
   

   

 

 

És temps de tomàquets. Webinar el proper 15 de juliol de 12-

13:30h. Organitzat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació 

i Agenda Rural i l'Agència de Salut Pública de Catalunya en el 

marc de l'Any Internacional de les Fruites i les Verdures.  

Consulteu el programa / Inscripcions fins el 13 de juliol 

   
 

 

És temps de cebes. L'Agència de Salut Pública de Catalunya 

presenta una nova infografia interactiva i un vídeo d’1 minut, 

sobre les cebes (producció, estacionalitat, curiositats, consells de 

compra i conservació i estratègies per promoure'n el consum). 

Nous materials sobre fruites i verdures, elaborats en el marc de 

l’Any Internacional de les Fruites i Verdures. 

Consulteu-lo 
 

  
 

 

Monogràfic de les fruites. Editat per l'Agència de Salut Pública 

de Catalunya en el marc de l'Any Internacional de les fruites i les 

verdures. Trobareu informació divulgativa sobre salut, producció, 

receptes, consum amb seguretat i estratègies per reduir residus i 

malbaratament. 

Consulteu-lo 
   

 

 

I Jornada d'Hotels i Restaurants Sostenibles. Escolteu la 

gravació de la jornada organitzada el 22 de juny d'enguany per 

l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona (Eshob) i l’Ajuntament 

de Barcelona amb motiu del Dia Mundial de la Gastronomia 

Sostenible i de l’any Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació 

Sostenible. 
Escolteu la gravació de la jornada 

   
 

 

Recomanacions per als menús de campus esportius i casals 
d'estiu 2021. L'Agència de Salut Pública de Catalunya actualitza 

les recomanacions per a la planificació de menús de campus 

esportius i casals d'estiu.  

Més informació 
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Recepta de la setmana: paté d'albergínia. En el marc de les 

accions de promoció del consum 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 

 

  
  

  

 

 

 

 

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=0fa65c9a25&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=20c865c19a&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=d0cc7dcb78&e=4b1a439d19
mailto:amed@amed.cat
https://amed.us6.list-manage.com/about?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=22d4a58e06
https://amed.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=22d4a58e06
https://amed.us6.list-manage.com/profile?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=22d4a58e06
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&afl=1
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=ab50878727&e=4b1a439d19

