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Desembre 2019

Igualada commemora el Dia Mundial de la Sida
en el marc del 'Figues i Ous 2019'
El proper 11 de desembre finalitzen els actes de 'Figues i Ous 2019',
un cicle d'activitats de promoció de la salut sexual i afectiva. Entre
d'altres, s'han dut a terme l'exposició per a adolescents i joves 'Treu-li
suc a la sexualitat'; l'espectacle 'Figues, Ous i deParranda amb
Peres', d'educació sexual per a infants i el documental 'Me llamo
violeta', que narra la hitòria d'una jove trans.
El diumenge 1 de desembre, la façana de l'Ajuntament d'Igualada es
va il·luminar de color vermell per a commemorar el Dia Mundial de la
Sida, i es van repartir informació i llacets a equipaments municipals.
Finalment, l'11 de desembre tindrà lloc el taller de sexualitat
apoderadora 'El plaer està a les teves mans'. + info

Monitors del Saló de la Infància es formen en
Suport Vital Bàsic i DEA
Els departaments de Sanitat i Salut i d'Infància i Joventut de
l'Ajuntament d'Igualada, amb el suport de la Diputació de Barcelona,
oferiran formació sobre Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa
Automàtica a 30 monitors/es i coordinadors/es del Saló de la Infància.
La formació forma part del Projecte 'Igualada, ciutat cardioprotegida',
que pretén capacitar a la ciutadania per a actuar davant d'una aturada
cardíaca, alhora que estén la xarxa de desfibril·ladors disponibles a la
ciutat.

'Minories que fan una majoria', lema de La
Marató 2019
El proper 15 de desembre tindrà lloc La Marató de TV3, enguany
dedicada a les malalties minoritàries amb el lema 'Minories que fan
una majoria'. A Catalunya, es calcula que hi ha 400.000 persones
amb una malaltia minoritària. Segons els experts, dos dels objectius
més urgents de la recerca en aquestes malalties són les proves per
detectar-les en el moment de néixer i els tractaments eficients i
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segurs. Els recursos recaptats per La Marató 2019 contribuiran a
impulsar aquests i altres objectius de la recerca. + info

Concurs d'Instagram contra la violència
masclista
En motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra
les dones, el departament de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament
d'Igualada organitza la 3a edició del Concurs d'Instagram per a joves
contra la violència masclista.
T’agrada la fotografia? Tens entre 12 i 35 anys? Vols guanyar una
càmera Polaroid Snap Touch Instant Digital Camera? No t’ho pensis
més i participa! Tens temps del 25 de novembre al 13 de gener. + info

L’Hospital d’Igualada incorpora la carn Halal als
àpats dels seus pacients
Des del mes de novembre, l’Hospital d’Igualada inclou, en els seus
menús habituals, la carn Halal. S’ha introduït, als menús que poden
escollir els pacients mentre no hi hagi cap contraindicació mèdica, el
pollastre i la vedella Halal. Per assegurar-ho, a la safata on se
serveixen, hi ha un certificat que envia el proveïdor quan serveix el
producte i que, sota la realització d’auditories, així ho autentifica. +
info

Consum
Tiquet de compra
Recordeu conservar fins al final la GARANTIA, la factura o el tiquet de
compra, el necessitareu si heu de reclamar.
Els catàlegs i les ofertes comercial són vinculants i en podem exigir el
compliment.
En cas de disconformitat, demaneu el full oficial de reclamació a
l’empresa. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta o
aquesta no es satisfactòria, podeu contactar amb el vostre Servei de
Consum més proper

Agenda Desembre
Jornada: 'Joves i Salut Mental'
Dia: 04/12/2019
Hora: De 9 a 14:30h
Lloc:Museu de la Pell d'Igualada (C/Dr. Joan Mercader, 1)
Organitza: Associació SMC-Anoia + info

Taller de sexualitat apoderadora per a dones 'El
plaer està a les teves mans'
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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Dia: 11/12/2019
Hora: de 18:30 a 20:30h
Lloc: Espai Cívic Centre d'Igualada (C/Trinitat, 12)
Organitza: Departament de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament
d'Igualada + info

Gran espectacle musical de playback per La
Marató 2019
Dia: 15/12/2019
Hora: de 18:00 a 20:20h
Lloc: Teatre Municipal de l'Ateneu (C/ de Sant Pau, 9)
Organitza: Associació de gent gran d’Igualada del Casal del Passeig
+ info

Gaudeix obertament de la teva
sexualitat!

Prou violència masclista!

Parlem d'higiene - Seguretat
Alimentària

Campanya 'Jo sóc la festa!'

Departament de Sanitat i Salut Pública
C. Trinitat, 12 (Espai Cívic Centre)
08700 Igualada
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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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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