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Nova campanya 'Love this red'
El departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada,
en el marc del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones que
es commemora cada 28 de maig, ha llançat la campanya Love this
red per tal de desnegativitzar i visibilitzar la menstruació.
Aquesta iniciativa sorgeix del procés participatiu Salut i Dones, que va
tenir lloc del juliol del 2017 al juliol del 2018 i que va permetre copsar
les principals demandes, inquietuds i necessitats de les dones que hi
varen participar en relació a la seva salut. + info

Durant l’embaràs i la lactància, alcohol 0,0
Coincidint amb els actes commemoratius del Dia Internacional d’Acció
per a la Salut de les Dones, i amb la proximitat de les revetlles i les
festes populars, aquest mes de juny iniciarem una campanya per a la
sensibilització dels efectes del consum social d’alcohol durant la
gestació i l’alletament. A partir del 21 de juny a les XXSS de
l’Ajuntament d’Igualada i del departament de Sanitat i Salut Pública
del consistori.

https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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Al mosquit tigre, ni aigua!
El departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada
inicia la campanya anual que té per objectiu evitar la proliferació del
mosquit tigre amb l’arribada de l’estiu. Per això, aquest mes de juny
es transmetran a la ciutadania tríptics informatius amb les
recomanacions fonamentals per a evitar-ne l’aparició.

Agenda pel Dia Internacional d'Acció per a la
Salut de les Dones
Cada 28 de maig, les regidories d’Igualtat de Gènere i LGTBI de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD),
commemoren el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones,
organitzant tot un seguit d’activitats relacionades amb aspectes de la
salut que preocupen especialment a les dones, ja sigui perquè ho
pateixen directament o perquè són aspectes que s’han invisibilitzat,
no s’han tractat el suficient i se’n troben poques propostes.
El departament de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament d'Igualada hi
col·labora presentant diverses propostes. + info

Arrenca la campanya de vigilància dels nivells
d'ozó troposfèric
Igualada s’adhereix a la campanya anual de vigilància dels nivells
d’ozó troposfèric que porta a terme el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. La campanya es duu a
terme entre els mesos de maig i setembre, perquè és en aquesta
època quan es produeixen les concentracions més elevades d’ozó,
que poden donar lloc a superacions del llindar d'informació i/o alerta.
+ info

Consum
Alerta de 'phishing'!
Alerta amb la campanya de “phishing” que envia correus electrònics
als usuaris simulant ser d’Endesa i informant de la necessitat de
confirmar un abonaments per una factura suposadament mal emesa.
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php
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Per tal d’evitar ser víctimes d’aquestes estafes recomanem no
introduir en cap cas dades personals ni bancàries en webs que no ens
inspirin confiança ni obrir o respondre correus de desconeguts.

Agenda Juny
Exposició “Dona la volta a l’alcohol”
Dia: Del 07/06/2019 al 19/06/2019
Hora: De 09:00 a 13:30 i de 15:00 a 22:00
Lloc: Espai Cívic Centre d’Igualada (C/ Trinitat, 12)
Organitza: Sanitat i Salut Pública d'Igualada + info

Taller de sexualitat apoderadora 'El plaer està a
les teves mans'
Dia: 05/06/2019
Hora: de 18 a 20h
Lloc: Espai Cívic Centre (C/Trinitat, 12)
Organitza: Departament de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament
d'Igualada
*Acte emmarcat dins la campanya del Dia Internacional d'Acció per la
Salut de les Dones

Gaudeix obertament de la teva
sexualitat!

Prou violència masclista!

Els xefs - 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

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

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.

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