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NOTÍCIES XARCUTERIES BOSCH

•

L’EMBOTIT A L’ENTREPÀ
Amb l’inici d’un nou curs escolar 2017-2018 als centres
de primària de Catalunya, des de Carnissers i Xarcuters
de Catalunya, s’ha engegat la campanya de l’embotit a
l’entrepà, que promou que els entrepans que
es mengen a les escoles siguin de qualitat.
En el marc d’una alimentació variada, l’entrepà de tota la vida
amb un bon embotit o formatge i un bon pa, segueix sent una
opció vàlida, saborosa, variada i més saludable que els
productes de brioixeria industrial.
Aquesta campanya s’ha iniciat simultàniament a tots els Gremis
carnissers de Catalunya.
L’objectiu:
promoure l’adquisició de bons hàbits alimentaris entre els
més petits.
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•

PRIMERA NIT DE TAPES - EL MERCAT DE MONTGAT

•

CAMINADA SOLIDÀRIA

Arriba la primera edició de la Nit de Tapes d’El Mercat de Montgat !
El dissabte, 30 de setembre de 20h a 24h a la Plaça de la Mare s/n, podrem gaudir d'una nit única on compartirem tapes,
espectacles i molta diversió.

Diumenge 22 octubre caminada
solidària primer memorial JAUME
BOU GARCIA. Us hi esperem a tots,
inscripcions ja obertes al link:
https://www.ticketea.com/entradas
-memorial-jaume-bou-garcia/
El memorial consistirà en una
caminada solidària que constarà de
dos recorreguts: un de 5 Km i un altre
de 8 Km per camins i corriols de Sant
Martí de Centelles amb un total de
400 participants.
Al finalitzar el recorregut hi haurà una
Botifarrada per tots els participants.
El 100% del guany de les inscripcions
será a Benefici del Laboratori
d’investigació del Càncer infantil de
l’Hospital Sant Joan de Déu.

Us hi esperem !!

Gràcies a tots i ja podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments !! - Per donar-te de baixa de les news-bosch, envia un mail a xarcuteriesbosch@xarcuteriesbosch.com
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