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Fecha: 06/04/2017 9:01
Para: <amed@amed.cat>

“Dia Mundial de l’Ac vitat Física”

“Gent Ac va, Gent Feliç”
Us animem a sumar-vos organitzant actes per
celebrar-ho durant tot el mes d’abril i a fer un
destacat al vostre web!
* Podeu descarregar-vos els Materials
* Inscriviu el vostre esdeveniment
* Descarregue-vos els 130 trucs per ser mes ac us, les
rutes per municipi i el decàleg Gent Ac va Gent Feliç
* Seguiu-nos a les xarxes socials: facebook
(GentAc va) i a Instagram i Twi!er amb el compte
@GentAc va
* Compar u les imatges amb #gentac va

Menjar sa i moure’s... en reunions de treball, jornades i congressos
L’Agència de Salut Pública de Catalunya del
Departament de Salut, amb la col·laboració
de la Secretaria General de l’Esport del
Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya han elaborat
aquesta nova guia que creiem pot ser de
gran u litat pels restauradors ja que sovint
organitzeu àpats especials fora dels menús
quo dians.

Consulteu-la aquí
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Us

animem

a

seguir

restauració col·lec va

el

portal

de

referència

pels

professionals

de

la

www.restauracióncolec va.com amb un munt d'informació

del vostre interès.

Gràcies a vosaltres...
l'acreditació Amed ja arriba a 133 municipis a tot Catalunya amb 557 establiments acreditats i capacitat per
oferir menús mediterranis a més de 84.000 comensals al dia. Enhorabona! Actualment estan en procés
d'acreditació 30 establiments.
Entreu a www.amed.cat per conèixer els establiments acreditats!

Donem la benvinguda als nou acreditats
(26 d'octubre de 2016 a 6 d'abril de 2017)
Kursaal Espai Gastronòmic de Manresa, Restaurant La Pepa d'Hospitalet de Llobregat, Complex Espor u Congost
de Manresa, Consorci Sanitari d'Iguala; BORIS 45: Centres ocupacionals ASPASUR de Ripollet i Valldoreix, Casa
d'Espiritualitat Maria Immaculada de Tiana; ISS: menjadors laborals d'Akzo Nobel i Cromogenia de Barcelona,
Egarsat de Sant Cugat i BASF de Castellbisbal; Seminari Salesià MarE Codolar de Barcelona (Aramark);
EUREST: menjadors laborals d'Indukern del Prat de Llobregat i Cafeteria Enaire (AENA) de l'Aeroport de Barcelona
del Prat de Llobregat; SERHS: menjadors laborals a T1 i T2 de l'Aeroport de Barcelona.

© 2007 Amed. Tots els drets reservats.
Aquest butlleG 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 Gtol 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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