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Llum verda al nou Pla de Salut d'Igualada
El passat 29 de gener, el Ple municipal va aprovar el nou Pla de Salut
d’Igualada per al període 2019-2022. El Pla parteix del model teòric
dels determinants socials de la salut i segueix l’estratègia
d’incorporació de la salut en totes les polítiques. A partir d’aquest
enfocament holístic de la salut, s’estableixen 13 eixos d’actuació, 19
objectius generals, 77 objectius específics i 219 actuacions concretes
en àmbits tan diversos com els hàbits de vida, el medi ambient, el
consum de drogues i altres conductes de risc, la mobilitat, la violència
masclista, la salut sexual, afectiva i reproductiva o la protecció de la
salut i la seguretat alimentària, entre d’altres. + info

Completades el 85% de les mesures del Pla de
Salut 2015-2018
El 85% de les mesures contemplades en el Pla de Salut d’Igualada
2015-2018 han estat plenament completades o es troben en fase final
de desenvolupament. El segon tinent d’alcalde i regidor d'Entorn
Comunitari i Cooperació, Fermí Capdevila, ha mostrat la seva
satisfacció pel fet que “l’anterior pla local de salut ens va permetre
endreçar i coordinar per primer cop les accions de promoció,
prevenció i protecció de la salut i planificar-ne de noves.'

Arrenca la formació 'Q de festa!'
El vespre del 16 de febrer, en el marc del projecte “Nits de Qualitat” a
Igualada, i gràcies al suport de la Subdirecció General de
Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, va celebrar-se, a
la Sala LAB de l’Ateneu Igualadí, la primera sessió formativa dirigida
als locals d’oci nocturn del municipi atorgats amb el distintiu “Q de
festa!”, per a la sensibilització i reducció dels riscos associats a la nit.
En aquest sentit, l’existència de personal format en prevenció i
reducció de riscos en l’oci nocturn és un dels serveis bàsics en salut
que han de complir per tal de formar part de la xarxa d’oci nocturn Q
de festa! La finalitat? Afavorir el benestar de les persones usuàries.
En aquesta edició, en la que va assistir-hi personal de control
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php

1/3

27/2/2019

Sanitat Igualada

d’accessos i seguretat, taquilla i sala, van abordar-se qüestions
vinculades amb les violències sexuals en el context de l’oci nocturn,
dret d’admissió, així com dispensació responsable d’alcohol.

Nova onada de l'Enquesta d'hàbits de salut dels
estudiants de 4t d'ESO d'Igualada
L’Ajuntament d'Igualada, amb la col•laboració de la Diputació de
Barcelona, realitzarà, aquest 2019, una nova enquesta per conèixer
els hàbits i comportaments de salut dels adolescents de 4t d’ESO.
Aquesta enquesta ja es va realitzar l'any 2015 a totes les escoles
d'Igualada i es poden consultar els resultats al web de l'Ajuntament.
Les preguntes inclouen entre altres temes, l’alimentació, el lleure, el
consum de drogues, la sexualitat i les relacions socials.

Consum
Dia Mundial del Consumidor
El pròxim dia 15 de març és el Dia Mundial del Consumidor. L’acció
d’aquest any se centrarà en l’etiquetatge dels productes alimentaris
frescos com a garantia de seguretat per als consumidors. La
campanya vol incidir en la necessitat de facilitar als consumidors tota
la informació essencial sobre la composició dels productes
alimentaris, el seu fabricant i els mètodes d'emmagatzematge d'una
manera fàcil de comprendre i que no confongui o presenti dubtes. +
info

Agenda Febrer
Xerrada: 'Com abordar els trastorns de
conducta?'
Dia: 28/02/2019
Hora: 18h
Lloc: Centre Cívic Montserrat (C/Orquídies, 7)
Organitza: Associació de Familiars d'Alzheimer i d'Altres Demències
de l'Anoia (AFADA)

II Aula Oberta: Diversitat, Reptes i Promoció de
la Salut
Dia: 20/03/2019
Hora: de 16h a 19h
Lloc: Sala d'Actes del Campus d'Igualada de la UdL (Av. Pla de la
Massa, 8)
Organitza: Universitat de Lleida - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia +
info
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Gaudeix obertament de la teva
sexualitat!

Sanitat Igualada

Prepara't - 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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