
   

   

 

 

Entrevista a Mònica Diaz i Carles Ros d'Esteve. Des de que el 

menjador laboral de la seu de la Companyia Esteve, a la Zona 

Franca de Barcelona, va tancar amb motiu de l'emergència 

sanitària, es cuinen i distribueixen menús per a població 

vulnerable.  
Llegiu l'entrevista 

   
 

 

Dia Mundial de l'Activitat Física. Cada pas compte. 
#gentactiva 

#cadapascompta 

#DMAF2021 

Registreu-vos (activitats de l'1-30 d'abril)  

   
 

 

Dia Mundial de la Salut. El 7 d'abril, Catalunya es va unir a 

l’Organització Mundial de la Salut en la celebració del Dia Mundial 

de la Salut i la campanya per construir un món més just i saludable. 

Consulteu les dades sobre desigualtats socials i de salut 
   

 

 

El passat 25 de març es va dur a terme el primer webinar, És 
temps de carxofes i calçots. Organitzat pel Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) i l'Agència 

de Salut Pública de Catalunya en el marc de l'Any Internacional de 

les fruites i les verdures.  

Consulteu-lo 
  

 

  
 

 

Menú de les estacions! Des de l’Ajuntament de Barcelona i en el 

marc de Barcelona com a capital mundial de l'alimentació 

sostenible, s’ha creat el Menú de les Estacions gràcies a la 

col·laboració d’administracions i entitats dels sectors de la 

restauració, l’alimentació i el disseny. 
Consulteu-lo 

   
 

 

Recepta de la setmana. En el marc de les accions de promoció 

de fruites i verdures, l'Agència de Salut Pública de 

Catalunya publica una recepta cada setmana a l'espai Salut amb 

Fruites i Verdures. 
Consulteu-la 
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Fe d'errades. A l'anterior AmedNews #50 vam publicar l'entrevista 

amb la Rosa Samper, de la iniciativa Gràcies des de Terres de 

l'Ebre, amb una fotografia errònia.  
 
Consulteu-la (publicada el 19/3/2021) 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

www.amed.cat | amed@amed.cat 
 

Carrer Roc Boronat 81-95 | Edifici Josep Salvany | 08005 Barcelona | Tel. 935 513 637 
 

Aquest butlletí s’envia d’acord amb la legislació vigent sobre correu electrònic (secció 301, paràgraf a/2/c de S. 
1618 sota el Decret S.1618 títol 3º) i d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades 

de caràcter personal. Li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves 
dades. 

Si vostè no desitja rebre més l’AmedNews, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: 
amed@amed.cat 

 
© 2007 Amed. Tots els drets reservats.  

 

  

 

This email was sent to amed@amed.cat  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Agència de Salut Pública de Catalunya · Carrer de Roc Boronat, 81, Barcelona · Carrer de Roc Boronat, 81, Barcelona · 

Barcelona, Barcelona 08005 · Spain  

 

 
 

 

https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=4163983f51&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=a48beaf934&e=4b1a439d19
mailto:amed@amed.cat
https://amed.us6.list-manage.com/about?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=6c09972a71
https://amed.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=6c09972a71
https://amed.us6.list-manage.com/profile?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=6c09972a71
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&afl=1

