31 DE MAIG DIA MUNDIAL SENSE FUM
Programa d’activitats

Grup Impulsor Activitats Dies Mundials Igualada:
Ajuntament d’Igualada . Consorci Sanitari de l’Anoia.
ICS Igualada Urbà . Agència de Salut Pública de
Catalunya . Consorci Sociosanitari d’Igualada.
Fundació Sanitària Sant Josep.

Com cada any, i dinamitzat per l’EAP Igualada Urbà, es farà el concurs de Fotografia entre els alumnes de Secundària - ESO dels Centres Educatius
d’Igualada. Consultar les bases del concurs en el propi Centre Educatiu. Termini màxim de presentació d’imatges: 29 de maig a les 24 h. Entrega de
premis el divendres 2 de juny a les 19 h. al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Igualada. Enguany el premi és un PATINET ELÈCTRIC.

Del 25 de maig al 5 de juny exposició de les fotos del concurs dels anys anteriors al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada

Foto guanyadora 2016: “Empresonat” del Joan Moreno.

19/05/16 - 8.45 h. Programa de ràdio “La Píndola” amb Anna Cid i l’Ester Castillo del Grup Tabac ABS Igualada Nord.
Ràdio Igualada 103.2 fm.

Mural sobre el tabac al vestíbul de l’ABS Igualada Nord. A partir del 29 de maig estarà al c/Bèlgica, 5 - Igualada

31 de maig - Taula informativa de l’AECC al vestíbul de l’Hospital. Av. Catalunya 11
d’Igualada, de 10 a 13 h.
Del 26 de maig al 7 de juny exposició “El tabac al descobert” a l’Espai Cívic Centre.
El tabac és una substància de gran poder addictiu que causa problemes greus de salut. Encara que pot semblar en un primer moment inofensiu, moltes persones comencen a fumar perquè els altres ho fan, perquè necessiten tenir les mans ocupades, perquè relaxa... Al cap de poc, s’adonen que aquesta substància forma part del
seu dia a dia i, tot i que es pensaven que seria fàcil, deixar-ho es converteix en un problema difícil de resoldre.
Més informació: http://eltabacaldescobert.diba.cat/
Diputació de Barcelona.

VISUALITZAREM ELS PULMONS DELS CIUTADANS I CIUTADANES.
El 31/05/17 davant de l’Hospital de Dia Sant Jordi es farà una parada amb
globus que representen pulmons i s’afegiran globus de diferents colors en
funció de la resposta de la ciutadania si és fumador o no. Hi estarà present
personal sanitari de l’EAP Igualada Urbà.

