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Divisió d’opinions per
l’eliminació de punts
per celiaquia el 2019
L’Associació de Celíacs demanarà al Parlament un informe de
compliment dels menús sense gluten als menjadors escolars
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona

L’anunci que va fer el passat dimarts el Govern, explicant la seva intenció d’eliminar els punts
per celiaquia i per tenir pares,
tutors i germans exalumnes del
centre educatiu de cara a la
pròxima preinscripció escolar
per al curs 2019-2020 no ha
agradat als sindicats d’ensenyament però sí que contenta a les
associacions de celíacs.
L’Associació de Celíacs de Catalunya comparteix la posada
en marxa d’aquesta mesura en
considerar que la resolució
aprovada el passat 27 de setembre per la Comissió d’Ensenyament dóna les garanties de
seguretat que no hi havia fins
ara, a parer seu, per tal que en

tots els menjadors escolars s’ofereixin menús lliures de gluten
de cara al vigent curs 2018-2019.
Les mesures s’estan començant
a implementar i ho estaran en la
seva totalitat a principis del
pròxim curs escolar 2019-2020.
ELS MENJADORS ESCOLARS JA
OFEREIXEN MENÚS SENSE GLUTEN

La portaveu del departament de
comunicació de l’entitat, Irene Puig, explica a aquest diari
que esperen que aquesta mesura garanteixi que no se serveixin
aliments amb gluten als menjadors i confirma que vetllaran
per l’aplicació de la resolució
amb un intens «seguiment de
les incidències en les escoles per
intoxicació alimentària o mala
praxi amb el gluten» en coordinació amb el Síndic de Greu-

L’APUNT

Contaminació
creuada
Una enquesta de l’Associació de Celíacs de Catalunya a 1.210 pacients i 90
digestòlegs conclou que,
a la llarga, la contaminació
creuada amb menjar que
contingui gluten pot produir «anèmia ferropènica,
limfoma, problemes de
creixement, osteoporosi i
infertilitat». El 35% dels
pacients enquestats reconeixen no ser conscients dels riscos per
contaminació.

ges i l’Agència de Salut Pública
de Catalunya.
INFORME DE SEGUIMENT DE LA
RESOLUCIÓ AL PARLAMENT

En paral·lel, sol·licitaran un informe del compliment d’aquesta resolució en el Parlament i
proposaran mesures correctives en cas de veure-les necessàries.
Puig ressalta la importància de
la formació de cuiners, monitors
de menjador i equip de docents
perquè no contaminin el producte alimentari i recorda als
pares d’alumnes celíacs que poden contactar amb l’associació
davant de qualsevol incidència
que detectin.
De fet, la important xifra de
queixes que recollien en anys
anteriors va empènyer l’associació a posicionar-se el 2017 inicialment en contra de l’eliminació dels punts per celiaquia.
L’associació rep de mitjana cinc
incidències cada 15 dies sense
tenir en compte els períodes de
vacacances.
Precissament, el Govern ha
justificat la mesura amb l’objectiu de «potenciar la igualtat
d’oportunitats en el marc de
l’educació inclusiva» i l’emmarquen en el fet que els menjadors
escolars ja incorporen menús
específics per alumnes amb ma-
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lalties cròniques que afecten el
sistema digestiu, l’endocrí i el
metabòlic.
Fins ara, la celiaquia, les intoleràncies alimentàries i les
malalties intestinals cròniques
proporcionaven 10 punts adicionals a l’hora d’escollir escola.
Des del Consorci d’Educació de
Barcelona han intensificat des
de l’any passat la vigilància per
evitar el frau en la preinscripció
escolar per part de pares que
adueixen alguna d’aquestes ma-

«La prevalença de
celiaquia entre menors
de 14 anys és d’un nen
per cada 71»
IRENE PUIG
Portaveu del departament de comunicació de l’Associació de Celíacs de Catalunya

lalties de forma fraudulenta per
així beneficiar-se de forma irregular d’aquests punts extra.
9.742 CELÍACS EN SEGON
CICLE D’INFANTIL I A PRIMÀRIA

La prevalença de la celiaquia entre els nens i nenes menors de 14
anys és d’un nen per cada 71. En
càlculs de l’entitat, hi ha actualment 9.742 celíacs entre el segon
cicle d’Infantil i Primària.

Per la seva part, el sindicat USTEC-STEs ha qualificat aquesta mesura anunciada pel Govern de «maquillatge, cosmètica» i d’un «pedaç» en la lluita
contra la segregació escolar. Ramon Font, portaveu sindical,
creu que el departament d’Ensenyament hauria d’eliminar
«els concerts i la llibertat d’elecció de centre de les famílies».
Des del sindicat CGT Ensenyament, Pedro Mercadé considera que aquest tipus de propostes «desvien l’atenció d’allò
que és realment necessari per al
sector, com l’augment del finançament per a l’ensenyament públic per tal de millorar
la seva qualitat».
De tota manera, l’eliminació
d’aquests punts passarà per una
consulta prèvia entre la comunitat educativa a través de la
pàgina web oficial de la Generalitat. També podran expressar
la seva opinió entitats, associacions, sindicats i persones a títol individual.
El Síndic de Greuges Rafael Ribó ja va avisar fa uns anys que
puntuacions extres com les dues
que ara poden desaparèixer de
la preinscripció podien anar en
contra del tracte igualitari que
cerca el sistema educatiu català
en les matriculacions. ●

