
 

COMUNICACIÓ DE PREMSA 

Personalitats de la Generalitat de Catalunya i de l’ajuntament de Barcelona en 
matèria de Sanitat i Salut Pública acompanyaran a Francesc Altarriba creador 
d’aquest innovador espai lliure d’al·lèrgens 

Tot apunt per l’estrena de [0%Gluten]  

Ja està tot preparat per la inauguració del nou espai lliure d’al·lèrgens de Barcelona, [0% Gluten], una 
innovadora proposta dins del sector de l’alimentació i la salut pública. Demà divendres, 15 de 
novembre, Francesc Altarriba, empresari líder del sector flequer, presentarà el seu últim projecte, un 
local a on es podran trobar tots els productes propis d’una fleca-pastisseria tradicional, elaborats 
diàriament i sense contenir al·lèrgens, additius, ni conservants, una gran evolució per a les persones que 
pateixen celiaquia o intoleràncies alimentàries, encara que pensada perquè en gaudeixi tothom que es 
consideri un sibarita del pa i els seus derivats. 

Després d’una jornada de portes obertes en horari continuat de 10.00 a 19.00 hores es procedirà a 
l’acte d’inauguració que presidirà Francesc Altarriba, propietari de la marca [0%Gluten] i Isabel 
Trullenque, persona que dirigirà la primera franquícia a Barcelona. 

En sumar aquesta singular proposta salut, alimentació, qualitat, i servei, els dos estaran acompanyats 
per autoritats del món de l’alimentació i la salut: Antoni Mateu, Director General de l'Agència de Salut 
Pública; Domènec Vila, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries; 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 Assesor de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària; Cristina Iniesta, Delegada de Salut de 
l'Ajuntament de Barcelona; Teresa Garcia, de l’Associació Catalana de Celíacs; i Pere Prat, alcalde de 
Manlleu. Poble osonenc que va veure néixer, fa 55 anys, el primer Forn de Pa Altarriba, empresa inicial 
del grup que ara lidera Francesc Altarriba i que, amb aquest establiment, tanca el cercle i s’introdueix en 
un sector amb una gran demanda ja que l’1% de la població espanyola és celíaca, sent Catalunya, la 
comunitat autònoma amb més casos detectats  

[0%Gluten] es troba al carrer Pobla de Lillet número 5, el barri de Les Corts de Barcelona, molt a prop de 
l’Avinguda Madrid. 

Més informació trucant el 93 850 63 42 o visitant www.francescaltarriba.com. 

 

http://www.francescaltarriba.com/

