
   

   

 

 

Entrevista a Joan Marc de Miquel sobre el Projecte Nevera 
Solidària. Cap del Servei de Salut Pública de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya (ASPCAT) al Vallès Occidental Oest.  
Llegiu l'entrevista 

   
 

 

Any internacional de les FRUITES I VERDURES (#IYFV-2021). 
La FAO (Organització de les Nacions Unides per l'alimentació i 

l'agricultura) ofereix l'oportunitat única de sensibilitzar sobre la 

importància de les fruites i verdures per la nutrició humana, la 

seguretat alimentaria i la salut. 
Més informació  

   
 

 

Estrategias culinarias frente a las alteraciones del gusto y del 
olfato. Fundació Alícia. L'objectiu del curs és oferir les bases per 

seguir gaudint del menjar en situacions d'ageusia (manca de 

gust), disgeusia (distorsió del gust) i anosmia (manca d'olfacte).  
Consulteu el programa 
Inscriviu-vos amb el codi de descompte (10%) ALICIA01  

 

  
 

 

Venda directa d'aliments del petit productor al consumidor. El 

consell de Ministres aprova un Reial Decret que facilita la 

comercialització de productes i aliments elaborats en petits 

establiments, com granges o explotacions ramaderes 

i agrícoles familiars.  
Més informació 

 

  
 

 

Guía de la alimentación saludable en la etapa escolar. Edició 
2020. Ja està disponible la versió en castellà de la guia de l'Agència 

de Salut Pública de Catalunya. 
Consulteu-la 
  

 

  
 

 

La importància de la ventilació en locals i centres dedicats a 
la restauració. 
Consulteu la noticia a Restauración Colectiva  
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