Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El Bus Alícia, per a la promoció
alimentació, arriba a Mollet del Vallès

d’una

bona

El Bus Alícia és un nou projecte de la Fundació Alícia (Alimentació i
Ciència) de Ferran Adrià, i l’Obra Social de CatalunyaCaixa. Estarà a la
plaça de Pau Casals de Mollet del Vallès des del 17 fins al 21 d’abril,
ambdòs inclosos.

El bus itinerant consta, d’una banda, d’un espai expositiu amb recursos
audiovisuals i multimèdia mitjançant els quals es difonen continguts sobre la
producció, la transformació, els hàbits de consum i la funció nutricional dels
aliments. L’exposició, adreçada a totes les edats, es pot visitar gratuïtament de
manera lliure o guiada de 10.30 a 14 h i de 15 a 19.30 h.
D’altra banda, el Bus Alícia té una aula de cuina, perfectament equipada, per
explicar i mostrar els projectes de la Fundació Alícia en matèria de ciència,
salut i patrimoni agroalimentari. Al llarg de l’estada del Bus Alícia a la pl. Pau
Casals, l’aula oferirà uns tallers dirigits a les escoles i uns altres per a tots els
públics. Aquests últims tenen un preu simbòlic per cobrir la despesa mínima
dels productes d’alimentació i tots tindran una durada aproximada de 45
minuts.
•

Tallers escolars
Taller de producte (fruita i pa). 1r i 2n de primària
Taller temàtic (l’esmorzar). 3r i 4t de primària
Taller de consciència alimentària: Mengem bé? 5è i 6è de primària
Taller de consciència alimentària: Què menja el món? 1r i 2n ESO

•

Altres tallers per a tots els públics
Taller Alimentació i gent gran, dijous 19 d’abril a les 12 h
Tallers familiars Aquí no es llença res, dijous 19 d’abril, a les 17.30 h
Taller bàsic familiar, dissabte 21 d’abril, a les 11 h
Taller de producte, dissabte 21 d’abril, a les 16 h

Prèviament, es poden fer reserves o demanar informació al telèfon 902 109
350, per fax al 902 200 004 o per correu electrònic a taparicio@alegriaactivity.com
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