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No arrisquis la gresca, gaudeix de la festa!
Un any més, Igualada ha comptat amb diversos serveis per celebrar
la festa major d’estiu sota el paraigües del projecte Nits de Qualitat.
Personal format en reducció de riscos, informació sobre salut i sobre
alcoholèmia, preservatius, etc., han estat alguns dels serveis a
disposició de la ciutadania i especialment per als més joves. + info

L’Igualada Urban Running i l’Alzheimer Race
compartiran cap de setmana de setembre
Enguany, la Igualada Urban Running compartirà cap de setmana amb
la caminada Alzheimer Race, que promou el Consorci Sociosanitari
d’Igualada (CSSI) en col·laboració amb l’Associació de Familiars
d’Alzheimer i Altres Demències de l’Anoia (AFADA) i que arriba a la
seva cinquena edició. Així doncs, el dissabte 21 es podran disputar
les habituals proves de l’IURNS de 10km –destinant 1 euro de cada
inscripció a la lluita contra aquesta malaltia–, de 5km, de patinets i de
cotxets de nadons i, l’endemà diumenge al matí, se celebrarà
l’Alzheimer Race, que enguany se centrarà en la caminada solidària.
+ info

Noves falques per a la salut jove!
Els i les joves Korresponsals de La Kaserna han treballat intensament
des del mes de maig per elaborar unes noves falques sota el lema
“No arrisquis la gresca, gaudeix de la festa” amb diversos consells de
salut i per a una plena igualtat amb motiu de la Festa Major d’Igualada
2019. Aquestes s’han radiodifós a Ràdio Igualada i sonoritzat en els
diferents espais de festa. + info

El CAP Igualada Nord incorpora elements nous
de senyalització
https://cedenet.com/cmsnews/sibutlleti.php

1/3

23/9/2019

Sanitat Igualada

El CAP Nord treballa per a la millora de la comunicació amb els seus
usuaris. És per això que ha posat nous elements de comunicació
augmentativa amb el suport de la Fundació Àuria.
S'han col·locat pictogrames per ajudar a la identificació dels espais a
persones sense alfabetitzar o amb diferents disfuncions o mancances
cognitives. + info

Consum
Recomanacions en motiu de vaga del personal
de seguretat de l'aeroport de Barcelona-Prat
Aquesta situació no és imputable a les companyies aèries
- Si els consumidors pateixen qualsevol incidència –la pèrdua d'un vol
per les cues, per exemple–, com que es tracta d’un cas de mal
funcionament d’un servei públic, poden presentar una reclamació de
responsabilitat patrimonial al Ministeri de Foment, ja que és el
responsable màxim de la gestió aeroportuària.
- També poden presentar una reclamació a AENA, organisme
responsable de la prestació dels serveis aeroportuaris a tot l’Estat.

Agenda Setembre
Marató de Donació de Sang
Dia: 28/07/2019
Hora: De 10 a 22h
Lloc:Ateneu Igualadí (C/Sant Pau, 9)
Organitza: Banc de Sang i Teixits + info

Gaudeix obertament de la teva
sexualitat!

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

Prou violència masclista!

Parlem d'higiene - Seguretat
Alimentària
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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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