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La firma [0% Gluten] obre a Vic l’establiment tipus que ha de servir de model de cara al seu creixement via franquícia, 

un espai lliure d’al.lèrgens que prestarà especial atenció a l’alimentació de qualitat i pensada per a tothom, prioritzant 

el menjar sa amb els productes sense gluten de fleca i brioxeria com a base, però també amb una àmplia gamma 

d’aliments frescos que es podran consumir en una adequada i confortable zona de degustació, com ara amanides o 

pasta fresca, entre d’altres. 

Aquest establiment, on tan important serà el que es fabricarà en l’obrador propi obert a la vista dels clients, com 

l‘aposta intrínseca per la salut dels mateixos, serà el punt de partida per l’expansió d’aquest nou model de negoci que 

en els propers mesos tindrà ‘rèpliques’ a capitals com Madrid o Bilbao, i també a diferents comarques catalanes, amb 

punts de venda directa a Barcelona i a la seva zona metropolitana. 

[0% Gluten] obre la botiga model per 

iniciar l’expansió com a franquícia 

Vic serà la primera ciutat amb aquest model artesà d’establiment lliure 

de gluten dotat, com a novetat, d’una zona de degustació que apostarà 

només per l’alimentació sana i inclusiva 
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Alimentació saludable, segell de [0% Gluten] 

Amb un lema que ja ho diu tot, ‘Alimentació Saludable’, el nou 

local ocuparà 250 m² en una zona de connexió de la ciutat 

vigatana, com són les estacions de busos i trens, no gens 

allunyada del centre històric, i molt propera al nucli universitari 

(carrer Pare Gallissà, 13). La distribució de les instal·lacions, 

perfectament estudiada com element distintiu de totes les 

franquícies que s’obrin amb aquesta marca, es caracteritza per 

comptar amb un obrador propi adherit a la zona de venda i 

degustació, que permet la total visibilitat dels professionals que 

hi treballaran, però a mode d’aparador de vidre per tal d’evitar 

qualsevol risc de contaminació creuada i fer honor al principal 

dels seus valors, una neteja i higiene escrupulosa, garantia 

d’aquesta seguretat alimentària que cada vegada valora més la 

societat.  

La decoració mostrarà la imatge que seguiran tots els locals 

franquiciats: Funcionalitat, minimalisme, lluminositat i la total 

presència de la fusta són alguns dels conceptes que l’acostaran a 

un estil nòrdic, amb mobles pràctics i de diferents alçades que 

conferiran un establiment modern i molt còmode per l’usuari, 

també amb presència de les noves tecnologies aplicades als 

inputs visuals que aquest rebi. Tot per aconseguir un tipus 

d’establiment adequat a les necessitats de tothom qui aposti per 

la salut, idèntica premissa que es busca en el producte 

alimentari que [0% Gluten] oferirà, essent una de les botigues 

més inclusives que actualment hi ha al mercat, dins d’aquest 

sector, pensat també per al model fast food… intrínsecament sa. 

A [0% Gluten] es volen aconseguir moltes màximes, una d’elles 

que ser celíac sigui un luxe... gastronòmic, quan fins ara sempre 

ho ha estat només per la butxaca. 
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Ni per a celíacs ni per a intolerants alimentaris: Per a gourmets! 

Aquesta és una altra màxima, i ve de la mà d’un visionari com és Francesc Altarriba. Aquest empresari català va obrir el 

mes de febrer passat l’obrador central de [0% Gluten] a Manlleu, localitat on hi té el seu grup d’empreses totes elles 

amb vinculació amb el món del pa artesà, precuit, congelat o fet a mida gràcies a una varietat gourmet amb un catàleg 

de més de 800 referències. Entrant en el món de l’alimentació saludable i sense gluten donava sortida a una demanda 

latent del mercat, a través de la fabricació d’aliments frescos i a la vista del gran públic. 

Ara, davant l’excel.lent resposta ciutadana, 

Altarriba ha decidit fer un pas més i obrir 

aquesta botiga escola a la capital de 

comarca per marcar l’estil que seguiran 

totes les franquícies que ja té en marxa en 

diferents punts del país.  

Les xifres de la ‘Federación de Asociaciones 

de Celíacos de España’ apunten que una de 

cada cent persones, a la població 

espanyola, té celiaquia, i un munt més 

pateix intoleràncies alimentàries, una 

quantitat impossible de determinar ja que, 

segons l’`Asociación Española de 

Alergología e Inmunología Clínica’, l’única 

intolerància coneguda i amb veritable 

diagnòstic és a la lactosa, malgrat que hi hagi molts altres productes que provoquin malestar intestinal o altres 

símptomes. [0% Gluten] té en compte aquestes dades i tots els ingredients que usa són lliures de gluten i, en la seva 

majoria, de lactosa i ou, i tot i que la finalitat no és servir només a aquestes persones que requereixen un tipus 

d’alimentació especial i controlada, es pensa molt en les seves necessitats des del punt de vista organolèptic i de 

qualitat per tal que tot agradi a tothom, amb un catàleg de productes innovador i desitjable, diferenciant-se de 

qualsevol altre establiment d’aquestes característiques. 

 

Aposta per la franquícia en un sector segur com és l’alimentari 

El sector de l’alimentació és un dels més segurs per obrir franquícies per la lògica explicació que tothom menja cada dia. 

Per això, per molta competència que existeixi, si està ben gestionada, muntar una franquícia que toqui aquest sector és 

una aposta força segura, malgrat que en aquest cas hi entri l’especialització.  

Francesc Altarriba, impulsor de [0% Gluten], acompanyat de Josep Pujadas, 

president a Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona, i altres autoritats a la 

inauguració de l’obrador central, a Manlleu, aquest febrer.  
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Segons l’’Asociación Española de Franquiciadores’ (AEF), el mercat de la franquícia està liderat per l’alimentació, un fet 

que suposa quasi un 20% d’establiments dins aquest món, amb un 25% de l’ocupació professional total.  

Francesc Altarriba vol accelerar la implantació d’aquest model de negoci que ofereix [0% Gluten] en estar convençut 

que pot aportar un volum estable de vendes ja que, a banda d’un públic objectiu que aposta per la salut a través d’una 

bona ingesta d’aliments, hi ha l’univers celíac que efectua compres cícliques, periòdiques i estabilitzades.  

En camí hi ha tres franquícies que s’obriran en el proper trimestre i les 

expectatives d’implantació i creixement són bones. “Pensem que hem 

arribat en un moment que la societat està molt conscienciada per la 

bona alimentació i amb l’experiència acumulada estem convençuts que 

sabem com fer viable el negoci; transmetem tot el nostre coneixement 

al franquiciat. El primer que fa és submergir-se en el sector per 

conèixe’l i disposa de totes les eines per dominar-lo ràpid per tal 

d’aprendre a fer rendible el seu punt de venda”. Aquest sempre està 

supervisat i no s’aconsella si no està situat en una població de com a 

mínim 50.000 habitants, que sigui pol d’atracció de les localitats veïnes i, molt important, es compti amb la motivació de 

qui vol obrir un establiment d’aquestes característiques. El perfil d’aquest franquiciat sol ser, en la majoria de casos, una 

persona o família que en el seu cercle té alguna persona que ha de cuidar l’alimentació pel motiu que sigui, en molts 

casos, amb afectament celíac.  

 

Costos continguts VS rendibilitat estable 

[0% Gluten] es presenta com una potent via de negoci de cara al franquiciat, amb una inversió inicial de costos 

continguts, d’entre 90.000 i 120.00 euros i amb possibilitat de fins a un 70% d’ajuda financera, molt assequible dins del 

que requereix engegar un establiment d’aquestes característiques, compensada amb una elevada rendibilitat –un 75% 

de marge d’explotació i 150.000 de vendes estimades a l’any–, el que provoca  un menor risc pel potencial inversor. A 

més, la marca es compromet a subministrar directament la matèria prima a tots els seus establiments, a encarregar-se 

de la compra a proveïdors externs i a gestionar la comunicació des de totes les vessants. 

Única al mercat, la firma ja té prevista a curt termini l’obertura d’establiments amb el seu segell a diferents ciutats 

catalanes, amb peticions d’informació provinents de tot l’estat. Després de la inauguració d’aquesta botiga model 

pròpia a Vic, s’obrirà una franquícia a la població d’Olesa de Montserrat (Barcelona), amb la finalitat de donar servei a la 

zona del Baix Llobregat, de l’Anoia i el Bages, i el desembarc a Madrid serà el proper gener. A Bilbao està previst arribar-

hi també a inicis de 2017... I en camí ja hi ha dues franquícies més en fase d’estudi.  

 “Pensem que hem arribat en 

un moment que la societat 

està molt conscienciada per la 

bona alimentació i amb 

l’experiència acumulada 

estem convençuts que sabem 

com fer viable el negoci”. 
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Cal destacar que el desenvolupament d’aquest projecte en totes les seves facetes, l’ampliació de l’obrador central a 

Manlleu i ara l’estrena de la botiga model que fonamenta les noves franquícies que s’obriran d’ara fins al primer 

trimestre de 2017, conformen una inversió amb capital cent per cent català. Aquesta inversió inicial en la primera fase 

d’expansió s’estima en 500.000 euros i suposa la creació de nous llocs de treball. Només a la botiga vigatana es 

requeriran set professionals per l’elaboració de producte i l’atenció al públic. 

Un gran catàleg d’aliments saludables  

Segons l’impulsor del concepte [0% 

Gluten], “vetllar per la salut no és 

renunciar a certs plaers gastronòmics”; 

aquesta filosofia s’ha materialitzat en una 

àmplia gamma de productes frescos i 

artesans, elaborats amb masses mares, 

absolutament tots sense gluten –

certificats i amb garanties de seguretat 

comprovable a les fitxes tècniques i la 

seva traçabilitat–, beneficiosos per a 

l’organisme per la riquesa en vitamines i 

minerals, i equiparables en la qualitat, 

textura i sabor als productes tradicionals 

de fleca i pastisseria, repte difícil 

d’aconseguir quan no es treballa amb 

aquesta proteïna, responsable de 

l’elasticitat de la massa de farina. 

La gran varietat de pans de diferents 

formats i gustos elaborats amb la farina 

que el client esculli, les magdalenes, 

brownie, pastissos, coques, galetes i 

demés delicatessen que ofereix [0% 

Gluten], acompanyat d’una carta 

d’amanides variades, pasta fresca, tot 

tipus d’entrepans, focaccies, pasta fresca i 

pizzes pels àpats de migdia i els seus sucs 

de fruita naturals, a destacar d’entre  
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altres begudes i refrescos sense gluten, s’erigeixen com una aposta gastronòmica temptadora per a totes les persones 

que busquen gaudir d’una alimentació saludable, incloses les que pateixen celiaquia i altres intoleràncies alimentàries i 

necessiten cuidar la seva dieta per prescripció mèdica. [0% Gluten] representa un avenç important en la regeneració del 

món de les intoleràncies alimentàries i la modernització del sector flequer, pastisser i gastronòmic, obrint al paladar –

també del col·lectiu celíac– un món de possibilitats, basades en la qualitat alimentària, sempre a un preu ajustat.   

Encara a dia d’avui, la producció d’aquest tipus de productes sense gluten està enfocada a la gran distribució i llarga 

conservació, de manera que s’utilitzen ingredients conservants i atmosferes modificades que preserven la durabilitat 

del producte, dotant-lo d’un caràcter industrial. [0% Gluten] és, en aquest sentit, un model de referència que trenca 

barreres posant a disposició del celíac per primera vegada a Espanya producte fresc, del dia, sense additius alimentaris 

innecessaris ni estoigs i envasos per conservar que acaben confonent els productes per als intolerants alimentaris 

gairebé amb medecines. 

 

Formació nutricional i dietètica com a garantia 

 

La filosofia de [0% Gluten], com a negoci relacionat amb l’alimentació saludable, col·loca en un mateix pla el servei i 

assessorament al client i brinda una atenció personalitzada al consumidor per tal d’informar-lo a nivell nutricional i 

cobrir les seves comandes amb garanties. És per això que la firma també compta en el seu equip amb una professional 

especialitzada en dietètica i nutrició, encarregada exclusivament de formar el personal a nivell nutricional perquè 

puguin atendre i aconsellar correctament els seus clients.  

En línia amb una nova forma d’economia sostenible on el triomf de l’empresa significa el triomf de la societat, els seus 

establiments, pioners a l’hora de normalitzar un problema social per a aquesta part de la població afectada per la 

malaltia crònica intestinal més freqüent del món occidental, compten amb el segell de Responsabilitat Social 

Empresarial (RSE), garantia de màxim rigor i formació específica de tot el personal implicat en els processos d’elaboració 

i venda, al que se li requereix el màxim compromís en el tracte i manipulació del producte.  

 

En consonància amb aquesta garantia de seguretat alimentària, [0% Gluten], atenent al Reglament europeu sobre 

l’etiquetatge de productes sense gluten (núm. 828/2014), garanteix al 100% una absència total de gluten com indiquen 

les seves etiquetes, fent-los aptes per a tots els celíacs, sigui el que sigui el grau d’intolerància que pateixin, ja que la 

seva ingesta no suposa cap risc per la salut, a diferència d’altres productes comercialitzats sense gluten que poden 

contenir fins a 20 mg d’aquest al·lergen per cada kg. 
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55 anys d’avenç en torn del pa, 6 anys d’I+D+R dins el món sense gluten 

L’ambiciós pas de [0% Gluten] en l’àmbit de la salut i dietètica és resultat de sis anys de recerca acurada en el món del 

sense gluten per part del potent departament d’I+D+R del grup empresarial d’Altarriba, amb més de 55 anys de dilatada 

experiència en el sector del pa i qui els últims anys ha estat constantment innovant per aconseguir un univers de pa i 

brioixeria elaborat amb les millors i més variades farines i ingredients certificats del mercat per als celíacs.   

 

[0% Gluten] és llegat d’Integral Food S.A, una de les principals firmes del grup que naixia el 2009 com una nova forma de 

concebre els ingredients per a la fleca i que a dia d’avui s’ha convertit en especialista en el món dels al·lèrgens, fent 

possible un projecte a l’alçada d’aquesta nova franquícia que irromp al mercat. El 2013 s’inaugurava el primer 

establiment experimental de la cadena a Barcelona, on es verificaria l’èxit del model de negoci. Més tard, a principis de 

2016, Altarriba inaugurava a Manlleu el primer centre de processament que funciona com obrador, des d’on s’elaboren 

les farines pròpies per a la producció dels establiments [0% Gluten], a més de servir a la formació dels franquiciats i com 

laboratori de proves. Davant l’arribada de noves franquícies, aquest obrador s’ampliarà en els propers mesos.   

 


