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
Consulteu-la

i

Verdures.

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)
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