
   

   

 

 

18 de juny, Dia Mundial de la Gastronomia Sostenible. 
Nacions Unides. L'objectiu és donar a conèixer la contribució de 

la gastronomia en el desenvolupament sostenible. 

Més informació 
   

 

 

I Jornada d'Hotels i Restaurants Sostenibles. 22 de juny de 9-
13:30h. Organitzat 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. 
Consulteu el programa; Més informació i inscripcions 

   
 

 

Sabors de l’Horta del Baix Llobregat.  Degustacions de plats 

dels restaurants del Parc Agrari del Baix Llobregat, amb receptes 

que recullen la tradició del cultiu de la terra i del lloc on s'elaboren. 

Més informació 

 

  
 

 

Mite: menjar fruita després dels àpats no és recomanable. En 

el marc de les accions de promoció del consum de fruites i 

verdures, l'Agència de Salut Pública de Catalunya edita vídeos 

amb falsos mites sobre aquests aliments. 
Consulteu-lo 

 

  
 

 

Recepta de la setmana. 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 
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