
 

 

DIA INTERNACIONAL DE LA CELIAQUIA 2018 

Passeig Marítim del Parc Litoral de Sant Adrià - Barcelona 

13 de Maig – de 10:00 a 14:00 hores 
10:00        Inici de la Jornada 

INAUGURACIÓ ÀREA SENSE GLUTEN  

Les  empreses capdavanteres de la indústria sense gluten ens presenten les seves darreres novetats en 

serveis i productes aptes per a celíacs. 
 

 

INICI ACTIVITATS INFANTILS  

Inflables – Llits elàstics – Pinta-cares 

Voley platja, Sky sobre sorra – Gentilesa de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  

Taules de jocs gegants, Tir amb arc,  Bitlles catalanes – Patrocinades per CAPRABO  
 

 

TALLER INFANTIL de cuina saludable i creativa, impartit per l’assessora nutricional i ecoxef Gavina,  

amb les següents receptes: 

- Amanites i pingüins fredolics amb ous de guatlla 

- Flors d’alvocat i formatge fresc 

- Canapès d’animalons 

- Timbal d’amanida de quinoa 

- Flors o cors rosa o lila de mató 

Taller patrocinat per MERCADONA 
 

11:00               ZUMBA per a grans i petits 

          Participa en aquesta activitat esportiva, saludable y amb molta marxa.  
 

 

11:00 1ª TAST DE CERVESES sense gluten a càrrec del conegut bloguer expert en cervesa sense gluten Ricardo 

Nafría de “Celiaco a los 30”.  

Tast de 8 cerveses sense gluten. Activitat prèvia inscripció 
 

12:00                    SHOW-COOKING 

        En directe, sa i divertit per a tota la família. “La revolució del sabor Yondu, el teu nou ingredient  secret”                                                                                                    
 

 

12:30         2ª TAST DE CERVESES sense gluten a càrrec del conegut bloguer expert en cervesa sense gluten Ricardo 

Nafría de “Celiaco a los 30”.   

 Tast de 8 cerveses sense gluten. Activitat prèvia inscripció. 
 

13:00         Lliurament de Beques Celíacs Catalunya a la Recerca en patologies relacionades amb la ingesta de gluten 

Lectura Manifest Institucional 

Parlaments Institucionals 

 

    Des de les 12:30 hores     BOTIFARRADA SENSE GLUTEN I PA DE PROCELI  
 

14:00               Sorteig de més de 30 lots de productes sense gluten i serveis de restauració. 
   

                              Final d’activitats 

 

                                                          El nostre agraïment a: 
 

 

 

 

 

Tota la Jornada estarà dinamitzada pel grup escènic TUPUROTEATRO 


