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Promoure les adopcions de
gossos i gats abandonats
L’Ajuntament i la fundació Altarriba signen un acord de col·laboració
La fundació Altarriba i l’Ajuntament han signat un
conveni de sensibilització
ciutadana per evitar l’abandonament d’animals de
companyia i fomentar-ne
les adopcions per impedirne el sacrifici. L’objectiu és
assolir el nivell d’eutanàsia
0, principal eix de les polítiques
municipals en matèria de protecció d’animals.
El conveni signat pel tinent
d’alcalde de Política Social, José
Vicente Muñoz, i el director d’Altarriba, Luis Luque, preveu la
participació de la fundació en el
seguiment dels acords subscrits
entre l’Ajuntament i el Col·legi
Oficial de Veterinaris de Barce-

lona que estableixen la col·laboració entre ambdues parts en
matèria d’identificació d’animals
de companyia i cens municipal.
José Vicente Muñoz ha ma-

Crèdits a
baix interès
per als
universitaris
de primer
Les universitats públiques
catalanes oferiran el curs vinent als alumnes de primer
crèdits a baix interès per finançar el pagament de la
matrícula. Es tracta d’una
prova pilot que impulsa l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i Recerca de la
Generalitat.
Els crèdits s’estan negociant
amb l’Institut Català de Finances perquè el tipus d’interès se
situï entre el 3,5 i el 4%. Per
sol·licitar-los només cal marcar
l’opció corresponent que apareixerà als impresos de matrícula. L’Agència enviarà el contracte
del crèdit al domicili del sol·licitant, que haurà de retornar-lo
signat. No és necessari acreditar
ingressos ni presentar avals. Cada universitat determinarà els
terminis en què s’abonarà la
matrícula. # C .S .
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Web de la fundació Altarriba
www.altarriba.org
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José Vicente Muñoz i Luis Luque durant la signatura del conveni

nifestat que amb aquest conveni es vol “sensibilitzar els ciutadans per evitar que abandonin
els seus animals de companyia
i que, si això succeeix, es puguin trobar altres persones que

els adoptin”. Muñoz ha afegit
que en l’últim any i mig a L’H
s’ha passat a L’H de 1.500 a
400 gossos abandonats a l’any.
Per la seva banda, Luis Luque, director d’Altarriba, ha ma-

nifestat que no cal estimar els
animals, només respectar-los:
“hem de defensar els animals i
emetre missatges que el nostre
comportament ha de canviar”.
# P ILAR GO NZALO

Pàgina web de
l’Agència:
agaur.gencat.net

