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Gala García i Joan Enrich, guanyadors del 4t
concurs d'Instagram contra la violència masclista
El jurat del 4t concurs d’Instagram per a l’eliminació de la violència
contra les dones, organitzat pel departament de Sanitat i Salut de
l'Ajuntament d'Igualada, ha decidit atorgar el premi a la millor
fotografia a Gala Garcia Tomàs i Joan Enrich Tomàs. L’obra
guanyadora va acompanyada del missatge “Quins ous!”, i pretén fer
paleses les relacions de desigualtat que perpetuen els rols del
patriarcat i que són possibles generadores de violència masclista.

Preguntes freqüents sobre la vacuna de la
COVID-19
Gràcies al notable progrés científic i a l'experiència prèvia amb altres
coronavirus, s'estan aprovant i implementant diverses vacunes de la
COVID-19 en molts països. En aquest enllaç, trobareu respostes a
alguns interrogants que això pugui suscitar.
En què es diferencien les vacunes testades? Com funcionen les
noves vacunes a base d'ARN missatger? Podem confiar en vacunes
desenvolupades amb tanta rapidesa? + info

Un estudi diagnostica la prostitució a la
Catalunya Central i en posa de manifest
l’exclusió i manca de visibilitat
Amb l’objectiu de conèixer la realitat de l'exercici de la prostitució i el
seu abordatge a les comarques de l’Anoia, el Bages i Osona, s'ha fet
públic l’estudi “Diagnosi de la Prostitució a la Catalunya Central”, un
treball que parteix de l’evidència científica per determinar l’estat de la
qüestió i analitzar la resposta que se li està donant, tant des de l’àmbit
públic com des del tercer sector, en un territori on la prostitució es
troba profundament invisibilitzada. + info
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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La pobresa energètica provoca una pitjor salut
física i mental
Un estudi conclou que qui no pot fer front a les factures d'energia té
entre dues i cinc vegades més prevalença en les patologies
analitzades. La mostra compara l'estat de benestar dels gairebé 2500
participants d'un programa d'atenció a la vulnerabilitat energètica de
Barcelona amb una mostra similar de població barcelonina amb els
subministraments assegurats. + info

Per què la salut planetària és la solució per evitar
crisis com la COVID-19?
En els darrers segles i dècades, la salut i el benestar de la humanitat
han millorat a nivell global. Durant el mateix període, hem vist com el
nostre consum energètic seguia pujant, com es talaven grans
extensions de boscos primaris, com les taxes d’extinció d’espècies
s’acceleraven, com els oceans s’acidificaven i com la temperatura del
planeta seguia pujant. Podem dir, sense cap dubte, que en les
darreres dècades hem sustentat les millores en la nostra salut i
benestar en una sobreexplotació dels sistemes naturals. + info

Trobeu tota la informació i novetats sobre el
coronavirus, al Canal Salut de la Generalitat
La Generalitat de Catalunya, a través del Canal Salut, posa a l'abast
de la ciutadania i de professionals tota la informació i darreres
novetats sobre el coronavirus, la seva prevenció, l'atenció sanitària, i
principals consells i recomanacions. + info

Consum
Alerta davant intents d'estafa amb les vacunes
de la COVID-19
Els Mossos d'Esquadra han detectat una onada d'intents d'estafa en
què es demana per via telefònica un pagament de 400 euros per a
poder rebre les dosis de la vacuna de la Covid-19 amb urgència.
Davant aquest fet, es recorda a la ciutadania que:
- Desconfieu de trucades en què ofereixin la vacuna.
- La vacuna és gratuïta, no feu cap pagament.
- En cas de dubte, parleu amb el vostre centre de salut.

https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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Agenda
Jornada online 'Càncer i COVID'
Amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer
Dia: 04/02/2021
Hora: de 17 a 18h
Inscripcions: per telèfon al 93 200 20 99 o per mail a
espaiactiu@aecc.es
Organitza: Associació Espanyola Contra el Càncer + info

ODS - Salut i Medi Ambient

ODS - Salut i Medi Ambient

ODS - Salut i Medi Ambient

Gaudeix obertament de la teva
sexualitat!

Prou violència masclista!

Parlem d'higiene - Seguretat
Alimentària

Campanya 'Jo sóc la festa!'

https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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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
promociosalut@aj-igualada.net
web

Aquest correu s'envia a %%emailaddress%%.
Si no vols rebre més missatges clica aquí

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.

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