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Asunto: AmedNews. Dia Mundial de l'Activitat Física
De: "Amed" <amed@amed.cat>
Fecha: 27/03/2015 14:49
Para: "" <amed@amed.cat>

Volem donar la benvinguda als nous acreditats
LA BOTIGUETA de Terrassa, O'PAZO d'Esplugues de Llobregat, SOPA de Barcelona i els menjadors laborals
ges onats per EUREST a LABORATORIS ALCON del Masnou, LABORATORIS NOVARTIS a Barcelona i Barberà del
Vallès i LA CAIXA de Barcelona. HOSPITAL ASEPEYO de Sant Cugat, HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR de
Barcelona, HOSPITAL PIUS DE VALLS, COMPLEX ASSISTENCIAL EN SALUT MENTAL BENITO MENNI de Sant Boi de
Llobregat, 6 CENTRES OCUPACIONALS I SERVEIS RESIDENCIALS a Terres de l'Ebre (FUNDACIÓ MERCÈ PLA).

DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA
Per sisè any consecu u, el dia 6 d’abril celebrem el
Dia Mundial de l’Ac vitat Física (DMAF)!
Accediu als materials i propostes per a celebrar-lo.
Recordeu inscriure la vostra ac vitat. Aquest any
com a novetat:
* Fem difusió del vostre esdeveniment
* Us animem a par cipar als concursos
DMAF15 de fotograﬁa i de vídeo
Per celebrar-ho de forma individual seguiu alguns
dels 100 “trucs” per ser més ac us.

La Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Alícia
convoquen una jornada per divulgar les inves gacions
i ac vitats que s’han dut a terme durant els darrers
anys des de la Fundació Alícia en el camp de
l’alimentació, la gastronomia i la salut. La jornada
s’ha concebut com a acte previ a la tercera edició

de la Festa Alícia’t, que ndrà lloc durant el
dissabte i diumenge 18 i 19 d’abril.
PRIMERA JORNADA DE SALUT ALÍCIA'T 2015

Data: divendres 17 d'abril de 2015
Hora: de 9:30 a 14h
Lloc: Món Sant Benet
Per a més informació
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La Creu Roja a Catalunya ha presentat el receptari
de cuina “Per menjar bé, bo i barat”, que compta
amb la col·laboració de l'Agència de Salut Pública de
Catalunya i d’una desena de cuiners i cuineres de
reconegut pres gi, que han elaborat
desinteressadament receptes saludables, innovadores
i molt econòmiques.
Consulteu tambè el document MenjarSa amb -

diners de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i
Creu Roja.
Per a més informació sobre l'Aliança Humanitària per
a l'Alimentació Infan l de la Creu Roja, consulteu
aquí.

AMED REB EL RECONEIXEMENT A LA BONA
PRÀCTICA
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
ha concedit al Programa Amed, d'Establiments
Promotors

de

l'Alimentació

Mediterrània,

el

reconeixement de:
Buena Prác ca del Sistema Nacional de Salud en
la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención
Per a més informació

A l'anterior AmedNews us vàrem enviar informació
sobre el dis n u acredita u d’establiment que ofereix
plats aptes per a persones amb celiaquia. En aquesta
ocasió us fem arribar una guia elaborada per la
Fundació Alícia i l'Agència Catalana de Seguretat
Alimentaria per ajudar-vos en la ges ó del vostre
servei de restauració envers a comensals amb
celiaquia.
Consulteu la guia

Gràcies a vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 101 municipis a tot Catalunya amb 368 establiments acreditats i capacitat per
oferir menús mediterranis a més de 57.000 comensals al dia. Enhorabona! Actualment estan en procés
d'acreditació 68 nous establiments.
Entreu a www.amed.cat per conèixer els establiments acreditats!
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© 2013 Amed. Tots els drets reservats.
Aquest butlleL 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 Ltol 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, rec ﬁcació 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
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