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Gràcies a tots vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 77 municipis a tot Catalunya amb 229 establiments
acreditats i capacitat per oferir menús mediterranis a més de 40.700 comensals al
dia. Enhorabona! Actualment estan en procés d'acreditació 37 establiments
més.

DIA MUNDIAL DE
L'ACTIVITAT FÍSICA. 6 d'abril
O qualsevol dia entre el 3 i el 21 d’abril
Una participació de més de 168.000
persones, 593 esdeveniments i al voltant
de 600 entitats en els darrers 3 anys de
celebració del Dia Mundial de l'Activitat
Física.
Teniu a la vostra disposició la imatge del
cartell en tres idiomes (català, castellà i

anglès) per a la difusió dels principals
missatges. Podeu consultar el llistat de
propostes actives per organitzar els

vostres esdeveniments i totes
les activitats enregistrades l'any passat.

Bona celebració!
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El Bus d'Alícia és un projecte itinerant de la Fundació Catalunya-La Pedrera, sobre
alimentació, salut i gastronomia, dirigit a tots els públics. Ofereix un seguit de tallers que
poden ser del vostre interés, dins d’un espai expositiu accessible també per a persones amb
mobilitat reduïda.

Els restauradors Amed teniu accés gratuït al taller "Aquí no es llença
res", posant-vos en contacte prèviament amb amed@amed.cat

Conscients de l’actual situació d’increment de la
pobresa a la ciutat de Barcelona, Nutrició Sense
Fronteres ha dissenyat i desenvolupa el projecte
BCN comparteix el menjar, d’aprofitament d'excedents
alimentaris procedents de grans hotels de la ciutat. En
6 mesos de funcionament s'han distribuit 8.000 àpats,
al voltant de 3 tones d'aliments cuinats.

Jornada per donar a conèixer les dades de l’estudi
Gastronomia i Salut, dissenyat per donar resposta a
les necessitats de comensals o col·lectius amb dietes
especials (al·lèrgies, intoleràncies, etc.).

Per assistir a la sessió de matí i tarda o solament
matí, confirmar assistència a: cpaterna@ub.edu

Per assistir a la sessió de tarda, confirmar assistència
a:
CETT-UB.GastronomiaiSalut@cett.cat
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Lisboa 14-17 abril 2013. El visitant pot accedir a una àmplia i diversa oferta de
productes portuguesos i internacionals. Durant els quatre dies que durarà el
certamen, es realitzaran un conjunt significatiu d'activitats: conferències, taules rodones,
demostracions, trobades empresarials…

L'estudi PREDIMED (Prevenció amb dieta
mediterrània), en una mostra de 7.052
participants, indica que amb la pràctica
habitual d'activitat física i el seguiment
d'una alimentació saludable, es pot
prevenir l'obesitat fins i tot en persones
amb predisposició genètica.
Més informació http://www.ciberobn.es
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