II Congrés internacional d'agricultura lliure. Amb el lema "Una
agricultura per les generacions futures", de l'1 al 4 de març, 25
ponents internacionals ens donaran les seves visions de la
situació socioambiental actual i aportaran les seves experiències
per a construir les agricultures que puguin alimentar a les
generacions futures. Sembrares és un Projecte de difusió de les
agricultures respectuoses engegat per l'Óscar Rodríguez (enginyer
tècnic agrícola) el 2020.
Consulteu els ponents i Inscriviu-vos
Congrés Alimentaria & HOSTELCO del 4-7 d'abril del 2022.
Més informació d'Alimentaria
Més informació d'Hostelco

Com arribar a ser AGent AntiMalbaratament alimentari
(AGAM). L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), en
col·laboració el Departament de Salut, ha editat un dossier
educatiu per a professors i dinamitzadors sobre un taller teatralitzat
sobre

malbaratament

alimentari

a

les

escoles.

Consulteu-lo

Fals mite: De mongeta tendra, n'hi ha tot l'any. Nou vídeo de la
col·lecció de falsos mites sobre fruites i hortalisses, de l'Agència de
Salut Pública de Catalunya.
Visualitzeu-lo

Recepta de la setmana: Calçots al forn. Noves receptes
setmanals a l'espai Salut amb Fruites i Verdures de l'Agència de
Salut Pública de Catalunya.
Consulteu-la
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