
 
COMUNICACIÓ DE PREMSA 

Francesc Altarriba, acompanyat per autoritats de Salut i Sanitat de la 
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, inaugura aquest nou espai lliure 
d’al·lèrgens alimentaris  

[0% Gluten] revoluciona el món dels celíacs 

El passat divendres 15 de novembre es va inaugurar al carrer Poble de Lillet número 5, al barri de Les Corts, el 
nou espai lliure d’al·lèrgens de Barcelona, [0% Gluten]. Es tracta d’un establiment que ofereix tots els 
productes típics d’una fleca tradicional, elaborats sense gluten ni cap altre al·lergen, mantenint la seva qualitat 
i sabor de manera que satisfacin a tothom.  

Francesc Altarriba, empresari pioner en el món del pa i impulsor del projecte, va inaugurar la botiga amb uns 
parlaments en els quals va destacar la importància d’oferir aliments sense al·lèrgens, ni conservants i de 
qualitat perquè els celíacs, i altres afectats per les al·lèrgies alimentàries, puguin gaudir d’una alimentació 
normal i va expressar el seu desig de que aquesta franquícia, dirigida a Barcelona per Isabel Trullenque, sigui la 
primera de moltes. 

Altarriba va estar acompanyat per Antoni Mateu, Director General de l'Agència de Salut Pública, que va 
afirmar que era “responsabilitat de l’administració, ajudar i donar suport a les iniciatives privades ben fetes” 
com és el cas de [0% Gluten], iniciatives que a més “ofereixen un plus de responsabilitat en donar resposta a 
les necessitats d’un col·lectiu cada vegada més nombrós com és el dels afectats per les al·lèrgies alimentàries”. 
Es calcula que la celiaquia afecta 1 de cada 100 adults a Espanya, percentatge que augmenta a 1 de cada 80 en 
els nens, sent Catalunya la comunitat amb més casos.  

També va assistir a la inauguració, Cristina Iniesta, Delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, que va 
afirmar que aquest projecte la feia “molt feliç” ja que com a mare d’una noia amb celiaquia sabia les dificultats 
que hi havia per trobar productes aptes de qualitat i desitjava una ràpida expansió d’aquest model de negoci. 
Altres autoritats van ser: Carmen Cabezas, Subdirectora General de Promoció de la Salut dins la Direcció 
General de la Salut Pública i Coordinadora del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES); Victòria Castell, 
Responsable del Comitè Científic Assessor de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària; Teresa Garcia, 
membre de la junta directiva de l’Associació Catalana de Celíacs; i Pere Prat, alcalde de Manlleu, ciutat a on fa 
55 anys va néixer Forn de Pa Altarriba. Durant el dia també va visitar [0% Gluten] Domènec Vila, Director 
General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, així com moltes altres persones que van 
aprofitar la jornada de portes obertes per degustar una gran varietat de productes lliures d’al·lèrgens. 

Demà, dimarts dia 19, [0% Gluten] obre les portes en horari normal, de dimarts a divendres de 10.00 a 13.30 i 
de 17.00 a 20.00 hores i dissabtes de 10.00 a 13.30 hores oferint pans i productes de fleca dolça i salada, 
incloent-hi galetes decorades, cupcakes i fins i tot pizzes.  

 


