Delegació de Lleida

La celiaquia des de la mirada d’un nen/a
i un jove
Lleida, Dissabte 18 de febrer – 10:00 h

Què és per a tu la celiaquia o ser celíac? Pot-ser és la
cara somrient del metge quan et diu que estàs fent
bé la dieta, o és la pinyata plena de llaminadures
sense gluten de l’últim aniversari, o el mal de panxa...
o aquelles paraules que et diu la mare quan no pots
menjar alguna cosa perquè conté gluten i et farà
mal...
Volem involucrar als més petits i als joves i els convoquem a un concurs de dibuixos i
redacció sobre la celiaquia. Els més descriptius els utilitzarem per a l’elaboració de
material divulgatiu de la celiaquia. A més, els joves, podran participar en la gravació d’un
vídeo on mostrarem que es pot preparar un berenar o un sopar sense gluten fàcilment.
Us convidem a participar presencialment però si us és impossible, també podeu gravar
un vídeo del nen/a fent el dibuix i enviar-lo per wetransfer a lleida@celiacscatalunya.org
Hi haurà premis pels guanyadors!!!

Quan?
On?
Hora?

Dissabte 18 de febrer
Centre Cívic Magraners
Plaça Joan XXIII, 1 - Lleida
A les 10:00 hores

Inscripcions a lleida@celiacscatalunya.org
Amb la col·laboració de:

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

Delegación de Lleida

La celiaquía desde la mirada de un niño/a
y un joven
Lleida, Sábado 18 de febrero – 10:00 h

¿Que es para ti la celiaquía o ser celíaco? Puede ser
la cara sonriente del médico cuando te dice que
estás haciendo bien la dieta, o es la piñata llena de
golosinas sin gluten del último cumpleaños, o el
dolor de barriga... o aquellas palabras que te dice la
mama cuando no puedes comer algo porque
contiene gluten y te hará daño...
Queremos involucar a los más pequeños y a los jovenes y les convocamos a un concurso
de dibujos y redacción sobre la celiaquía. Los más descriptivos los utilizaremos para la
elaboración de material divulgativo de la celiaquía. Además, los jovenes, podrán
participar en la grabación de un video donde mostraremos que se puede preparar una
merienda o una cenar sin gluten facilmente.
Os invitamos a participar presencialment, pero si os es imposible, también podéis grabar
un video del niño/a haciendo dibujo y enviarlo por wetransfer a
lleida@celiacscatalunya.org
¡¡¡Habrá premios para los ganadores!!!

¿Cuando?
¿Donde?
¿Hora?

Sábado 18 de febrer
Centre Cívic Magraners
Plaça Joan XXIII, 1 - Lleida
A las 10:00 horas

Inscripciones en lleida@celiacscatalunya.org
Con la colaboración de:

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

