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El Campus de Salut ja té projecte executiu
L’Ajuntament d’Igualada ja disposa del projecte executiu per a la
construcció del campus universitari de salut. La tinenta d’alcalde
Carlota Carner, que ha estat d’encarregada d’explicar-ne les
característiques tècniques, ha recordat que la inversió d’aquest
projecte és de 6 milions d’euros (2 a càrrec de la Generalitat, 2 a
càrrec de la Diputació de Barcelona i 2 a càrrec de l’Ajuntament). +
info

En què m'he de fixar quan compro una
mascareta?
L’ús de la mascareta és vital per evitar un risc més gran de contagis.
Per aquest motiu, és convenient recordar quins tipus de mascaretes hi
ha a la venda actualment i com fer-ne un ús adequat perquè us
protegeixin com cal.
Cal tenir en compte que les mascaretes són una mesura de protecció
addicional, sempre que s’utilitzin correctament, però no substitueixen
les mesures de prevenció més efectives: la distància de seguretat
respecte d’altres persones i la higiene de mans freqüent. + info

La detecció precoç del càncer de mama en
temps de COVID-19
Des de l'Hospital Universitari d'Igualada es recorda la importància de
participar en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama.
Una mamografia a partir dels 50 anys i repetida cada dos anys entre
els 50 i 69 anys pot ajudar a detectar el càncer de mama en una
etapa inicial, amb major èxit de curació.
Les mamografies són proves senzilles que es fan en el servei de
radiologia de l'Hospital Universitari d'Igualada, es realitzen amb les
màximes garanties de seguretat i higiene, seguint els protocols
establerts pels especialistes d'infeccions. + info

Contaminació atmosfèrica i impactes sobre la
salut a les ciutats
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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Un estudi amb dades de gairebé 1.000 ciutats europees ha demostrat
que la contaminació de l’aire encara té considerables efectes
adversos sobre la salut de les persones que viuen a zones urbanes.
L'estudi estima que es podrien prevenir cada any 51.000 i 900 morts
prematures, respectivament, si totes les ciutats analitzades assolissin
els nivells de PM2,5 i NO2 recomanats per l'Organització Mundial de
la Salut (OMS). + info

Inicia la campanya 'Sóc responsable',
d'identificació i esterilització dels animals de
companyia
Estar informat, identificar i esterilitzar al teu animal de companyia és
contribuir al seu benestar i al teu. Des de FAADA s'ha iniciat la
campanya d’esterilització i identificació a preus promocionals, per tal
de reduir l’abandonament i facilitar la recuperació dels animals
perduts. + info

'Jo tampoc estic bé', nova campanya de
l'Associació Obertament
La situació actual causada per la COVID-19 comporta temps difícils.
Són canvis molt profunds i inesperats: l’aïllament,
la inestabilitat i la conciliació personal i professional són
només algunes de les causes que afecten la nostra salut mental.
Si sents que no estàs bé, potser és hora de demanar ajuda.
L'Associació Obertament posa a la disposició de la ciutadania una
web amb recursos i informació sobre salut mental, així com un espai
per compartir vivències i emocions. + info

Trobeu tota la informació i novetats sobre el
coronavirus, al Canal Salut de la Generalitat
La Generalitat de Catalunya, a través del Canal Salut, posa a l'abast
de la ciutadania i de professionals tota la informació i darreres
novetats sobre el coronavirus, la seva prevenció, l'atenció sanitària, i
principals consells i recomanacions. + info

Consum
15 de març, Dia Mundial del Consumidor
La campanya d’enguany, impulsada per la Diputació de Barcelona, es
centra en les compres per Internet i, particularment, en 'Evitar fraus en
les compres a Internet'. La crisi generada arrel de la Covid-19 ha
provocat un canvi en les tendències de compra dels consumidors.
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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Des dels Serveis Públic de Consum s'ha vist un increment significatiu
en les reclamacions i consultes en el sector del comerç electrònic,
probablement com a conseqüència d’un canvi d’hàbits en la població i
en les restriccions al comerç tradicional i de proximitat. + info

Alerta davant d'una nova estafa contra la gent
gran
Els Mossos alerten d'una nova estafa contra la gent gran, el vishing.
Es tracta d'un mètode que es fa via telefònica per aconseguir
guanyar-se la confiança de la persona i així fer-se amb la seva
informació bancària, tant de les seves targetes de crèdit com de la
seva banca digital.
Tot comença amb una trucada a la casa de la víctima fent-se passar
per l'entitat bancària. L'estafador es fa passar per membre del banc,
d'una gestora dels mètodes de pagament o una empresa similar, i
avisa a la persona en qüestió que han detectat una compra per
internet d'un import elevat mitjançant la seva targeta de crèdit

Agenda

ODS - Salut i Medi Ambient

ODS - Salut i Medi Ambient

ODS - Salut i Medi Ambient

Gaudeix obertament de la teva
sexualitat!

Prou violència masclista!

Parlem d'higiene - Seguretat
Alimentària

https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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Campanya 'Jo sóc la festa!'

Departament de Sanitat i Salut Pública
C. Trinitat, 12 (Espai Cívic Centre)
08700 Igualada
Tel. 93 803 19 50 Ext. 4409

Aquest correu s'envia a %%emailaddress%%.
Si no vols rebre més missatges clica aquí

promociosalut@aj-igualada.net
web
Avís legal: Us fem saber que l’Ajuntament d’Igualada té una nova política de tractament de dades que podeu consultar a la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada), i volem destacar que els interessats tenen els drets següents:
D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
(OAC), Plaça de l'Ajuntament número, 1 08700 - Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic atencio.ciutadana@aj-igualada.net.

https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php

4/4

