
 

Durant aquest acte es poden enregistrar imatges i vídeos amb finalitats promocionals. Si no desitges aparèixer 
en elles, dirigeix-te a l'entitat responsable del fitxer, SMAP – CELÍACS DE CATALUNYA, enviant un missatge a 
l'adreça de correu electrònic info@celiacscatalunya.org 

 

 
 

 

 

Jornada Informativa sobre l’etiquetatge dels aliments 

 
(Barcelona, C/ Independència, 257 - 28 de Gener del 2015) 

 
 
Segur que als darrers dies has sentit parlar als medis del Reglament europeu nº 1169/2011 
sobre informació alimentària facilitada al consumidor, en vigor des del passat dia 13 de 
desembre. 
 
Si vols estar informat/da  sobre els drets que, com a consumidor et garanteix el nou Reglament,  
quina és la seva aplicació específica als aliments sense gluten, o com es defineixen els signes 
identificadors (Símbol Internacional de l’Espiga Barrada i Pacte del Celíac) en el nou  
etiquetatge... 
 

Participa a la nostra Jornada informativa sobre l'etiquetatge dels aliments, que 
celebrarem a la nostra seu central, al C/ Independència, 257 de Barcelona, el proper dia 28 de 
gener, de 16:30 a 18:30 hores. És gratuïta i exclusiva pels nostres socis, físics i empresa.  
 
Amb un enfoc eminentment pràctic, coneixeràs, de la ma de la nostra experta en etiquetatge 
alimentari, Nina Esteban, els canvis que incorpora el nou Reglament i com et protegeix el seu 
redactat com a consumidor. La Nina és Tecnòloga dels Aliments per la UB i membre del  Grup 
de referència d’Autocontrols a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 
A més, al ser una Jornada oberta, tindràs una oportunitat immillorable per conèixer als 
professionals de la industria sense gluten, i demanar-los una millor qualitat en els seus 
productes, i una major i més clara informació en els eu etiquetatge, entre d’ altres.  
 

Inscriu-te avui mateix enviant-nos un mail a: carles@celiacscatalunya.org, indicant-nos el teu 
nom i número de soci/a. Rebràs un mail confirmant-te la teva participació a la Jornada.  
(Inscripció per rigorós ordre d’arribada. Places limitades). T’hi esperem!  

 
 

 

Què:   Jornada Informativa sobre l’etiquetatge dels aliments  
Quan? Dimecres 28 de gener del 2015 – De 16:30 a 18:30 hores 
Ón?  Seu central a Barcelona: C/ Independència, 257 
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