Ajudem al professional

a arribar als més de 75.000 celíacs i celíaques
que actualment viuen a Catalunya
L’Associació Celíacs de Catalunya, entitat constituïda a l´any 1977, és la primera organització creada a Espanya en defensa
dels interessos de les persones celíaques. Des de l´associació representem al col.lectiu davant entitats i organismes públics i
privats, i els oferim la informació, formació i l´assessorament que els ajuda a aconseguir una millor qualitat de vida, també a les
seves famílies.
Declarada Entitat d´Utilitat Pública a l´any 1982, agrupem actualment a vora 10.000 celíacs i celíaques d´arreu
de Catalunya, i som l´organisme referent per fabricants, distribuïdors i restauradors a l´hora de presentar qualsevol
producte o nou establiment al nostre país, no tan sols perquè som el vehicle principal per arribar a qui són els seus
clients, també per informar-los i assessorar-los perquè arribin a ells amb les millors garanties d´èxit.
Així ho han entès les més de 200 empreses que avui formen ja part de la nostra associació, en la que els principals
proveïdors i fabricants de productes sense gluten, cadenes de restauració i empreses de càtering conviuen amb escoles, dietistes
i petits establiments.

Per què la meva
empresa o restaurant
ha de pertànyer a l´Associació?
Algunes de les nostres
empreses associades:
Aneto Natural
Bracafé
Zealia
Celitalia
Santiveri
Procelli
Alatria
Zero per cent Gluten
Forn de Pa Altarriba
E.Lecrec Hiper Andorra
English Summer
Barceló Viatges
Delicias sin Gluten
(Piacceri Mediterrani)...

Alguns dels restaurants
i hotels socis:
Grupo VIPS
Novotel
Cadena AnGrup
(El Mussol)
Restaurant Nectari
Camping La Ballena Alegre
Restaurant El Pòsit
Hotel Muntanyà
Restaurants La Tagliatella...

Per què som el principal canal per donar a conèixer la teva activitat
als nostres més de 10.000 socis i sòcies, i arribar als més de
75.000 celíacs i celíaques d´arreu de Catalunya
Com hem comentat abans, la nostra amplia massa social i representativitat en el món de
la celiaquia a Catalunya fa de la nostra associació el principal vehicle per comunicar i
difondre l´activitat de qualsevol empresa, gran o petita, a les persones celíaques
del nostre país.
Fem difusió de la teva activitat a través dels mitjans de comunicació
Promocionem els teus productes o establiment en xarxes socials, o a través
de comunicacions exclusives als nostres socis i sòcies (2 promocions/any.
A partir de la 3ª promoció, 40 euros cadascuna)
Promovem actes específics relacionats amb la teva activitat. T´ajudem en la
seva promoció als socis i et donem suport en la seva organització
Et garantim els millors espais si vols estar present en els nostres actes
institucionals i lúdics, com el Dia Internacional de la Celiaquia o en
qualsevol Jornada que organitzem al llarg de l´any, i també en els nostres
diferents canals de comunicació, en ambdós casos, amb importants
descomptes

Perquè et garantim l´accés a tot tipus d´informació sobre la
celiaquia
A través de la teva clau d´entrada a l´àrea privada de l´associació podrás accedir a:
Curs (pdf) Pautes bàsiques per a la manipulació d´aliments sense
gluten
Llibre Llistat d´Aliments sense gluten, on pots trobar més de 300
fabricants de productes aptes per celíacs, i totes les referències que es
troben al mercat, junt amb les seves actualitzacions periòdiques
Altres publicacions estacionals, com Llistat de gelats, torrons, caramels i
llaminadures pels més petits...
Donem resposta als teus dubtes via telefònica o e-mail
Atenció personalitzada a les nostres instal.lacions

A més, si ets fabricant, t´oferim l´assessorament necessari a l´hora d´etiquetar els teus
productes com a Aptes per a Celíacs
Fa ja alguns anys, vam col.laborar activament amb el Ministeri de Sanitat espanyol en la redacció de la Directiva europea
que limitava per primera vegada el contingut del gluten en un producte perquè aquest pogués incorporar la llegenda sense
gluten.
Aquesta Directiva i la seva aplicació en el Reglament sobre la composició i l´etiquetatge de productes alimentaris
adients per persones amb intolerància al gluten, donà als fabricants, per fi, un marc jurídic que els permetia etiquetar de
forma correcte els seus productes.
Des de llavors hem continuat treballant per assessorar i donar suport a empreses com la teva a l´hora d´etiquetar
els seus productes sense gluten, oferint-los dues possibilitats per fer-ho:

Pacte del Celíac: Símbol promogut conjuntament per la Generalitat de Catalunya i la
nostra associació, amb l´objectiu de millorar la informació en l´etiquetatge dels productes
alimentaris
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NÚMERO DE LLICÈNCIA

Símbol Internacional de l´Espiga Barrada: És l´únic símbol acceptat per totes les
associacions que formen l´AOECS (Associació de les Societats Europees de Celíacs). Els
aliments sense gluten identificats amb aquest símbol han estat llicenciats per l´AOECS
a través de les seves associacions membres (a Espanya, Celíacs de Catalunya és una de
les dues entitats autoritzades per aquesta per a llicenciar)

... I si tens un restaurant o una empresa de catering, t´oferim una complerta formació
per dissenyar, elaborar i servir plats per a celíacs sense cap risc, a càrrec del nostre
departament tècnic, per tu i el teu equip (fins a 10 persones).
Tindreu un servei d´assessorament i suport continuat amb personal especialitzat
El teu establiment passarà a formar part de la nostra Guia de Restaurants on-line

FES-TE MEMBRE DE L’ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA AVUI MATEIX
Entra a formar part de la nostra Associació, i gaudeix, des d´avui mateix de tots els
avantatges que t´oferim a tu i la teva empresa o restaurant davant els nostres 10.000
socis i els més de 75.000 celíacs i celíaques que viuen actualment a Catalunya.
Inscripció anual:
Inclou 2 promocions gratuïtes.
A partir de la 3a, 40 euros cadascuna
Formació per a Restaurants socis:
Fins un màxim de 10 persones.
No incloses despeses de desplaçament i dietes

65 euros

300 euros

Contacta ja amb nosaltres:
Laura Herrero
Email: empreses@celiacscatalunya.org
Telf.: 934 121 789

C/ Independència, 257
08026 Barcelona
Tel. 934 121 789
info@celiacscatalunya.org

www.celiacscatalunya.org

