
   

   

 

 

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 

 

  
  

https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=80d8d91510&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=339dc6569e&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=1e75818807&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=2a6452576d&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=d7cc31b961&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=13fa76cb23&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=3e6ba74ac7&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=152d5b30a0&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=c367cb0d35&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=37b0e8a411&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=c62d0f808a&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=5b152ecc4e&e=4b1a439d19
https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=4f32331f04&e=4b1a439d19


  

 

 

 

 

www.amed.cat | amed@amed.cat 

 
Carrer Roc Boronat 81-95 | Edifici Josep Salvany | 08005 Barcelona | Tel. 935 513 637 

 
Aquest butlletí 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 títol 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, rectificació 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 

 
© 2007 Amed. Tots els drets reservats.  

 

  

 
 
 
 
 

This email was sent to amed@amed.cat  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Agència de Salut Pública de Catalunya · Carrer de Roc Boronat, 81, Barcelona · Carrer de Roc Boronat, 81, Barcelona · 

Barcelona, Barcelona 08005 · Spain  

 

 
 

 

https://amed.us6.list-manage.com/track/click?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=ab211221ea&e=4b1a439d19
mailto:amed@amed.cat
https://amed.us6.list-manage.com/about?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=822eac1ffa
https://amed.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=822eac1ffa
https://amed.us6.list-manage.com/profile?u=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&id=88bce7b03d&e=4b1a439d19&c=822eac1ffa
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5d678eaca34bb44ab5a8ed459&afl=1

