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Un nou establiment [0% Gluten] ja 
funciona a Sabadell. Aquest farà la 
posada de llarg oficial aquest dimecres, 
15 de gener de 2020. Amb aquesta 
obertura, la firma líder en elaboració 
diària de productes sense gluten suma 
cinc establiments a Catalunya i set en la 
totalitat del territori espanyol, deixant 
palès l’interès de la societat per consumir 
productes que ajuden al benestar del cos 
i que, paral·lelament, es converteixen en 
un edèn per les persones que pateixen 
celiaquia, conformant-se en llocs on 
menjar bé, bo i de qualitat és inclusivament per a tothom. La botiga sabadellenca és cèntrica per la 
comoditat del públic, emplaçada al carrer Blasco de Garay, 16. 

Aquesta proposta tan innovadora pretén, en un format Bakery Coffee Healthy, afavorir a totes les 
persones, sense cap limitació alimentària i amb el propòsit d’oferir productes de qualitat i saludables, 
per tal que tan celíacs com qui vulgui menjar glutenfree tingui un punt de reunió, oferint servei a 

un col·lectiu moltes vegades oblidat i 
moltes possibilitats als que segueixen les 
tendències saludables en alimentació.

Els assistents a l’obertura de portes 
oficial podran degustar el producte 
que posteriorment trobaran en 
l’establiment: pa, brioixeria, pizzes, 
focaccies, sucs naturals fets al moment. 
Productes dels quals en podran gaudir 
en la zona degustació del local o a casa 
amb la mateixa qualitat, ja que molt 
pròximament hi haurà l’opció del servei 
a domicili.

Sabadell se suma al [0% Gluten]

Aquest dimecres dia 15 de gener, inauguració oficial d’un nou espai 
d’alimentació lliure de gluten a la cocapital del Vallès Occidental
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Aquest acte social de presentació 
de l’establiment (15 de gener, 
19.30h)  comptarà amb la 
presència d’autoritats polítiques i 
sanitàries de la ciutat, així com del 
creador de [0% Gluten], Francesc 
Altarriba, i les persones que 
dirigiran l’establiment: Amadeu 
Calvet i David Ferrer que faran 
uns parlaments. Serà un acte 
obert a tothom qui vulgui donar la 
benvinguda a aquest nou concepte 
d’alimentació a la ciutat i provar-ne 
ja les bondats. 

Tota la informació sobre la marca 
líder al país en alimentació sense 
gluten d’elaboració diària en obrador propi: www.0x100gluten.com.


