
Caminada contra  
el càncer de mama 

Sortida a les 9 h davant  
de l’Ajuntament.

El 19 d’octubre és el Dia Mundial 
contra el càncer de mama. Un 
dia després, l’associació local 
Afibromon proposa participar 
en una caminada solidària pels 
voltants de Montornès.

L’activitat compta amb el suport 
del departament municipal de 
Salut Pública i la col·laboració de 
l’associació Mechones Solidarios i 
de Frutos Secos Ike.

La samarreta i el mocador 
commemoratius es poden 
adquirir anticipadament a la 
botiga Frutos Secos Ike (C. Major, 
16). També el mateix dia de la 
caminada, sempre i quan quedin 
existències.

afibromon.montornes.
ppe.entitats.diba.cat/

Campanya  
contra la grip 

El 28 d’octubre comença 
la campanya d’informació 
i vacunació amb l’objectiu 
de prevenir la grip i evitar 
les complicacions de salut 
associades a aquesta malaltia. 

El Centre d’Atenció Primària ha 
programat sessions informatives 
a diferents equipaments i espais 
del municipi. 

canalsalut.gencat.cat

DESEMBRE11 DESEMBRE19

DESEMBRE15

Slow Philosophy, per 
una vida sòlida i estable

A les 19h a la Biblioteca  
de Montornès.  

Presentació del llibre amb alguns 
dels seus autors, entre els quals, 
la veïna de Montornès, Raquel 
Sànchez.

Slow Philosophy és una nova 
manera de viure la vida que  
té com a propòsit aprofitar  
el coneixement i la saviesa dels 
nostres avantpassats  
i complementar-los amb els 
avenços científics. És un llegat 
per a les generacions actuals i 
futures.

facebook.com/
biblioteca. montornes 

Campanya contra la grip
El 28 d’octubre comença la campanya 
d’informació i vacunació amb 
l’objectiu de prevenir la grip i evitar les 
complicacions de salut associades a 
aquesta malaltia. 
El Centre d’Atenció Primària ha 
programat sessions informatives a 
diferents equipaments i espais del 
municipi. 

  canalsalut.gencat.cat

OCTUBRE20 OCTUBRE28

28a edició  
de La Marató de TV3: 
malalties minoritàries 

Durant els dies previs les 
associacions i equipaments 
de Montornès se sumen a la 
campanya organitzant activitats 
solidàries amb la causa. 

ccma.cat/tv3/marato

Caminada contra el càncer 
de mama
Sortida a les 9 h davant  

de l’Ajuntament.

NOVEMBRE11 17

VI Setmana de 
sensibilització  
sobre els riscos  
del consum d’alcohol

Amb motiu de la celebració el 
15 de novembre del Dia Mundial 
Sense Alcohol, Montornès 
presenta la campanya del CRÍTIC 
#SomExemple que incideix en el 
paper de les persones adultes en 
relació al consum d’alcohol i a la 
imatge que en reben els menors.

La campanya compta amb el 
suport de la Subdirecció General 
de Drogodependències de 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya.

serveicritic.wordpres.com

Campanya  
de donació de sang 

De 16 a 20 h al Casal de la Gent 
Gran de Montornès Centre.

Aquest trimestre l’alumnat de 4t d’ESO 
de l’institut Marta Mata s’encarrega de 
dissenyar la campanya amb el suport 
del Banc de Sang i Teixits. 

L’actuació forma part del projecte 
educatiu Aprenentatge Servei i 
compta amb la col·laboració del Casal 
de la Gent Gran de Montornès Centre.
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Per a més informació: 
Departament de Salut Pública 

de l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
promosalut@montornes.cat 

Telèfon 935721170 (Àrea de Ciutadania)
www.montornes.cat
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