
JA TENIM LA LOTERIA 
DE NADAL 2017!

Quin preu té? 

El preu de cada papereta és de 5€ (participes amb 4€ al sorteig) però si tens la 

possibilitat d'arribar a més gent, a través del teu centre de treball, familiars o perquè 

formes part d'altres grups amb qui vols compartir sort, t'animem al fet que ens 

demanis talonaris (250€ per talonari / 50 paperetes). 

Com puc adquirir-la? 

Pots adquirir-la presencialment a la seu central (C. Independència, 257 Barcelona), o 

demanar-les via email o per telèfon (info@celiacscatalunya.org / 934 121 789). També 

a les nostres delegacions i a botigues col.laboradores. 

Si vols adquirir paperetes, has de fer l’ingrés de l’import desitjat a "La Caixa" – ES68 

2100 3433 1122 0020 2712 indicant de forma clara el nom del soci / número de soci i 

el concepte LOTERIA. Les rebràs escanejades via email. 

Si vols adquirir talonaris demana’ls a info@celiacscatalunya.org / 934 121 789 i te’ls 

farem arribar. 

Per què és important participar? 

Perquè amb el teu donatiu estàs col•laborant, a través de la Beca Celíacs de 

Catalunya, a potenciar possibles avenços científics que suposin una millora 

significativa de la qualitat de vida de la persona amb celiaquia, sensibilitat al gluten 

no celíaca o dermatitis herpetiforme. Tanmateix col.labores fomentant el 

desenvolupament del coneixement d'aquestes patologies, millora dels mètodes de 

diagnosis i a difondre socialment la realitat d'aquests trastorns amb la investigació 

de les malalties relacionades amb la ingesta de gluten. 

Botigues col·laboradores: 

DELICIES SENSE GLUTEN VIC   -   C. de Gurb, 1 / Vic / 933 803 713 
DIETÈTICA GLORIA   -   C.  Entença, 175-181 / Barcelona / 933 299 251 
CASA NATURA RUTH - C. Calderón de la Barca, 29 / L'Hospitalet de Llob. / 934 370 186 
ESCOLA DE CUINA MONTSERRAT SEGUÍ - C. València, 514 / Barcelona / 932 459 222 
FARMÀCIA CARBONELL PINYOL - C. Compte Borrell, 7 / 934 419 411 
GLUT END   -   C. Rocafort, 139 / Barcelona / 930 118 360 
INSTALACIONES PEÑALBA   -   C. Benavent, 8 / Barcelona / 630 043 513 
MODAS CAN BASTÉ   -   C. Joan Maragall, 1 / Sant Feliu de Codines / 938 660 323 
RESTAURANT LA TORRETA   -   C. Nou de Sant Pere, 50 / Terrassa / 937 314 775 
SOM CELIACS   -   C. Josep Tarradellas, 65 / Blanes / 972 352 631 
XURRERIA SIN 2 (VERNET & MIRAS)   -   C. Alexandre Galí, 12 / Terrassa / 692 183 955 
ZERO % GLUTEN    -   Mercat del Lleó, Paredes 200-202 / Girona / 972 200 814


