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[Associació Celíacs de Catalunya]: La COVID-19 condiciona la campanya 

‘Cap infant celíac sense caramels’ 
 

 
Més de 140 ajuntaments de Catalunya s’han adherit a la iniciativa ‘Cap infant celíac 

sense caramels’. Un 30% menys que en el 2020, la darrera edició prepandèmia 

 
 
Barcelona, 4 de gener 2022. Per segon any consecutiu, la campanya ‘Cap infant celíac sense caramels’ es 

veu afectada per la pandèmia de la COVID-19. Aquesta iniciativa, impulsada per l’Associació Celíacs de 

Catalunya des de l’any 2009 i que està adreçada a tots els ajuntaments del territori, pretén que, els 50.000 

infants que pateixen celiaquia a Catalunya (el 60% de la població celíaca són infants), puguin gaudir, com la 

resta, d’una festa tan entranyable per a ells com és la cavalcada de Reis. 

Enguany, hem tornat a impulsar la campanya tot i que ha estat directament condicionada per la situació 

sanitària. Malgrat això, més de 140 ajuntaments de Catalunya s’han adherit a ‘Cap infant celíac sense 

caramels’ i repartiran caramels sense gluten durant la cavalcada de Reis. L’edició del 2020, el darrer cop que 

la iniciativa es va desenvolupar amb normalitat, hi van participar 201 consistoris. Al 2021, la situació 

sanitària va impedir qualsevol mena de celebració. 

D’altra banda, moltes localitats han decidit no distribuir llaminadures o, directament, suspendre tots els 

actes previstos pel dia 5 de gener a conseqüència de la COVID-19. És per això, que des de la nostra entitat 

aconsellem consultar als diferents ajuntaments, que no han assegurat la seva adhesió a la campanya, 

quines seran les accions que emprendran durant aquestes festes i en el cas que es reparteixin caramels, 

confirmar si que aquests seran sense gluten.  

Així mateix, la llista de poblacions que formen part de 'Cap infant celíac sense caramels' pot veure's 

afectada per les pròximes evolucions relacionades amb la pandèmia. Per aquest motiu, també recomanem 

confirmar els actes previstos, amb el vostre consistori, abans de l'inici de la cavalcada. 

Consulta quines poblacions oferiran caramels sense gluten durant la cavalcada dels Reis Mags 
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Sobre Celíacs Catalunya 

L'Associació Celíacs de Catalunya, entitat constituïda l’any 1977, és la primera organització creada a Espanya en defensa 

dels interessos de les persones celíaques i sensibles al gluten no celíaques.  

  

Declarada Entitat d’Utilitat Pública l'any 1982, representa a les 525.000 persones (75.000 celíacs i 450.000 sensibles al 

gluten) que s’estima que hi ha a Catalunya i Menorca afectades per alguna patologia relacionada amb la ingesta de 

gluten, però també és l’organisme referent per als fabricants, distribuïdors, restauradors i empreses de servei del 

sector. 

  

L’any 1988, Celíacs de Catalunya, Regne Unit, Itàlia i França, es va reunir a Barcelona per fundar l’AOECS (Associació 

d’Associacions de Celíacs d’Europa) formada actualment per 36 associacions membres. 

  

Des de la seva constitució l’any 2012, és  membre del Plenari del Consell Consultiu de Pacients, òrgan assessor que 

representa les entitats de pacients davant de l’Administració catalana i que permet donar veu als pacients. A través 

d’aquest òrgan, les entitats adherides poden proposar aquelles iniciatives que consideren oportunes i també permet la 

participació en el procés d’elaboració de polítiques de salut. 
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