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Gener 2019

El Pla de Salut d'Igualada 2019-2022 es portarà
a la consideració del ple municipal de gener
El departament de Sanitat i Salut Pública, amb el suport del teixit
associatiu i de professionals de diversos àmbits, ha finalitzat la
redacció del segon pla de salut de la ciutat, que engloba el període
2019-2022, i que es preveu aprovar en el ple municipal del dia 29 de
gener.

#enrenou amb salut per Cap d’Any 2018-2019!
Per a la celebració del Cap d’Any 2018-2019 de l’Associació Juvenil
La Coll@nada, el departament de Sanitat i Salut Pública de
l’Ajuntament d’Igualada va dispensar materials preventius per a la
reducció de riscos, entre els que van incloure’s informació sobre
drogues, gènere i sexualitat, Kits de Plaer (amb preservatius i
lubricant), així com alcoholímetres d’un sol ús, per tal de promoure
hàbits saludables i facilitar que les persones assistents al local dels
moixiganguers “Les Cotxeres” poguessin prendre decisions
informades.

Mònica Xifré guanya el 2n concurs d'Instagram
contra la violència masclista
El jurat del segon concurs d’Instagram per a l’eliminació de la
violència contra les dones, convocat pel departament de Sanitat i
Salut Pública de l'Ajuntament d'Igualada, ha atorgat el premi a la
millor fotografia a Mònica Xifré. L’obra guanyadora va acompanyada
del missatge “Jo moldejo la meva vida. Sóc dona, sóc lliure i sóc com
vull ser. Ens volem lliures, vives, feministes, combatives i rebels”. +
info

El CEIP Ramon Castelltort acull l'exposició
'Menja bé, tu hi guanyes'
De l'11 al 25 de febrer, el CEIP Ramon Castelltort acollirà l'exposició
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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'Menja bé, tu hi guanyes', cedida per la Diputació de Barcelona amb
l'objectiu de promoure hàbits alimentaris saludables entre els infants,
alhora que també s'incideix en la importància dels hàbits higiènics,
l'activitat física i el descans. L'exposició va adreçada a nenes i nens
de cicle mitjà i superior de primària. + info

Consum
Trucades comercials
Les empreses no ens poden trucar per fer-nos ofertes si no tenen el
nostre consentiment previ. Està prohibit fer-les des de números ocults
i entre les 21 i les 9h i en cap de setmana o festiu. Si ens fan oferta no
ens precipitem i no donem el consentiment ni dades personals fins
que n’estiguem convençuts. També ens podem inscriure en les llistes
Robinson per tal de deixar de rebre trucades d’empreses amb les
quals no haguem tingut cap relació.

Agenda Gener
Xerrada: 'Què cal saber sobre la dislèxia?'
Dia: 02/02/2019
Hora: 10h
Lloc: Espai Cívic Centre (C/Trinitat, 12)
Organitza: Associació Catalana de Dislèxia - Catalunya Central +
info

II Cursa Anoia en Marxa contra el Càncer
Dia: 10/02/2019
Hora: 10h
Lloc: Estadi Atlètic d'Igualada (C/ de l'Estadi Atlètic s/n)
Organitza: AECC - Catalunya contra el càncer + info

Concert benèfic pel càncer infantil
Dia: 15/02/2019
Hora: 20h
Lloc: Teatre Municipal de l'Ateneu
Organitza: Hospital Sant Joan de Déu + info
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Gaudeix obertament de la teva
sexualitat!
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Prou violència masclista!

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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