20 dejuiiol de 1990
Venda de pa. Decret I67/I990 de 20 de juliol, sobre comercialització i venda de pa.

ñOÍ n. 204 de 25 d'agost de 1990
Facultats de veterinària. Plans d'estudis. Resolución de 12 de julio de 1990, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se hace pública la modificación del segundo ciclo del plan de estudios
de la facultad de veterinaria, a fin de adaptarlo a lo dispuesto en el Real Decreto de 17 de marzo
n. 331/1989, que regula el conocimiento de títulos, diplomas y certificados en veterinaria de los
estados miembros de la comunidad europea.

DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS
L 208. 17 de agosto de ¡990
Reglamento CEE n, 2319/90 de la Comisión, 6 de agosto de 1990, por el que se modifica el
Reglamento CEE n. 1627/89 relativo a la compra de carne de vacuna mediante licitación.

i. 209. 18 de agosto de 1990
Directiva de la Comisión, del 20 de julio de 1990, por la que se modifican los anexos de la
Directiva 70/524/CEE del consejo relativa a los aditivos en la alimentación animal (antibióticos
en pienso para pollos de engorde)

L2II. 19 de agosto de ¡990
Reglamento CEE n, 2334/90 de la Comisión de 8 de agosto de 1990 por el que se abren licitacio-
nes para la fijación de la ayuda al almacenamiento privado de canales y medias canales de cordero.

Rectificación por la que se anula la rectificación a la directiva 90/167/CEE del Consejo, de 26 de
marzo de 1990, por la que se establecen las condiciones de preparación, de puesta en el mercado
y de utilización de los piensos medicamentosos en la comunidad.

L2/5. ¡Odeogostode ¡990
Reglamento CEE n. 2351/90 de la Comisión, de 9 de agosto de 190, por el que se adoptan
medidas excepcionales de apoyo al mercado belga de la carne de porcino y se deroga el Regla-
mento CEE n. 2351/90d

L 20/. ¡0 de agosto de ¡990
Decisión del Consejo de 27 de julio de 1990 relativa al nombramiento de miembros titulares y
suplentes del comité consultivo para la formación de veterinarios.

L. 2/6. 11 de agosto de 1 990
Reglamento CEE n. 2363/90 de la Comisión de 10 de agosto de 1990 relativo a la expedición
de importación para las carnes de vacuno de alta calidad, frescos, refrigerados o congelados.



Companyia multinacional fabricant d'especialitats químiques per a la indústria
d'aliments sol·licita veterinari per a realitzar un treball de tècnic comercial.

Funcions:

- Realització d'estudis per a la implantació de sistemes de sanitització
(productes, metodologia de treball i sistemes d'aplicació).

- Posada en funcionament per a la millora de sistemes de sanitització.
- Seguiment dels processos (control de concentració de productes,

controls microbiologies, etc.)
- Assitència tècnica.

Es requereix:

- Llicenciat en veterinària.
- Servei militar fet.
- Disponibilitat per a viatjar per tot el pals.
- Capacitat de treball, organització i desig de superació.
- Disposar de vehicle.

S'ofereix:

- Condicions econòmiques a convenir,
- Integració en un equip altament qualificat.
- Desenvolupament professional.
- Avantatges socials.

Interessats contactar urgentment amb Javier Fernández, telèfon 323 10 54 de
10a 13 ide 16a 18 hores.

Empresa

Industrial Tècnica Pecuaria S.A.
Travessera de les Corts, 161 entl. C
Telf. 330 88 61 - 08028 Barcelona

Activitat: aditius de pinsos
Sector; alimentació animal

Responsable de lo selecció: Sr Pau Brufau
Lloc de treball ofert: Adjunt Direcoió Tècnica

Empresa
c.v. SÍNIA MORERA

Salvador Olivella, I. SITGES
Clínica de petits animals

Telf. 894 27 90
Responsable del procés de selecció: Sra. Banpton

T/pus de treball ofert: guàrdies nocturnes
Horari: de 20 a II h. de

dilluns a diumenge en setmanes alternatives



PREMI ESTÍMUL A L'ESTUDI
Us informem que, com és la tradició de cada any i coincidint amb la festivitat de Sant Francesc

d'Assís, patró de la veterinària, es convoca el premi d'estímul a l'estudi pels fills dels companys
que hagin aprovat el curs complert en la convocatòria de juny. Els aspirants al premi esmentat
hauran d'enviar, el més aviat possible, fotocòpia de l'expedient dels estudis corresponents.

VÍDEOGRAFIA VETERINÀRIA
El Royal Veterinary College ens informa que la seva biblioteca ha augmentat el material

videográfic per a veterinaris i aquest any han inclòs dos programes en espanyol:

1. Inspecció i tractament del carner.

Consisteix en una cinta de casset de 75 minuts amb 74 diapositives i un manual. El preu actual
és de 40 lliures esterlines per aquest programa més 8 lliures per despeses de lliurament. Si es
demanen dues còpies simuitáneament es fa un descompte del 10 % i si són 3 o més còpies serà
del 15 %. Aquest programa ofereix una oportunitat única al professional i a l'estudiant de Medici-
na Veterinària important dins del marc de producció als països latino-americans. El treball del
veterinari és vital per al seu desenvolupament i futur. Aquest programa mostra els aspectes més
destacats del tractament del carner.

2. La cadera del gos. Lesions traumàtiques.

És un vídeo de 60 minuts, amb un manual que inclou preguntes i respostes sobre el tema, El
preu de venda és de 32 lliures esterlines més 6 llires per despeses de lliurament. Es farà un
descompte del 10 % si es demanen 2 vídeos simuitáneament i de! 15 % si són 3 o més els que es
demanen. Aquest video descriu les característiques clíniques i el diagnòstic de diferents lesions
traumàtiques de la cadera del gos. Mostra aproximacions quirúrgiques bàsiques a la cadera junta-
ment amb el que s'ha de fer amb les fractures de l'acetabul, el cap femoral i del gran trocánter
i amb le dislocacions de cadera. La majoria dels procediments es mostren durant la cirurgia.

En cas que vulgui utilitzar aquest servei pot demanar l'ordre de lliurament al Col·legi de Barce-
lona.

INFORMACIÓ SOBRE EL REBUT COL·LEGIAL
Donades les nombroses consultes sobre el rebut col • legial trimestral, a continuació us detallem

el mateix per conceptes:

F.M.C PENSIÓ FONS M U T U A L D'AJUDA: A tots els col·legiats, un cop arribats a
l'edat de 65 anys, el Fons Mutual d'Ajuda els hi abona la cantitat de 3.000'- mensuals (art. 19 del
Fons). També la percebran aquells col·legiats que per causes de força major (enfermetat), es
jubilin abans de l'esmentada edat.

COL·LEGI Q U O T A COL·LEGIAL: (2.500'- trimestral). Els nous col·legiats no la pagaran
durant el primer any, a comptar des de la data d'acabament de la carrera. Aquesta quantitat és
imprescindible pel manteniment dels Col·legis, donant dret a rebre tot el suport i defensa dels
interessos dels col·legiats, a més de rebre tota l'informació que es genera, així com rebre el
Butlletí mensual, la Revista del Consell, etc.

CONSEJO GENERAL (I.5001- trimestrals). Manteniment del Consejo.

F.P.V. QUOTA FONS PREVISIÓ VETERINÀRIA DEL CONSEJO GENERAL: Mit-
jançant el pagament d'aquesta quota (3.000'- trimestrals), tens dret a:

Segur Col·/ectiu de VIDA: Per mort - 500.000'-; • per mort per accident - 1.000.000'-; • per



mort per accident de tràfic - 1.500.000'-; • per mon natural o acciaeniai â majors de /O anys)
- 250.000'-

Segur de Responsabilitat Civil Professional: (els col • legiats afectats deuran de remetre al Col • le-
gi informe amb explicació detallada del sinistre i valor estimat del perjudici). • Capital máxim per
sinistre - I0.000.0001-; • Límit capital per smistres/any - 100.000.000'-; «Fiances judicials -
10.000.000'-; «Defensa criminal - inclosa.

A més es té dret a: • Pensions a orfes, regal de Reis als orfes, Premis, Ajuts i Beques i Fons
Assistencial Sant Francesc d'Assís.

És requisit necessari per tenir dret a aquests drets l'estar al corrent en el pagament de l'esmen-
tada quota, així com de la quota col·legial.

M.G.F.M.A.: (Mutualitat General de Funcionaris del Ministeri d'Agricultura): Aquest concep-
te solament el paguen alguns veterinaris titulars inscrits.

A.N.V.T.: (Associació Nacional de Veterinaris Titulars): Igual que l'apartat anterior.

DERRAMES: (Derrames per defunció). Cada vegada que hi ha una defunció d'un col·legiat
es procedeix al cobrament d'una derrama de 700'- pels residents a la província, amb la finalitat
del pagament als benficiaris d'una ajuda per defunció de 500.000'- (Art. 18 del Fons Mutual
d'Ajuda) (també veure els articles transitoris I) i 2) del Fons).

A.S.C.: (Assitèncta Sanitària Col·legial): Assegurança particular d'assítència sanitària que amb
l'esmentada Cia té concertat el Col·legi, i que per una quota mensual de 3.4191- per pcscna
dóna dret a rebre tota classe d'assistència sanitària i llibertat per escollir els metges i centres hospi-
talaris.

També hi poden haver-hi altres conceptes variables com poden ser:
S.A.: (Assegurança individual d'accidents), concertat pel Consejo General i que, mitjançant

el pagament d'una quota anual, dóna dret a rebre unes quantitats que van des de 500,000'- 3
10.000.000'- (segons la modalitat escollida), amb una cobertura per assistència mèdica de
200.000'-. Aquesta assegurança es renova I'l d'abril de cada any i es comunica als col·legiats
mitjançant les circulars informatives.

D.A.S.: (Assegurança d'Assistència Jurídica): Per 1.000'- any es té dret, mitjançant una truca-
da telefónica, a rebre assitència jurídica sobre qualsevol problema de la vida diària: laboral, fiscal,
de l'automòbil, de defensa i reclamació dels teus drets, problemes sobre la propietat de la vivenda.
d'arrendament, etc. i molts d'altres.

Si necessiteu més informació, el personal del Col·legi és a la vostra disposició per assessorar-
A.S.

ALTRES CONSIDERACIONS
Al col·legiar-vos i mitjançant el pagament d'una quota d'entrada (variable segons t'edat) pas-

seu a pertànyer al Fons Mutual d'Ajuda del Col·legi, sent les finalitats d'aquests els subsidis pC
defunció, per jubilació, per intervencions quirúrgiques (col·legiat, esposa i fills), ajuts per estímul
a l'estudi, per invalidesa, per naixements, per defunció de fills menors d'edat, atencions als jubilats
i vídues, etc. (Veure reglament al Llibre Blanc del Col·legi).


