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Juliol 2018

Per una Festa Major saludable, FM Salut!
Per fer salut durant les festes populars s’han previst un conjunt
d’actuacions (com la formació en dispensació responsable d’alcohol,
sensibilització en violències sexuals i seguretat alimentària, dirigida a
les entitats gestores de les barraques), així com un recull de
recomanacions. + info

Pani. Dones, drogues i Katmandú
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de Lluita contra
l'Ús Indegut i el Tràfic Il•lícit de Drogues, va projectar-se aquest
colpidor i sensibilitzador documental que reflecteix la realitat diària
viscuda per una part de les dones al Nepal. + info

Es presenten els resultats de l'ESCA 2017
Una de les principals conclusions de la mostra és que, en general, les
dones tenen comportaments més saludables que els homes però
tenen pitjor percepció del seu estat de salut i de la seva qualitat de
vida relacionada amb la salut. + info

L'Agència de Salut Pública de Catalunya activa
el Protocol 2018 per a la vigilància i el control de
les arbovirosis transmeses per mosquits
Preveu actuacions de prevenció davant la detecció de casos importats
d’infecció per virus de Zika, Chikungunya o Dengue i la presència de
mosquits adults actius. + info

Consells per a l'estiu
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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L’estiu és temps de platja, excursions, festes patronals, festivals i
vacances. A continuació trobareu consells i recomanacions per gaudir
de l'estiu tenint cura de la vostra salut.
I recordeu! Abans de qualsevol viatge a un país considerat de risc per
a la salut, convé fer una consulta a una unitat especialitzada de salut
internacional. + info

El cost de trucar a números 900
900 i 800: Gratuits
901: Pagareu només una part (normalment el que costaria una
trucada local, aprox. 5” 0,28 des d'un fixe i 1,88 des de mòbil)
902: Pagareu totalment la trucada (aprox. 5” 0,56 € des d'un fixe i
2,82€ des d'un mòbil)
803, 806, 807, 905: Pagareu molt (803 adults, 806 entreteniment,
tarot, 807 serveis professionals, 905 televot). Quan més alta sigui la
quarta xifra més cara serà la trucada
118: Ull! Cal vigilar molt amb les trucades que comencen per 118.
Busqueu altres alternatives

Agenda Juliol
Mulla't per l'Esclerosi Múltiple
Dia: Diumenge 8 de juliol
Hora: de 10 a 14h
Lloc: Piscina de L'Infinit i Piscina Molí Nou
Organitza: Associació Esclerosi Múltiple de l'Anoia

Presentació de les conclusions del procés
participatiu 'Salut i Dones'
Dia: Dimarts 10 de juliol
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala d'actes de la Biblioteca Central d'Igualada
Organitza: Departament de Sanitat i Salut Pública

Gaudeix obertament de la teva
sexualitat!
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php

Prou violència masclista!

Campanya 'Jo sóc la festa!'
2/3

13/7/2018

Sanitat Igualada

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: D’acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta
comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat i es destinen a oferir-vos informació sobre activitats relacionades amb el
departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada.

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