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SALUT ANIMALS

BEQUES

Veterinaris recullen firmes per
demanar abaixar l’IVA, del 21%

L’associació Alba,
premiada per un
projecte alimentari

Calculen que des que va pujar el 2012 han perdut un 20 per cent de la clientela
LLEONARD DELSHAMS

S. DIEGO

❘ LLEIDA ❘ Abaixar l’IVA del 21%
actual al 8% propi dels serveis
sanitaris.Aquest és l’objectiu del
Consell de Col·legisVeterinaris
de Catalunya, que ahir va posar
en marxa una campanya de recollida de firmes per demanar
una rebaixa de l’IVA dels serveis
veterinaris al tipus reduït. Segons va explicar la presidenta
del Col·legi de Veterinaris de
Lleida, Carme López, el 2012
l’IVA va passar del tipus reduït
(8%) al nou tipus general (21%),
una circumstància que ha provocat que molts propietaris no
puguin fer front a l’augment del
cost que comporta la tinença

TRADICIONS

La Seu celebra la
setmana cultural
de Sant Sebastià

CAMPANYA

El col·legi ha repartit
entre els centres veterinaris
un document per
recollir les firmes
d’un animal en condicions de salut adequades, ni tampoc als
tractaments de malalties cròniques, cirurgies o urgències veterinàries.
En general, els veterinaris calculen que en aquests dos anys
han perdut entre un 15 i un 20
per cent de la clientela. “És un
problema de salut animal, però també de salut de tota la fa-

Una veterinària de Lleida, ahir a la tarda, ja oferia als seus clients la possibilitat de firmar per la causa.

mília, perquè els animals de
companyia poden transmetre
malalties a les persones”, va alertar López.
La presidenta del col·legi lleidatà va recordar que diversos estudis científics demostren que
conviure amb una mascota comporta certs beneficis: redueix el
nivell d’estrès, potencia l’autoestima i habilitat social dels pro-

pietaris, millora la comunicació
i redueix la pressió arterial, entre altres. En grups concrets, com
els nens o els avis, els beneficis
de conviure amb animals de
companyia són encara més importants, segons López. “Precisament la gent gran és la que té
menys recursos i fa molta pena
veure algú patir al no poder pagar el tractament que necessita

la seua mascota”, va assegurar.
La campanya ha començat a nivell de Catalunya però preveuen
estendre-la a la resta d’Espanya.
El nombre de mascotes censades a Catalunya fins a l’agost
passat es va incrementar un 60%
respecte al mateix període del
2013, al passar de 98.787 a
157.899, segons fonts de la Generalitat.

ENTITATS ASSEMBLEA
ÒSCAR MIRÓN

La Fecoll
compra l’edifici
annex a la seua
seu social
Hi haurà més sales de
reunió i un menjador
❘ LLEIDA ❘ La Federació de Colles
de l’Aplec del Caragol (Fecoll)
comprarà l’edifici annex a la seua seu social, ubicada al número 2 del carrer Obradors, al Centre Històric de Lleida.Així es va
decidir ahir per unanimitat en
el transcurs d’una assemblea extraordinària en la qual es va debatre sobre la possibilitat de llogar o comprar l’edifici veí. “S’ha
votat a favor de comprar el local, de manera que ampliarem
patrimoni i podrem disposar de
més sales de reunions per als penyistes i d’un menjador per si algú vol organitzar un dinar o un
sopar”, va explicar Xavier Pérez, president de la Fecoll.

❘ TÀRREGA ❘ L’associacióAlba de
Tàrrega, dedicada a les persones amb discapacitat, ha
guanyat la beca Educar menjant 2014 de la Fundació Jaume Casademont a partir d’un
projecte d’estimulació sensorial a través dels aliments.
Sota el títol de Juguem
amb la piràmide, l’objectiu
del projecte és fomentar l’alimentació saludable a través
del joc.

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La capital de
l’Alt Urgell es troba de ple en
la celebració de la setmana
cultural dedicada al seu patró, Sant Sebastià. Del programa d’actes destaca la conferència que impartirà, divendres vinent, la monja Lucía
Caram, sota el títol La pobresa, avui. La festivitat de Sant
Sebastià se celebrarà el pròxim dimarts, 20 de gener, amb
un dinar popular, entre altres
activitats.

SERVEIS SOCIALS

Denuncien que els
joves extutelats
estan desemparats
❘ BARCELONA ❘ Les entitats socials
van denunciar ahir que Espanya no compta amb un marc
legal que empari els joves extutelats per l’administració i
que aquests tenen cada vegada més dificultats per poder
emancipar-se quan compleixen els 18 anys. Actualment
hi ha 30.000 joves tutelats a
Espanya, dels quals 5.000 es
troben en procés d’emancipació.

SALUT

Espanya bat un
nou rècord en
trasplantaments

Un moment de l’assemblea extraordinària de la Fecoll, ahir a l’Institut Municipal d’Educació (IME).

El local social de l’entitat disposa ara de 130 metres quadrats
i amb el nou edifici guanyaran
uns altres 70 metres en planta
baixa i 25 d’altell. Pérez, que no
va voler revelar el preu de l’ad-

quisició, va explicar que la compra no suposarà cap cost extra
per als socis.
En el transcurs de l’assemblea
extraordinària d’ahir també es
va debatre sobre la fiscalitat de

les colles, que a partir d’ara estaran obligades per llei a presentar l’impost de societats i,
d’aquesta manera, a portar una
comptabilitat de despeses i ingressos.

❘ MADRID ❘ Espanya ha assolit un
nou màxim en el nombre de
donacions i trasplantaments
d’òrgans amb 4.360 pacients
trasplantats i una taxa de 36
donants per milió de persones, amb la qual cosa revalida la seua posició de liderat
mundial. Les xifres contrasten amb les de Lleida (vegeu
SEGRE d’ahir), on baixen els
trasplantaments (de 41 a 39)
i els donants (de 9 a 7).

