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Igualada disposarà d'un espai dedicat al dol
perinatal
L’Ajuntament té previst crear un espai dedicat al dol perinatal perquè
les famílies que han perdut un nadó durant la gestació tinguin un lloc
de record, que estarà ubicat concretament al costat de l’entrada del
recinte del cementiri nou. La previsió és que aquest espai estigui obert
al voltant del 15 d’octubre, que és el Dia Mundial de la Perdua
Perinatal. + info

Dia Mundial de Tolerància Zero amb la Mutilació
Genital Femenina
Com cada any, els serveis de Sanitat i Salut Pública, el Servei
d’Atenció a les Migracions de l’Ajuntament d’Igualada i el servei
d’igualtat de gènere i LGTBI de la MICOD, llancen la campanya de
tolerància zero amb la Mutilació Genital Femenina (MGF). + info

Es constitueix l'Associació Dany Cerebral
Adquirit (DCA) de l'Anoia
L'Associació DCA Anoia pretén esdevenir un espai de trobada i ajuda
mútua i millorar la qualitat de vida de les persones amb DCA i les
seves famílies, dotant-los d'informació, assessorament i orientació,
entre d'altres. Per a més informació, podeu contactar amb
associaciodca@gmail.com

El Centre de Salut Mental i Addiccions d'Igualada
del CSA s'adhereix al Projecte de “Parelles
Artístiques'
El Centre de Salut Mental i Addiccions d'Igualada del CSA s'ha adherit
al projecte de “Parelles Artístiques, experiències creatives per a la
salut mental” i participa amb quatre obres artístiques en la catorzena
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edició d'aquesta iniciativa, que actualment es porta a terme en 15
comarques catalanes. El projecte consisteix en la creació i posterior
exposició d'unes obres realitzades per parelles artístiques formades
per un artista vinculat a recursos de la xarxa de salut mental i per un
artista extern. + info

Si per Carnaval, tot s'hi val...
També passar de l’alcohol i d’altres substàncies.
També brindar amb el que tu vulguis en les teves consumicions.
També fer un consum responsable.
El Carnaval el decideixes tu, com el vulguis tu.
Recorda... Jo sóc la festa! Tu ets la festa! + info

Consum
Trucades comercials no sol·licitades
Les empreses no us poden trucar per fer-vos ofertes si no tenen el
vostre consentiment previ.
Està prohibit fer trucades amb finalitats comercials:
- des de números ocults.
- entre les 21 i les 9h.
- els caps de setmana i els festius.
En cada trucada, a l’inici de la conversa, us han d'informar
clarament de la identitat de la persona venedora i de la finalitat
comercial.
Us han de facilitar sistemes perquè pugueu oposar-vos a rebre
més propostes comercials d'aquest empresari o professional.
Si us fan una oferta, no us precipiteu a l’hora de prendre una
decisió, estudieu-la amb calma.
No faciliteu les vostres dades bancàries ni dades personals o
factures anteriors si no n’esteu ben segurs i convençuts.
Si decidiu acceptar l'oferta, cal que posteriorment la confirmeu per
escrit en paper, per correu electrònic, amb un missatge SMS, etc.
Per evitar aquestes trucades en el telèfon fix, podeu demanar a
l’operadora de telefonia que les vostres dades no apareguin en les
guies telefòniques públiques.
També podeu inscriure-us en el servei de les Llistes Robinson, per
evitar rebre publicitat d'entitats o empreses amb les quals no heu
tingut cap relació.
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Agenda Febrer
Xerrada: 'Alimentació saludable per a la gent
gran'
Dia: 27/02/2020
Hora: 18h
Lloc: Centre Cívic Montserrat (C/Orquídies, 7)
Organitza: AFADA

Xerrada: 'Per si un dia no pots decidir... Fes-ho
constar!' (Voluntats Anticipades)
Dia: 30/03/2020
Hora: de 19:00h
Lloc: Biblioteca Central d'Igualada (Pl. de Cal Font, s/n)
Organitza: EAP Igualada Urbà + info

Gaudeix obertament de la teva
sexualitat!

Prou violència masclista!

Parlem d'higiene - Seguretat
Alimentària

Campanya 'Jo sóc la festa!'
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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.
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