Entrevista a Rosa Samper. Impulsora de la iniciativa Gràcies des
de Terres de l'Ebre, de distribució de cítrics a residències de
Terres

de

l'Ebre,

Camp

de

Tarragona

i Barcelona.

Llegiu l'entrevista

És temps de... calçots i carxofes. Webinar, el proper 25 de
març de 15:30-17h. Organitzat pel Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Agència de Salut Pública de
Catalunya en el marc de l'Any Internacional de les Fruites i les
Verdures.
Consulteu el programa
Inscripcions fins el 23 de març

8

de

març,

Dia

Internacional

de

la

Dona.

Les dones alimenten el món, una mirada de gènere al sistema
alimentari. Article

publicat

per

l'Ajuntament

de

Barcelona.

Consulteu les entrevistes que hem fet a 10 dones sensibilitzades
amb l'alimentació saludable i la reducció del malbaratament
d'aliments.

Seminari de Sostenibilidad Alimentaria. Webinar, el 26 de
març de 17-19h. Organitzat per la Sociedad Española de
Nutrición y Dietética.
Inscriviu-vos

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 destaca una recepta cada setmana a l'espai Salut
amb Fruites i Verdures.
Consulteu-la

15 de març, Dia Mundial del Consum Responsable. Sabies que
cada català llença a la brossa 34 kg d'aliments a l'any que es
podrien haver consumit? L'Agència Catalana de Seguretat
Alimentaria ens recorda com fer un consum responsable i segur.
Consulta les recomanacions
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