
 

 
 

18a Mitja Marató Ciutat de Terrassa 
12a. Cursa Santi Centelles 

 
22 de gener de 2017 

 
Benvinguts a “Terrassa ciutat sense gluten” 

 

 
 

Establiments certificats per 
l’Associació de Celíacs de Catalunya 

 
 
* Restaurants i Bars certificats a Terrassa : 
* Ademas Gluten Free   -        Obrador degustació 
Forn de pa, brioxeria i pastisseria amb obrador a vista al mateix establiment on elaboren a diari 
els seus productes sense gluten. Servei de cafeteria.  

                                                                                  
cervesa sense gluten    pa sense gluten        
Horari : de dilluns a divendres de 07:30 a 14h i de 16:30 a 20:30h,  
Dissabtes de 08:30 a 14h i de 17 a 20:30h 
C/ de la Rasa, 54 - Tel.: 619 707 484 - GPS :41.5643934,2.0082376 
facebook.com/ademasglutenfree  

 
* Cafè Teatre    -        Cuina de mercat 
Menú de mercat.Sopars tapes,amanides i torrades 

                                                                                   
cervesa sense gluten    pa sense gluten   pasta sense gluten    postres sense gluten  Formació sense gluten     
Horari : de 11h a 18h i de 19h a 23h - Tancat : diumenge,dilluns nit 
Reserves:recomanada 
C/ Baix,31 - Tel.: 93 780 22 38 - GPS :41.5612639,2.0107158 
www.cafeteatre.com - facebook.com/cafeteatreterrassa – twiter.com/cesccafeteatre 
 

* Restaurant Pizzeria  Carlos     -        Cuina Italiana   
Cuina Italiana amb pizzes i amanides                                                                      
Plaça de la Creu,15 – Tel.: 93 537 93 79. www.pizzeriascarlos.com  
 

* Rstaurant  El Cel de les Oques   -    Cuina Catalana 
Cuina catalana de proximitat,on la matèria primera es l’eix central 

                                                                                   
cervesa sense gluten    pa sense gluten   postres sense gluten   
Horari : de dimarts a dissabte,migdies i de dimecres a dissabte,nits. 
             Tancat : diumenge,dilluns i dimarts nit 
Reserves:recomanada 
C/ de la Palla,15 - Tel.: 93 733 82 07 - 630 640 417 - GPS :41.5630561,2.011601 
www.elceldelesoques.com - facebook.com/ElCeldelesOques - twiter.com/ElCeldelesOques  
 



 

* El Rovell de l’Ou     -       Cuina Mediterrània 
Cuina Mediterrània.Especialitat en tapes,coques i amanides 
 

                                                                                   
cervesa sense gluten    pa sense gluten   pasta sense gluten    postres sense gluten  Formació sense gluten     
 
Horari : de 13:30h a 15:30h i de 20:30h a 22:30h – Tancat : diumenge. 
Reserves:recomanada  
C/ La Rasa,60  - Tel.: 93 733 34 14 - GPS :41.564339,2.010291 
facebook.com/elrovelldelouterrassa 

 
*Escaletes8     -        Cuina Mediterrània i de Fusió.Mercat  
Cuina mediterrània i de fusió.Mercat.Establiment petit (24 comensals) amb menú els dies 
laborables i carta els vespres del cap de setmana 
Horari : de dilluns a dijous:de 13 a 15.45h. 
             divendres i dissabte:de 13 a 15.45h i de 20.45 a 23.30h. 
C/Escaletes,8 – Tel.: 93 7842505 - GPS :41.564832,2.013187 
www.facebook.com/escaletes8  
 

*La Tagliatella     -        Cuina Italiana (només pasta sense gluten)  
Cuina Italiana (només pasta sense gluten)  
 

                                                                               
pasta sense gluten    Formació sense gluten     
C/Cisterna,9 – Tel.: 93 733 91 69 - GPS :41.561333,2.008774 
www.latagliatella.es  
 

* La Terrassa del Museu    -      Cuina de mercat 
Cuina de mercat amb producte de temporada 

                                                                                   
cervesa sense gluten    pa sense gluten   pasta sense gluten    postres sense gluten       
Reserves:no 
Horari : de 13h a 16h i de 20:30h a 23h – 
Tancat :diumenge nit,dilluns tot el dia i dimarts nit.    
Rambla d’Egara,270 - Tel.: 93 789 44 43 – aparcament gratuït nits i caps de setmana 
GPS :41.565085,2.007457  
www.laterrassa.cat -  ww.facebook.com/laterrassadelmuseo    
 

* La Torreta    -      Cuina catalana 
Cuina catalana a la brasa.Botifarres   
 

                                                                                   
cervesa sense gluten    pa sense gluten   postres sense gluten   Formació sense gluten        
Horari : de 13h a 15:30h i de 20h a 23:30h. 
Tancat : diumenge,juliol:dissabte al migdia,Setmana Santa i agost.    
C/ Nou de Sant Pere,50 - Tel.: 93 731 47 75  
Pàrking Vapor Ventalló:1 h gratuïta 
GPS :41.565546,2.014028  
www.la-torreta.com - facebook.com/reslatorretaterrassa – twiter.com/latorreta89  
 
  
 



 
* L’Alegria del Teatre    -      Tapes    

                                                                                   
pa sense gluten   pasta sense gluten    postres sense gluten  Formació sense gluten     
   
Horari : de 13h a 16h i de 21h a 24h.Tancat : diumenge .   
Reserves:recomanat     
C/ Gaudi,15  - Zona peatonal - Tel.: 648 11 76 93 
GPS :41.564082,2.010897 
 

* Palau Càtering   -        Càtering 
Servei de càtering per a tot tipus d’esdeveniments.Cuina de mercat amb tocs personals.Amb 
reserva prèvia s’adapten a les necessitats del client I poden elaborar un menú específic en cada 
acte. 
 

                                                                                   
cervesa sense gluten    pa sense gluten   pasta sense gluten    postres sense gluten  Formació sense gluten     
 Reserves:Obligatòria  
Ctra. Matadepera,60-66 – Tel.: 93 735 10 00 - GPS :41.571703,2.018225 
www.cateringpalau.net  
 

* Restaurant NUVA Terrassa  -        Cuina Mediterrània i de mercat 
Braseria mediterrània i cuina creativa de mercat. Pizzeria.  
Actuacions musicals en directe divendres i dissabte,de 22 a 24h 
 

                                                                                   
cervesa sense gluten    pa sense gluten   pasta sense gluten  piizzes sense gluten    postres sense gluten       
Horari: obert de dimecres a dilluns de 12h a tancament (segons normativa) 
Reserves : Recomanada  
Passeig Vapor Gran,27 – Tel.: 93 731 92 05 - GPS :41.560354,2.0114613  
www.nuvaterrassa.com 
 

* Viena  -     Servei Ràpid  
Entrepans freds i calents,amanides,cafeteria i croissanteria. 
La carta apta està disponible a tots els establiments i al web. 
Reserves no 
C/Joan Coromines,8-10 – Tel.:93 733 563 90 - GPS :11.5582511,2.0171346 
Consultar establiments en web : terrassa : www.viena.es/index-corporativa.php 

 
* Restaurants i Bars certificats a Viladecavalls : 
 
* Ristol Viladecavalls   -        Cuina Catalana 
Cuina catalana amb tocs moderns. 

.                                                                                   
cervesa sense gluten    pa sense gluten   pasta sense gluten    postres sense gluten  Formació sense gluten     
 
Reserves:Obligatòria  
C/Antoni Soler Hospital,1 – 08232 – Viladecavalls – Barcelona 
Tel.: 93 788 29 98  - GPS :41.555413,1.954351 
www.ristol.com 
 

 



 
* Ristol Càtering – Col·lectivitats      Càtering 
Tot tipus de sevei de càtering,sempre amb els menús predeterminats. 

.                                                                                   
cervesa sense gluten    pa sense gluten   pasta sense gluten    postres sense gluten  Formació sense gluten     
 
Reserves:Obligatòria  
C/Antoni Soler Hospital,3 – 08232 – Viladecavalls – Barcelona 
Tel.: 93 780 51 01  - GPS :41.5555374,1.9543453 
www.ristol.com  
 

* Sant Lluis de Ristol   -        Cuina Catalana 
Restaurant de tot tipus de banquets,a on sempre els menús estan predeterminats. 
Cuina cat5alana amb tocs moderns 

.                                                                                   
cervesa sense gluten    pa sense gluten   pasta sense gluten    postres sense gluten  Formació sense gluten     
Reserves:Obligatòria  
Camí Can Buxeras,s/n – 08232 – Viladecavalls – Barcelona 
Tel.: 93 780 51 01  - GPS :41.5541602,1.9501047 
www.ristol.com  
 

* Artesans - Obradors de Terrassa certificats per l ’Associació de 
Celíacs de Catalunya : 
 
* Ademas Gluten Free   -        Obrador degustació 
Forn de pa, brioxeria i pastisseria amb obrador a vista al mateix establiment on elaboren a diari 
els seus productes sense gluten. Servei de cafeteria.  

                                                                                  
cervesa sense gluten    pa sense gluten        
Horari : de dilluns a divendres de 07:30 a 14h i de 16:30 a 20:30h,  
Dissabtes de 08:30 a 14h i de 17 a 20:30h 
C/ de la Rasa, 54 - Tel.: 619 707 484 - GPS :41.5643934,2.0082376 
facebook.com/ademasglutenfree  

 
* Gelateria  Casa Planelles    -        Gelateria i Productes Nadalencs 
Gelateria artesana amb gelats,orxates,granisats,torrons,galetes i neules sense gluten 

                                                                                   
Cucurutxo sense gluten 
Reserves:no 
Portal de San Roc,66 - Tel.: 93 780 64 49 - GPS :41.560897,2.008233 
www.casaplanelles.com  
 

* Marconi (Ampurdanesa) -     Artesà  
Pa,productes de brioxeria,de temporada,pastissos         

                                                                                   
pa sense gluten   . 
Reserves no 
C/Marconi,83 – Tel.:93 788 07 46 - GPS :41.557956,2.000975 
www.ampurdanesa.com 

 



 

 
* Turull  -     Artesà 
Productes de brioxeria,de temporada,pastissos     
Reserves no 
Ctra. de Rellinars,50 – Tel.:93 788 17 18 - GPS :41.572107,2.009259 
www.turull.cat  
 
+ informació : www.celiacscatalunya.org   
 
 Menjar fora de casa. Serveis sense gluten. Establiments certificats : 
 www.celiacscatalunya.org/ca/establiments_certificat s  / BCN /  
 Terrassa / Viladecavalls 
 
 I també al vostre mòbil : www.visitaterrassa.cat   

 
 
Entrar a l’aplicació i permetre utilitzar la seva ubicació actual (OK) i,  
a continuació :   
 
Gastronomia / On menjar / Filtrar / Categoria  : Terrassa sense gluten 
Relació dels establiments Certificats amb informació de com arribar  
(a peu o en cotxe)  
 
I també : Gastronomia / On comprar Productes Terrassa sense gluten 
Relació dels establiments especialitats on comprar productes sense gluten amb 
informació de com arribar (a peu o en cotxe)  
 
Comissió “Terrassa ciutat sense gluten” :        
                      

                             

                                                                
   Farmàcia Montse Balasch 
 


