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Junts i units som més forts



Tot i que el context d'excepcionalitat ha continuat durant bona part del 2021, no ens ha
impedit vetllar pels interessos del col·lectiu celíac i en aquesta Memòria d'Activitats descrivim
com la nostra ajuda ha continuat creixent i transformant-se per a continuar millorant la vida
de les persones amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten que han necessitat la
nostra ajuda.

A l'octubre ja vam poder tornar presencialment a l'oficina, tot i que de forma intermitent
segons la situació sanitària. En tot cas, sigui online o presencialment, el nostre compromís ha
estat ferm a l'hora de continuar treballant per la defensa dels drets de les persones celíaques
gràcies a la continuïtat dels nostres programes i l'enfortiment de la nostra organització.
Continuem investigant, donant visibilitat a la celiaquia, impulsant campanyes de
sensibilització, fent formacions, acreditant establiments de restauració i traslladant les
demandes del col·lectiu a les institucions.

Si bé hem començat a veure la tornada a la normalitat, ha estat un any difícil i us agraeixo a
vosaltres, als socis i sòcies de l'Associació Celíacs de Catalunya, el vostre suport. Sense la
vostra col·laboració les accions que hem dut a terme aquest 2021 no haurien estat possible,
continuarem treballant per a respondre als desafiaments als quals s'enfronta el col·lectiu amb
la mateixa il·lusió de sempre, però amb una estructura més forta i dinàmica, després de
superar els reptes que ha suposat per la nostra entitat mantenir un servei eficaç durant la
pandèmia..
José Molina, president de l'Associació Celíacs de Catalunya



L'Associació Celíacs de Catalunya, entitat constituïda l’any 1977, som la primera organització creada a
Espanya en defensa dels interessos de les persones celíaques i sensibles al gluten no celíaques. 

Des de l’associació fem costat i assessorem la persona celíaca proporcionant-li informació i formació
que l’ajudi a aconseguir una millor qualitat de vida, i també a la seva família.

 

Treballem perquè la persona celíaca tingui cada cop millor accés a productes sense gluten i més opcions per menjar fora de
casa amb seguretat. A més, financem la investigació en patologies relacionades amb la malaltia celíaca, treballant amb
professionals mèdics per millorar el diagnòstic, l’atenció mèdica i el seguiment de la malaltia amb la finalitat de cuidar la
seva salut i evitar desenvolupar malalties associades a la celiaquia.  
 
Representem al col·lectiu davant d’entitats i organismes públics i privats. 
 
L’any 1988, Celíacs de Catalunya, Regne Unit, Itàlia i França, ens vam 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, som membres 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 podem proposar aquelles iniciatives que considerem oportunes i també permet la participació
en el procés d’elaboració de polítiques de salut.
 
Declarada Entitat d’Utilitat Pública l'any 1982, representem 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 som l’organisme referent per als fabricants, distribuïdors, restauradors i empreses de servei del sector.

l'associació



missió visió valors
Agrupar i representar a les
persones afectades per
patologies relacionades amb la
ingesta de gluten, per contribuir
a la resolució dels problemes que
aquestes malalties comporten,
incidint en l'assessorament i
formació a pacients, aixì com en
el desenvolupament i
implementació efectiva de
polítiques públiques que
contribueixin a una millora en la
seva qualitat de vida, amb
especial èmfasi en la recerca,
promoció de la salut i garantia
d'accés al seu tractament. 

Aspirem a veure

1.La normalització social de la
vida de les persones persones
afectades per celiaquía,
sensibilitat al gluten/blat o
dermatitis herpetiforme.

2.L'accés a un prompte
diagnòstic i una atenció mèdica
adequada independentment de
la situació geogràfica, social o
econòmica del pacient.

3.El descobriment de nous
tractaments i/o cura d’aquestes
patologies.

- Vocació de servei i compromís                                        
- Integritat i transparència
- Professionalitat                                                                   
- Basats en l'evidència científica
- Independència econòmica i   
 política                               
- Col·laboració i treball en xarxa



.

la junta
directiva

President: José Molina 
Vicepresidenta: Núria Camats
Secretaria: Maribel Serrano
Tresorera: Anna Gibert

Vocals: Carlos Milan
                Xènia Donés
                Olga Cuesta
                Gemma Castillejo
                Eli Mora
                Jordi Franquet
                Eduard Colomer
                Míriam Baños
                Irene Puig
                
 

Com a òrgan rector, dirigeix, administra 
i governa l'Associació. 
Amb reunions periòdiques supervisa,
segueix i avalua les diferents accions
estratègiques, financeres i organitzatives
que desenvolupa l'entitat.



Gerència

Departament
Comunicació 

i Atenció al soci

Coordinació
de Delegacions

com ens 
organitzem

Restauració
Departament
Tecnocientífic



La funció essencial de les nostres delegacions és facilitar un servei de
proximitat a les persones celíaques d'arreu de Catalunya i Menorca. 

Aquesta tasca és possible gràcies a la generositat de 107 socis/es
voluntaris/es que de manera altruista col·laboren amb
l'Associació, assessorant i formant a persones celíaques i als seus
familiars  i treballant per tal que els municipis on són presents tinguin
en compte les necessitats del col·lectiu celíac  en les diferents etapes
vitals. Els hi volem agraït la seva predisposició en continuar atenent
online als socis i sòcies durant la crisi sanitària.

Durant el 2021, la formació online de les persones voluntàries que
atenen en les diferents delegacions ha continuat essent una prioritat i
un procés imprescindible per garantir un servei satisfactori als socis i
sòcies.

delegacions

Seu Central:
Barcelona

 
25 Delegacions:

 
Barcelona:

ALT PENEDÈS, ANOIA, BAGES, BAIX
LLOBREGAT CASTELLDEFELS, BAIX

LLOBREGAT GAVÀ, BAIX LLOBREGAT EL
PRAT, BAIX LLOBREGAT CORNELLÀ, BAIX

LLOBREGAT SANT FELIU, HOSPITALET,
MATARÓ, OSONA, SABADELL, VALLÈS

ORIENTAL (nova). 
 

Girona: 
ALT EMPORDÀ, GARROTXA-RIPOLLÈS,

GIRONA, SELVAMAR
 

Lleida:
ALT URGELL- CERDANYA, LLEIDA

 
Tarragona:

BAIX CAMP, BAIX EBRE-MONTSIÀ,
RIBERA D'EBRE, TARRAGONA, VALLS-

ALT CAMP
 

MENORCA



CELÍACS 
JOVES
El grup format per membres voluntaris
de l'entitat d'entre 18 i 35 anys proporciona
informació, suport i posa en contacte a joves
amb malaltia celíaca. Organitzen activitats,
participen en reunions i congressos nacionals
i internacionals defensant els interessos
del col·lectiu a Catalunya i Menorca.

IG específic de Celíacs Joves
@Celiacs Joves 
Grup Whatsapp, 58 membres

 

A S S I S T È N C I A  O N L I N E
Coeliac Youth of Europe 

mailto:celiacsjoves@gmail.com
mailto:celiacsjoves@gmail.com


6.337 FAMÍLIES

 
292 EMPRESES

ASSOCIADES
 

socis sòcies

empreses



transparència
econòmica

ingressos

471.579,99€

78,42% quotes de socis i sòcies

10,50%

9,60%

1,14%

0,34%

ingressos per llicències 
i esponsoritzacions d'activitats

ingressos per loteria

donacions traspassades a resultats
i altres regularitzacions

subvencions

471.329,15€

despeses

64,27%

2,86%

2,76%

6,97%

23,14%

despeses de personal

Donacions banc d'aliments, projecte control de mercat,
lloguers, assegurances, bancs, enviaments, manteniment
informàtic, neteja i desplaçaments

Tallers, estades i formacions, campanyes de
sensibilització, material audiovisual i assessories

Beca recerca i altres ajudes a
tercers

amortització d'immobilitzat



Suport i apoderament del pacient celíac
33.6%

Seguretat alimentària
24.2%

Sensibilització social vers la celiaquia
18.3%

Defensa dels drets dels pacients
14.6%

Recerca científica i formació a sanitaris
9.3%

a quins projectes es destinen 
els 65€ de la quota de soci?

recerca científica i formació a sanitaris
7,82 €

defensa dels drets dels pacients
8,89 €

sensibilització social vers la celiaquia
14,08 €

seguretat alimentària
21,93 €

suport i apoderament del pacient celíac
12,27 €



El 2021 hem continuat reinventant-nos i fent un sobreesforç com a entitat per
continuar al costat dels nostres socis i sòcies. 
 
Les activitats i altres accions online han arribat per quedar-se, ja que ens permeten
arribar a tot el territori i oferir un servei de qualitat i igualitari a tots els socis i sòcies.
A més a més, a finals d'any hi hem sumat de nou les activitats i accions presencials,
que, a poc a poc, s'han pogut anar incorporant en el dia a dia de l'entitat. 
 
El sector de la restauració ha estat un dels que més ha patit durant la crisi sanitària
actual i des d'aquí volem agraïr a tots els establiments de restauració que han
continuat donant suport a l'entitat, col·laborant amb nosaltres i oferint el millor
servei a totes les persones celíaques o amb altres patologies relacionades amb la
ingesta del gluten. 
 
Malgrat les dificultats de la situació sanitària, hem realitzat moltes accions 
de formació i apoderament al pacient durant el 2021. A continuació detallem les
principals.

suport,
orientació,
formació 
i assessorament
al pacient



 
 353  sessions d'assessorament a recentment diagnosticats

 22.168 consultes online i offline sobre celiaquia i dieta sense gluten

22.521 persones
celíaques ateses



S O R T E J O S  E N T R E  E L S  S O C I S
I  S Ò C I E S

A C T I V I T A T S  G E N E R A L S
17 tallers de cuina
13 xerrades mèdiques, dietètiques...
 9 activitats de convivència
1 formació en celiaquia a personal sanitari (SEFAC)

J O R N A D E S  I N T E G R A L S  
E N  C E L I A Q U I A  
- III Jornada 'Abordatge integral de la celiaquia' des
d'altres especialitats mèdiques amb Sanitas
- V Simposi Celiaquia i Dieta sense gluten

C A M P A N Y A  D E
S E N S I B I L I T Z A C I O
S O C I A L
 Adreçada a la població general i les administracions
coincidint amb el Dia Internacional de la Celiaquia

2.203 participants

40

13

1

2



Des de l'Associació Celíacs de Catalunya formem a diversos col·lectius sobre 
la malaltia celíaca i el seu tractament.
 
La formació de professionals del sector mèdic, infermeria, farmacèutics, 
nutrició-dietètica..., és imprescindible per millorar la taxa de diagnòstics, realitzar
prescripcions correctes i assessorar i col·laborar en la resolució de dubtes del pacient.
 
Especial interès té per l'entitat la formació de restauradors/hostalers per fomentar
les bones pràctiques en l'elaboració de productes sense gluten i augmentar 
les opcions segures per menjar fora de casa.
 
La seguretat de l'infant celíac en l'àmbit escolar i la seva correcta integració esdevé
prioritària. Per a tal fi, assessorem, formen i informem el personal docent, monitors 
i personal de cuina en celiaquia, dieta sense gluten, seguretat a la cuina 
i per les diferents activitats escolars i extraescolars que realitzen habitualment 
a l'escola.

millora 
del diagnòstic
i tractament
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per reforçar els coneixements de mestres, personal de cuina i
monitors. 51 assistents. 

escoles han rebut formació

Formació online a treballadors de 53 empreses.

treballadors del  sector de l 'hostaleria/restauració formats

nutrició / celiaquia / psicologia / normativa

sessions de formació específica/tècnica a pacients sobre:

SEFAC: Formació per a farmacèutics

formació a col· lectius implicats directament en el  tractament

formacions
6

252

64

12

- Formació a 45 alumnes de l'Escola Hostaleria i Turisme CETT. 
- Formació a 19 docents d'Escoles d'Hostaleria i Turisme de Catalunya, en el marc del Curs Cuina,
Gastronomia i serveis de Restauració sense gluten, en col·laboració amb la xarxa XTEC.

alumnes i  docents de l 'Escola de Restauració i  Turisme formats

1



La investigació és una peça clau per seguir avançant i aconseguir que millori 
el dia a dia de les persones celíaques. A l’Associació Celíacs de Catalunya ho tenim
molt present i és per això que promovem la investigació realitzant estudis propis,
convocant la Beca Celíacs de Catalunya i participant en jornades científiques 
i congressos, entre altres.

recerca 
científica



investigació i estudis

3

VII Congrés nacional de la Societat Espanyola de Malaltia Celíaca (SEEC).
Trobada anual de Associació de Societats Europees de Celíacs (AOECS).
Formació organitzada per Dr. Schär Institute, “Retos en el diagnóstico de la enfermedad celíaca”, on
es presenten casos clínics – diagnosis de la malaltia celíaca.

Assistències a congressos
3

Estudi PROACTIVE. Assaig clínic amb la medicació PRV-015 (anticòs monoclonal) complementari a la
dieta lliure de gluten. Multicèntric.
Col·laborem en un estudi amb l'AOECS i l'Universitat de Sevilla sobre l'anàlisi de les cerveses sense
gluten. Participació juntament amb els països membres de l'AOECS.
CELIACDIET - un estudi en què es validi un instrument que permeti avaluar l'alimentació de nens i
nenes amb malaltia celíaca. Aquesta eina podrà servir tant per la planificació de dietes com per a la
valoració del consum d'aliments. Col·laborem per la captació de subjectes d'estudi amb la Unitat de
Nutrició Humana de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.

Projectes d'investigació en els que col· laborem



V Beca Vicente Varea atorgat al Projecte d’investigació sobre l’estudi de les causes i conseqüències
de la persistència d’atròfia vellositària malgrat seguir una dieta sense gluten estricta en pacients
amb malaltia celíaca’, de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa.

10.000€  atorgats a travès de la Beca Associació Celíacs de Catalunya 

investigació i estudis

1

2 TFG - Perfil nutricional del pa sense gluten. Data de publicació: 2021. Autora: Eva Díaz Barón
TFG- Farines sense gluten. Data publicació: 2021. Autora: Adriana P. Hernández Martínez

Col· laboracions



Estudi propi cerveses amb  la Universitat del País Basc: publicat a la revista científica Јоurnαl of Food and Nutrition
Sciences.

Estudi nutricional i preu dels productes SG vs els seus anàlegs amb l’algoritme Nutriscore: Universitat Rovira i Virgili
+ Celíacs Catalunya, publicat a Food & Function de la revista científica The Royal Society of Chemistry.

Gestió i seguiment de les Beques de l'Associació 2018, 2019 i 2020.

Universitat de Barcelona: col·laboració amb Universitat de Barcelona - Dr. Andreu Ferran, per l'actualització de
taules nutricionals tot incloent-hi productes específics sense gluten. 

Atorgat per la Societat Espanyola de Malaltia Celiaca (SEEC) durant el congrés 2021, el 2n premi a la millor recerca
científica en la categoria pòster pel treball "Avaluació del potencial ús del NIR per a l'anàlisi i quantificació del
gluten en cerveses" realitzat per la Universitat País Basc i l'Associació Celíacs Catalunya

Tanquem un acord per tutoritzar tres TFGs, de la Universitat Autonoma de Barcelona, relacionats amb la millora del
pa sense gluten

niversitat 

Participacions i  col· laboracions

investigació i estudis

6



Seguretat
alimentària 
i homogeneïtzació
de l'etiquetatge

PROJECTE CONTROL MERCAT

120 productes de mercat analitzats pel projecte de
Control de Mercat de l'Associació. A més, analitzem
40 productes més a granel (espècies i infusions).

120 mostres d'obradors i altres establiments que
produeixen productes sense gluten, en col·laboració
amb el laboratori de l'Agència Salut Pública de
Barcelona

- Hem mantingut reunió amb AETI i la FACE per
iniciar un projecte de recerca per la unificació de 
criteris a l'estat sobre la seguretat de les infusions.

MARCA ESPIGA BARRADA
(MEB)

Empreses amb llicencia MEB: 
 27 contractes vigents 
35 operadors alimentaris adherits 
756 Productes llicenciats
6 Entitats de Certificació autoritzades per a dur 
a terme les auditories.
- Revisió dels plecs generals i tècnics per
l'atorgament de llicències de la MEB.

GUIA ALIMENTS SENSE GLUTEN

Actualitzada amb 13.808 productes.

 

RECLAMACIONS

- Reclamació a l'Agència Catalana de Consum sobre
la situació detectada en 3 cerveses etiquetades
'sense gluten'.

-Reclamació a l'Unió de Consumidors de Catalunya
sobre la intoxicació a un intercanvi al Regne Unit
organitzat per una empresa important.



Seguretat
alimentària 
i homogeneïtzació
de l'etiquetatge

CLASSIFICACIÓ DELS
ALIMENTS

- Reunió FACE – ACM - SMAP: “conveni nacional
per la classificació dels aliments sense gluten”.

ENVASOS BIODEGRADABLES

 S'ha realitzat una enquesta als restauradors
acreditats amb l'objectiu de conéixer les
característiques d'aquests materials a Catalunya i
Menorca. 
Iniciat estudi a escala europea. 

ALERTES ALIMENTÀRIES

9 Alertes alimentàries informades pel Ministerio 
de Sanidad a través de l'AECOSAN.

AOECS

Treball en l'àmbit europeu amb l'AOECS per
harmonitzar els protocols de certificació de la
Marca Espiga Barrada.

Representació de l’entitat en els diferents Working
groups relacionats amb la Marca Espiga Barrada: 
 -Strategy 
- Technical



105

ESTABLIMENTS ACREDITATS
 ·ALTES, RENOVACIONS, BAIXES

20 restaurants 
45 hotels (conveni amb la cadena d'Hotels B&B)
1 cafeteria
1 foodtruck
 2 carnisseries-xarcuteries 
 1 obrador de plats per emportar
17 obradors 
 2 empreses de restauració col·lectiva 
16 botigues (punts de venda de producte SG envasat)

461 establiments de restauració renovats
30 establiments de restauració de baixa

RECLAMACIONS GESTIONADES

 6 escoles 
17 restaurants 
1 obrador
2 hotels 
1 gelateria

accés a una dieta
segura fora de casa

27



influir en les
polítiques del
sector públic 
i privat

- Reunions diverses amb la Presidenta de la Taula de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya:
petició de compareixença per presentar l’estat de la celiaquia a Catalunya i impulsar una proposta de
resolució per instar a l’Estat a incloure els productes sense gluten específics en la cartera de salut. 
- Sol·licitem el recolzament del Parlament a la demanda presentada contra el Ministerio de Sanidad.

- Registrem les al·legacions que presentem respecte al projecte de Decret del Consell Consultiu de
Pacients de Catalunya:
- Reunions amb el Grup de Treball del Plenari del Consell Consultiu de Pacients ( CCPC ) de Catalunya
per redactar els documents a presentar al conseller de Salut sobre les necessitats dels pacients
entorn al CCPC i les professions sanitàries.
-  Assistència a reunions del Plenari del CCPC.

Fruit de les reunions amb representants del Consell Consultiu de Pacients, s'han impulsat les accions
corresponents per desencallar la unitat d’expertesa del camp de Tarragona. Tant els responsables de
CatSalut com els de la Gerència Territorial entenen que la malaltia celíaca s’ha d’atendre de
proximitat, i que cal una xarxa d’ expertesa que doni resposta als casos complexos, garanteixi la
continuïtat assistencial i permeti compartir coneixement

Salut - Gencat



influir en les
polítiques del
sector públic 
i privat

Es va presentar una petició al Ministerio de Sanidad d'inclusió a la Cartera Comú
suplementària del Sistema Nacional de Salut de la prestació per productes dietètics per
celíacs, o cartera de productes complementària. 

A l'octubre de 2021 el Ministerio de Sanidad va desestimar la nostra petició d'inclusió. Vam
presentar un escrit administratiu al Ministeri demanant que donin resposta específica a tot el
que plantejàvem i estem valorant altres accions legals.

Ministerio de Sanidad



Assistència a l'Assemblea General de l'AOECS.
Assistència a l'Assemblea Extraordinària de l'AOECS.
Participem en l'enquesta AOECS: per la definició de les "small societies".
Participem en l’enquesta sobre la gestió de productes sense gluten a supermercats i cadenes i
cadenes d'alimentació elaborada per l’AOECS.
Assistència, com a representants dels pacients celíacs de la ciutat al "nomenament del Consell
Municipal de Serveis Socials i Salut d'Igualada".
Ajuntament de Gavà: assistència a la jornada participativa sobre models de programes europeus
sobre alimentació als centres escolars.
Participació en el  "I Cicle Vespres Sanitaris Transformació del sistema de salut" impulsat pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Participació en la Jornada de la Xarxa d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut "Fes sempre 3
preguntes al professional de la salut".
Assistim a l'acte de presentació de l'Orientació del Pla de Salut de Catalunya 2021-25.
Assistim a la jornada "Reptes del canal HORECA": Presentació dels resultats del Baròmetre de
Mercabarna, en què s'analitza l'afectació de la COVID-19 en el sector HORECA i els seus distribuïdors.
Som entitat col·laboradora i participant en les Jornades Anuals del Col·legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya.

Sinergies
influir en les
polítiques del
sector públic i
privat



 Participació en enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb la
col·laboració de les universitats catalanes i la Fundació “La Caixa”.
 Col·laboració amb Celíacs d'Andorra per la implementació del seu protocol d'acreditació
d'establiments aptes.
Gestionada consulta jurídica a l'Agència Catalana de Consum sobre la qualificació de consumidors
especialment protegits.
Mercadona – Creació de sis càpsules de vídeo receptes bàsiques de rebosteria sense gluten.
Adhesió al comunicat Nutriscore de la URV.
 Jornada Abordatge Integral de la Celiaquia per a pacients celíacs amb la col·laboració de Sanitas.
Curs de l'Ajuntament de Cambrils per a la formació de voluntariat.
I curs de l'Ajuntament de Sabadell 'Millorem la participació a la nostra entitat'. 
Creu Roja d'Osona. Formació adreçada a persones celíaques en risc d'exlcusió.
Ajuntament Castellbisbal. Presentat pla d'accions en favor del col·lectiu celíac.
PIMEC. Foment de l'acreditació d'establiments sense gluten.
CETT. Jornada formativa sobre restauració per a celíacs.
Assistència al Simposi de la Societat Espanyola de Malaltia Celíaca.

Sinergies
influir en les
polítiques del
sector públic i
privat



SEEC. Ponències de la Dra. Elisa Mora i la Dra. Gemma Castillejo, membres de la comissió científica
de l'Associació, al congrés de la SEEC 2021.
Coordinació amb Agència Catalana del Consum la seva ponència sobre el comunicat de AESAN sobre
l’ús indegut de la llegenda “sense gluten” quan persegueix objectius publicitaris.
Participació en el Campus Estiu diari ARA amb una ponència sobre celiaquia i consells pràctics sobre
dieta sense gluten.
Presentat al Comitè executiu del Consell de persones consumidores de Catalunya el programa
Provoquem Un Canvi. Projecte que té com a objectiu reclamar ajudes econòmiques per a les
persones celíaques que es veuen obligades a pagar el sobrecost dels productes sense gluten.
Reunió amb AESAN i les diferents associacions de pacients, en el marc del "Plan de apoyo para las
personas afectadas por alergias alimentarias", amb l'objectiu de buscar sinergies i un major suport
des del govern central. 
Sinèrgies per establir col·laboracions amb empreses punteres del secto que afavoreixin al col.lectiu:
Schär, Mercadona, Caprabo...
Gestions Alimentaria 2022

Sinergies
influir en les
polítiques del
sector públic i
privat



Acord amb AGAUR per l'avaluació externa dels projectes presentats a la Beca Vicente Varea.
Ajuntament de Ferreries. Signatura de conveni per l'increment d'establiments acreditats aptes.
Signatura de conveni amb les universitats UAB i URV pel desenvolupament de programes formatius.
Signat conveni amb la Fundació SEFAC i realitzada la primera formació per farmacèutics.
Signatura de conveni amb la Gerència Territorial Metropolitana Nord de L’Institut Català de Salut.
Signatura de conveni amb L’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti).
Renovació del conveni amb el Gremi de Restauració de Barcelona. Renovació del conveni pel projecte
“Això s’ho val” amb el Codinucat.
Signatura de conveni amb l'Ajuntament d'Olot.
La nostra delegació d'Anoia s'incorpora al Consell Municipal de Serveis Socials i Salut de
l'Ajuntament d'Igualada.
   Renovació conveni projecte “Això s’ho val”, en col·laboració amb Codinucat

Acords,  convenis i  mocions
influir en les
polítiques del
sector públic i
privat



Agència Catalana de Consum. Recordatori de la necessitat de prosseguir amb l'actualització del
pacte del celíac.
Reunions amb la coorgonatizació de l'esdeveniment Mediterranean Coeliac Forum 2022
Reunió amb l'Ajuntament de Gavà, proposta de conveni i pla d’acció.
Creu Roja: revisió de la composició de la cistella de productes sense gluten 2021 que rebran els
infants en risc d'exclusió.
Reunió amb gerència de la FIHRT.
Reunió amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat per a la renovació del conveni i presentar 

Mediterranean Gluten Free Forum: Reunió amb l'Ajuntament de Tarragona, Patronat de Turisme,
Convention Bureau i Eventium Consulting per parlar sobre el Mediterranian Gluten Free Forum 2021
i l’ impuls a les acreditacions de la ciutat de Tarragona, entre altres reunions de continuitat.
Reunió amb el Departament de Salut de l'Ajuntament Barcelona.
Reunió sobre el futur de les unitats d’expertesa en celiaquia a Catalunya amb la Secretària 

 Reunió per accions formatives amb l'equip que obrirà la delegació amb seu a Granollers

el pla d'accions. 

d'Atenció Sanitària i Participació Gencat Salut.

 Reunió amb l' Ajuntament Castellbisbal per presentar un dossier amb propostes d'activitats a realitzar.

Acords,  convenis i  mocions - accions seguiment
influir en les
polítiques del
sector públic i
privat



garantir l'accés a una dieta sense gluten 
a pacients en risc d'exclusió 

630 kg de productes sense gluten al  Banc dels Aliments gràcies a les donacions que vam
rebre per part de particulars durant el  mes de novembre i  desembre.

L'objectiu d'aquestes accions és garantir  l 'accés a una dieta sense gluten als pacients
beneficiaris  del  Banc dels Aliments.  

El  2021 l 'Associació ha realitzat donació de:



3

Cap infant celíac sense caramels 
Dia Internacional de la Celiaquia -  Campanya de sensibilització "Missió celíaca"
Celíacs de Catalunya i Mercadona col·laboren e impulsen receptes per a celíacs
Nou cop de porta del Ministeri de Sanitat als malalts celíacs 

campanyes

9 entrevistes a ràdio
3 entrevistes a televisió
104 articles a premsa escrita i digital

 mitjans de comunicació s'han fet ressò

notes de premsa 

articles publicats al  blog

4

116

19

3

programes de comunicació i sensibilització social 

10

S'insta a TV3 no donar veu a teràpies no avalades per la comunitat científica (programa "Dilluns començo"). Es demana
la retirada d'un anunci -que finalment es retira- d'una reconeguda marca on es feia menyspreu dels pacients celíacs. Es
demana la retirada d'un article a Catalunya diari que feia mofa cruel dels pacients celíacs.

peticions de rectificacions



Pixelast  |  Design and Tech

11.649 seguidors/res
382 publicacions
589.621 impactes
18.706 interaccions

El nostre perfil a Facebook continua essent el
nostre altaveu més important

4.576 seguidors/res
414 tweets
300.520 impactes
5.204 interaccions

 

 

7.958 seguidors/res
247 publicacions
1.278.447 impactes
38.535 interaccions

Aquesta eina és un dels nostres canals de comunicació
que genera més interaccions

xarxes socials i altres 

187 subscriptors
Telegram

 

 

58.122 usuaris únics
170.834  visites 

Nova web més dinàmica i atractiva



Noves guies,
manuals i
documents
informatius

Hem actualitzat la llista de productes sense gluten

Guia dels al iments sense gluten

Realització del guió pel desenvolupament d'un vídeo infantil sobre la celiaquia amb la Fundació
Alícia.

Vídeo infantil  sobre la celiaquia

Guia sobre la celiaquia per a monitors i dinamitzadors culturals per a esplais i Ajuntaments.
Distribució entre les entitats de casals i lleure de Catalunya.

Guia per a monitors i  dinamitzadors culturals

s’elaboren receptes bàsiques i multifuncionals i facilitant recursos per substituir ingredients amb
resultats òptims.

Video càpsules creades amb la col· laboració de Mercadona



Noves guies,
manuals i
documents
informatius

Revisió del document  'La malaltia celíaca. Informació per als pacients', elaborat per l'Hospital Sant
Jaume de Calella, de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Revisió document formatiu per a pacients -Corporació Salut Maresme Selva

Redacció d’ un article per la revista NEWSPA, del Gremi de Flequers de la Província de Bar-
celona, per sensibilitzar als flequers.

Article revista NEWSPA

Edicions digitals de productes aptes i punts de venda.

Productes específics de temporada



Noves guies,
manuals i
documents
informatius

Guia de les empreses de restauració col·lectiva acreditades per l’Associació

Guia restauració col· lectiva

Creació de l'adhesiu 'Menú Sense Gluten 2022' per a l'identificació dels establiments aptes per a
persones celíaques

Adhesiu 'Menú sense gluten 2022"

Elaboració de material gràfic per les delegacions. Per exemple: la ‘Fira d’ Entitats’ Delegació
d'Igualada i la 'Fira d’ Entitats’ Delegació Baix Ebre - Montsià

Material  gràfic per delegacions



Associació Celíacs de Catalunya

gràcies


