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Activitats a Igualada pel Dia Mundial de l'Activitat
Física 2019
Cada 6 d'abril se celebra el Dia Mundial de l'Activitat Física i, des del
grup Grup Impulsor d’Activitats (GIA) pels Dies Mundials relacionats
amb la salut a Igualada, s’han organitzat un seguit d’actes. El gruix de
propostes tindran lloc aquesta setmana. Des de l’Ajuntament s'han
distribuït motxilles als infants de 3r i 4t de primària de totes les escoles
de la ciutat que s'han volgut sumar a la iniciativa de dur a terme,
durant els mesos d'abril i maig, caminades per les Rutes Saludables
de la ciutat. + info

Exposicions dinamitzades sobre l’alcohol i tabac
El proper mes de maig i juny, Igualada acollirà les exposicions
interactives i itinerants de promoció de la salut, cedides per la
Diputació de Barcelona, “El tabac al descobert” (de l’11 al 23 de maig)
i la recentment estrenada “Dona la volta l’alcohol” (del 7 al 19 de
juny). En aquesta ocasió les exposicions comptaran amb diverses
sessions de dinamització gratuïtes dirigides a grups d’adolescents de
primer cicle i segon cicle d’ESO, respectivament. Els tutors/res i/o
monitors/res que desitgin acollir l’exposició en llurs centres i/o gaudir
de visites dinamitzades de les exposicions, poden contactar amb
Sanitat i Salut Pública a través de programaprevencio@ajigualada.net o bé del 938031950 ext.4409.

Nova onada de formació en Suport Vital Bàsic i
Desfibril·lació
El proper mes de maig, el departament de Sanitat i Salut Pública de
l'Ajuntament d'Igualada, ofereix un curs de formació de 6 hores en
SVB i DEA a personal de les dues escoles de la ciutat que faltaven
per formar. També al maig, personal d'equipaments municipals que ja
havien rebut formació anteriorment, faran una nova sessió de
'reciclatge' per tal de renovar la validesa del seu certificat
d’aprofitament. Aquestes accions formatives es desenvolupen en el
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marc del Projecte 'Igualada, ciutat amb accés públic a la
desfibril·lació'.

Noves caixes niu per xot a la Rambla Sant Isidre
Tot i que sovint passa desapercebut per la majoria de vianants, el xot
o Otus scops, un petit mussol protegit, nia al centre d’Igualada i ho
acostuma a fer aprofitant els forats dels plàtans que hi ha a la Rambla
Sant Isidre. No obstant, ho fa en precarietat i sovint els polls cauen del
niu. Per tal de proporcionar-los un lloc de nidificació adequat,
l’Ajuntament d’Igualada ha instal·lat dues caixes niu especials per
aquesta espècie. + info

Evitar la pesta porcina africana és cosa de
tots/es!
La Generalitat de Catalunya ha iniciat una campanya de
sensibilització per evitar la pesta porcina africana. Si trobes algun
senglar mort, no t'hi apropis i avisa de la seva ubicació als Agents
Rurals. No deixis restes de carn ni embotits a papereres ni a zones
verdes que estiguin a l'abast dels senglars + info

Consum
Saps què és el dret de desistiment?
En les compres a distància (fora de l’establiment comercial) és
obligatori el dret a desistiment. El consumidor disposa de 14 dies per
retornar la compra o desistir del contracte. En aquest cas, l’empresari
té l’obligació d’abonar els diners en un temps màxim de 14 dies
naturals.
Compte per això amb les excepcions, no s’aplica si: el producte s’ha
personalitzat, si és perible, continguts digitals, premsa i productes
d’higiene, i en serveis, quan aquests ja s’han començat a prestar,
transports de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats
amb activitats d’esbargiments o si el contracte preveu una data o
període d’execució específic

Agenda Abril
Caminada popular i tast de taitxí en motiu del Dia
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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Mundial de l'Activitat Física
Dia: 05/04/2019
Hora: 9:15h
Lloc: CAP Anoia (Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 170)
Organitza: ICS (EAP Igualada Urbà). + info

Exposició 'Mou-te, és salut!'
Dia: Fins al 12/04/2019
Hora: Tot el dia
Lloc: Vestíbul de l'Hospital d'Igualada (Av. de Catalunya, 11)
Organitza: Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA)

Gaudeix obertament de la teva
sexualitat!

Parlem d'higiene - Seguretat
Alimentària

Campanya 'Jo sóc la festa!'

Departament de Sanitat i Salut Pública
C. Trinitat, 12 (Espai Cívic Centre)
08700 Igualada

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

Tel. 93 803 19 50 Ext. 4409
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.
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