
S’estima que a Catalunya hi ha actualment 75.000 persones celiaques, un 85% de les quals no estar
diagnosticades, cosa que dificulta el reconeixement de la condici6 cel[aca, rant en I%mbit sanitari cog
en el social.

El meu fill " celiac
&~r Olga Cuesta.

La celiaquia ~s una intoler~ncia al gluten
de car~cter permanent que condiciona,
en individus gen~tlcament predisposats,
una atrbfia de les vellositats del budell
prim, que es lesionen en ingerir gluten,
pmteina present en els cereals, blat,
ordi, s~gol, kamut, espelta i triticale, tot
afectant la seva capacitat d’absorbir els
nutrients dels aliments.

Encara que la celiaquia pot manifestar-se
en qualsevol edat, la seva freq0~ncia ~s
5 vegades superior entre els mds pet~ts
que entre ets adults, almenys els que son
diagnosticats. La N0ria em comentava un
dia que quart el seu fill Pau tenia dos anys
era un beb~ que gaireb~ no reia i que,
quan men java, la seva serietat s’aguditza-
va encara rods sense una causa aparent.
Finalment, la N6ria i el seu marit van en-
tendre el perqu~. El Pau era celiac.La
ria m’explicava que, quan li van modificar
la dieta, e] seu fill va canviar per complet:
reia, es dive~a i va comenl;ar a guanyar
pes a un ritme normal. Tamb(~ li va canviar
la vida a ella. El diagnostic al petit va
comportar que a ella tambd li descobris-
sin la malaltia. Va entendre Ilavors aquell

malestar que ella sempre havia atribuff als
nervis. El moment del diagnostic a un nen
o una nena celiacs presenta als pares un
munt de dubtes sobre corn dur a terme la
dieta sense gluten que el seu fill haur~ de
seguir a partir d’aquest moment, rant pel
clue fa a l’alimentaci6 corn a la contami-
naci6 en la seva manipulaci6. Per0 tamb~
suposa una sensaci6 d’alleujament, ja que
la majoria de les vegades molts hens arri-
ben al moment del diagnostic en condici*
ons preocupants (baix pes, diarrees, real
geni...), i de sobte, quan els diuen que el
que td el seu rill ds nom~s la intoler~ncia
a una protei’na i que arab una dieta, sense
cap t~pus de medicaci6, tot tornar~ a la
normalitat, els desapareix I’angoixa inicial.

Tamb~ ~s fonamental el suport que
aquests pares troben en metges especia-
litzats, la informaci6 que els donen experts
de la nostra associaci6, i sobretot els ~s de
gran ajut la relaci6 que estableixen arab
altres pares i mares de hens cellacs arab
qui comparteixen la realitat di~ria dels
seus rills.

A poc a poc, la situaci6 va sent normal.
I~s veritat que quan el hen (~s petit els
pares tenen m~s feina, perb quan s’hi
acostumen ja forma part del seu dia a dia.

Almenys, a casa o en reunions familiars.
El hen, a mesura que va creixent, ha de
ser conscient dels aliments que pot consu-
mir fora del seu entorn, perqu~ comen~a
a sortir arab els seus amics, vol anar de
colbnies o de campaments... Perb els nens
celiacs s6n molt conscients de la seva
condici6 celiaca i saben perfectament les
pautes aliment~ries que han de seguir.

A m~s, tamb~ en aquest punt hem avan-
~at molt en els darrers anys. Avui ~s molt
m~s f~cil anar a un restaurant a menjar
un men~ sense gluten (encara que a Ca-
talunya, el 2013, nom~s 360 restaurants,
el 3%, oferien productes per a celiacs),
la llei de seguretat aliment~ria i nutriciO
garanteix que els coHegis tinguin me-
n0s alterna~ius per a hens celiacs, i cada
vegada m~s les cases de colbnies i altres
establiments 1Odics infantils estan m~s
conscienciats sobre la causa celiaca.

Encara que hem assolit rites impensables
fa tan sols uns anys, a I’Associaci6 de
Celiacs de Catalunya cont~nuem treba-
Ilant, corn ho fern des de ja fa m~s de 35
anys, per millorar la vida del celiac del
nostre pals, i molt especialment la dels
m~s petits.
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