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Gener 2020

Salut afegeix al calendari una nova vacuna
contra 4 tipus de meningococ
El Departament de Salut ha modificat el calendari de vacunacions
sistemàtiques. El nou calendari és vigent des de gener de 2020. El
principal canvi és la introducció de la vacuna contra el meningococ
ACWY conjugada tetravalent als 11-12 anys, en substitució de la
tercera dosi de la vacuna contra el meningococ C conjugada. + info

Mou-te per l'Esclerosi Múltiple
El diumenge 2 de febrer se celebrarà la cursa solidària 'Mou-te per
l'Esclerosi Múltiple' al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló.
Per a assistir-hi, l’Associació Esclerosi Múltiple de l’Anoia ha
organitzat un autobús que serà gratuït per als partipants a la cursa.
Per reservar plaça a l'autobús, cal enviar un correu a
aemanoia@gmail.com i inscriure's a la web del Mou-te. + info

Mireia Sans Soria guanya el 3r concurs
d'Instagram contra la violència masclista
El jurat del 3r concurs d’Instagram per a l’eliminació de la violència
contra les dones ha decidit atorgar el premi a la millor fotografia a
Mireia Sans. L’obra guanyadora va acompanyada del missatge
“Estima (‘t)”. Aquest concurs fotogràfic ha estat organitzat pel
departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada, en
compliment del Pla de Salut d’Igualada 2019-2022. L’objectiu del
concurs era sensibilitzar i implicar el jovent en la lluita contra totes les
formes de violències masclistes. + info

el CAP Igualada Nord inicia el VI Curs per a
cuidadors i cuidadores no professionals de
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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persones en situació de dependència
L’objectiu d’aquest curs és capacitar als cuidadors no professionals
per tenir cura de les persones dependents i de sí mateixos, facilitant
coneixements i donant-los eines per a poder-ho portar a terme.
El curs és acreditat pel Departament de Benestar Social i Família i
finalitzarà el 19 de març.

Salut Pública crea el Programa de resposta front
l'emergència climàtica per minimitzar-ne els
efectes en la salut de les persones
L’objectiu del nou Programa és posar l’impacte i els efectes del canvi
climàtic en el centre de les polítiques de Salut, per preservar el dret a
la protecció de la salut de la població
Serà l’instrument que permetrà disposar de dades i d’indicadors de
l’impacte del canvi climàtic en la salut de la ciutadania de Catalunya. +
info

El 14 de febrer, festival de dansa en benefici de
l’Hospital Sant Joan de Déu
L’associació Amics de Sant Joan de Déu d’Igualada ha organitzat un
festival de dansa pel proper 14 de febrer a l’Ateneu i també ha creat
una campanya de micromecenatge per recollir fons per la investigació
del càncer infantil. Aquesta campanya estarà activa fins el 29 de
febrer a https://tinyurl.com/sq6a6jf
Els diners aportats aniran directament al compte corrent de Sant Joan
de Déu i les persones que hi contribueixen tenen incentius fiscals en
la declaració de la renda. + info

Consum
Recomanacions als afectats pel temporal Glòria
Si heu estat afectats pel temporal de vent i pluja que ha tingut lloc a
Catalunya aquests dies amb danys en béns (habitatge, vehicles,
etc...) i/o talls dels subministraments (llum, aigua, telèfon...), l'Agència
Catalana del Consum fa les següents recomanacions: + info

Agenda Gener
Mou-te per l'Esclerosi Múltiple
Dia: 02/02/2020
Hora: Tot el matí
Lloc:Circuit de Barcelona - Catalunya (C/Mas Moreneta s/n,
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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Montmeló)
Organitza: Fundació Esclerosi Múltiple + info

Festival de dansa pel càncer infantil
Dia: 14/02/2020
Hora: 20h
Lloc: Teatre Municipal de l'Ateneu (C/Sant Pau, 9)
Organitza: Amics de Sant Joan de Déu d'Igualada + 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

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:
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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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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