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Menjar bé, bo i barat
Creu Roja publica un receptari amb àpats saludables per sota d'un euro. Cuiners de
renom creen les receptes pensades per a famílies amb fills i sense recursos.
De receptaris n'hi ha milers, però potser cap, fins ara, sorgit d'una entitat humanitària en collaboració amb
cuiners de prestigi. La publicació Per menjar bé, bo i barat és un llibre de receptes per fer àpats saludables
a menys d'un euro. L'ha coordinat l'equip de dietistesnutricionistes de la Creu Roja, i hi han participat cuiners
reconeguts internacionalment com Nandu Jubany, Carme
Ruscalleda, Ada Parellada, Fina Puigdevall i Isma Prados.
“És fàcil i està molt bé repartir aliments i fer-ho de la forma
tradicional, però hem hagut de pensar com fer-ho per empoderar les famílies i donar-los dignitat”, va explicar ahir el
president de Creu Roja Catalunya, Josep Marquès, en
l'acte de presentació de la publicació, a la seu de la Fundació Alícia a Sant Fruitós de Bages.
Àpats saludables a preu assequible. Aquesta és la base
del receptari editat amb el suport de Nestlé i la Fundació
Alícia amb l'objectiu que les famílies sense recursos puguin alimentar-se amb la major normalitat possible. Les propostes estan separades per elements: verdures,
cereals, llegums, carns, ous, peixos i fruites. S'hi inclou també un últim apartat amb àpats elaborats amb
conserves pensant en les famílies que reben ajuda alimentària d'entitats socials i que pateixen pobresa
energètica i no poden cuinar perquè no poden pagar el gas o la llum. Així, es proposa una sopa freda de
cigrons amb mongetes –“els llegums combinats amb cereals poden ser un excellent plat únic i són molt
econòmics durant tot l'any”, recorda el receptari– o una hamburguesa de sardina en llauna –“les hamburgueses de peix són una alternativa saborosa i econòmica
a les de carn. Boníssimes preparades a la planxa o al
forn”.
Una de les cuineres collaboradores del projecte, Ada
Parellada, no amaga que ha estat complicat trobar receptes equilibrades, atractives i que costin menys d'un euro.
“He estat dies donant-hi voltes –va explicar Parellada–.
Els cuiners tenim el privilegi de poder-nos ocupar d'aquesta feina i tenim el deure social de regalar aquest coneixement”.
Sempre pensant que siguin àpats molt econòmics i equilibrats, també s'intenta promoure el consum d'aliments de
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BUTLLETÍ D’ACTIVITATS MES DE març
SORTIDA A VALLTER 2000

Dissabte 7 de març
Com cada any, passarem el dia a les pistes de Vallter 2000, baixant amb els trineus.
Hora i lloc de sortida:
Hora i lloc de tornada:
Destinataris:
Preu:
Cal portar:

A les 7h de l’aparcament del Condis
A les 18h (aprox.) de l’aparcament del Condis
Persones amb DI, famílies, amics/gues
15€ (Inclou: forfait, lloguer trineu i transport)
Esmorzar, dinar i beguda; Roba d’esquiar i roba d’abric (gorro, guants, bufanda)
Roba de recanvi

ESPAI FAMILIAR
Divendres 27 de març

Dia:

Divendres 27 de març

Hora:

De 19h a 21h de la tarda

Lloc:

Seu Fundació Estany

Servei de Cangur:

Gratuït amb reserva prèvia

CALÇOTADA

Dissabte 28 de març
Dia:
Horari:
Lloc:
Menú:

Dissabte 28 de març
A les 13h
Can Carreras (Porqueres)
Menú 1: Calçots, amanida variada, pa amb tomata, botifarra amb patates.
Menú 2: Fideu de rap amb allioli, amanida variada, pa amb tomata, botifarra amb
patates.
Postres: Crema catalana i cafè.

Preu:

18€

CASAL DE SETMANA SANTA
Del 30 de març al 2 d’abril

Dies:
Horari:
Preu:
Destinataris:

30 i 31 de març; 1 i 2 d’abril
De 9h a 17h
Tot el casal: 100€
Persones amb DI
Dimecres 25 de març emissió del programa els 4 Cantons
a les 7h de la tarda a Ràdio Banyoles – 107.3 FM

FOTOGRAFIES
DE
LA RUA DE
CARNESTOLTES
DEL 7 DE FEBRER
A BANYOLES
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proximitat i de temporada. Es proposa, per exemple,
una crema freda de porro i patata –“les cremes són
una bona manera de menjar hortalisses, que són riques en fibra, minerals i vitamines”–; bunyols de cigrons amb avellanes –“els bunyols són ideals per
aprofitar els llegums cuits sobrant”s–, o bé una sopa
d'ou amb bolets i cacauets –“l'ou és un aliment molt
nutritiu i econòmic que es pot menjar 3 o 4 cops per
setmana”.
El president de Creu Roja a Catalunya va recordar
ahir que l'entitat humanitària ha hagut de variar la seva estratègia a causa de la forta crisi que està deixant
moltes persones en situació d'alta precarietat i va explicar que la publicació del receptari econòmic és precisament una eina al servei d'aquestes persones.
L'any passat, la Creu Roja va donar suport alimentari
a prop de 60.000 infants en risc. “Per menjar bé, bo i
barat” s'emmarca dins de l’”Aliança humanitària per a
l’alimentació Infantil” que s'ha marcat com a objectiu
recaptar un milió d'euros per distribuir 100.000 ajuts
alimentaris infantils en un any. El projecte va posar-se
en marxa el maig del 2014 i fins ara ha aconseguit
710.000 euros.
El conseller de Salut, Boi Ruiz, va remarcar que vist el
Mostra d’una de les receptes del receptari
moment que vivim s'ha de lluitar contra l'atur i també
“contra les conseqüències de l'atur”. “Ensenyar a
menjar bé i saludablement no només serveix per avui, sinó per sempre”, va subratllar Ruiz.
EL PUNT AVUI 24-2-15—BARCELONA - S.PAU
PODEU OBTENIR UN RECEPTARI DEMANANT-HO PER CORREU A JUNTS I ENDAVANT I S’US FACILITARÀ
L’ARXIU EN PDF DEL LLIBRE PUBLICAT, AMB TOTES LES RECEPTES.

juntsiendavant@yahoo.com

Futbol
PARTITS PER AQUEST DIUMENGE
1 DE MARÇ A PALAMÓS
HORARIS:
09:00 Junts i Endavant A - Ramon Noguera
09:50 Junts i Endavant B - DOFI
10:40 Club Atletisme Garrotxa B—Atletisme Garrotxa G
11:30 VIMAR—Atletisme Garrotxa V
12:20 MAP Blanc - Altem
13:10 MAP Negre - Astres Palamós

Classificació de la lliga en la sisena
jornada de competició
Fundació MAP de Ripoll
Club At. Garrotxa (verda) d’ Olot
Fundació Altem de Figueres
Club At. Garrotxa (groga) d’Olot
Fundació MAP de Ripoll
C. Lleure el DOFI de Figueres
Club At. Garrotxa (blava) d’Olot
Junts i Endavant A CE. Banyoles
Fundació Astres de Girona
F.Ramon Noguera de Girona
Junts i Endavant B CE. Banyoles
Fundació Vimar de Palamós

18 punts
18 “
14 “
14 “
14 “
14 “
14 “
9 “
8 “
8 “
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Participa al curs d ’Informàtica

II CURS DE CAPACITEM-NOS PER
LES NOVES TECNOLOGIES
El centre cívic de Banyoles ofereix un curs de noves tecnologies amb el suport de l’Associació
Junts i Endavant on s’aprofundirà a conèixer els programes i aplicacions d'Internet més utilitzats
en l’actualitat:
Dies: dijous 5, 12, 19, i 26 de març
hora: de 19h a 20h— Preu: 15 €

Inscripcions: El COIET, Juntsiendavant@yahoo.com i Centre Cívic
Aquest preu és reduït gràcies a la col·laboració econòmica de
l’Associació Junts i Endavant.
Fotografies del curs de cuina celebrat al Cívic amb els Cuiners de l’Estany
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