NOTA DE PREMSA

L’Associació Celíacs de Catalunya denuncia que l’administració
posa en risc la salut de les persones celíaques
 Celíacs de Catalunya impulsa la campanya #ChangeCeliaquia per exigir a l’administració
que s’executin les resolucions aprovades l’any 2017 i 2018 i posar fi a la situació
d’indefensió en què es troben els pacients celíacs
 Es posa en risc la salut de 30.000 infants celíacs i sensibles al gluten, als quals no se’ls
garanteix la seguretat alimentària en l’oferta de menús sense gluten al menjador escolar
BARCELONA, 15 maig 2019. L’Associació Celíacs de Catalunya impulsa la campanya
#ChangeCeliaquia, que inclou una captació de firmes i vídeos de sensibilització per exigir al
Govern de Catalunya que acompleixi les resolucions 56/XII (25 de setembre de 2018) i 552/XI
(30 de març de 2017). L’entitat denuncia que és una deixa de funcions per part de la Generalitat
en l'aplicació de les mesures aprovades a la Comissió d'Educació i la Comissió de Salut del
Parlament i que s’està posant en risc la salut de les persones celíaques.
La resolució 56/XII garanteix que tots els centres educatius ofereixin un servei de menjador
adequat per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten però no s’està
executant ni ho farà durant el curs 2019/20, tal com el departament d'Educació ha confirmat a
l’Associació, deixant en una situació d’indefensió als 30.000 alumnes celíacs o sensibles al
gluten que mengen als menjadors escolars. L’Associació setmanalment gestiona, com a mínim,
una reclamació per intoxicació per ingesta del gluten als centres escolars, cosa que demostra
que els protocols actuals de seguretat en gestió del gluten no són suficients. L’Associació,
actuant en defensa del col·lectiu, ja ha presentat una queixa formal al Síndic de Greuges i s’ha
posat en contacte amb diversos diputats de la Comissió d’Educació del Parlament.
Aquesta situació té l’agreujant que el Departament d’Educació a partir del curs 2018/19, ha
eliminat els punts que rebien els infants celíacs en fer la preinscripció escolar i ja no disposen
d’aquest suport per poder escollir un centre que s’adapti a les seves necessitats en matèria de
seguretat alimentaria en la cuina sense gluten.
L’Associació Celíacs de Catalunya també exigeix al Govern que executi la resolució 552/XI
aprovada per la Comissió de Salut fa dos anys i que recull les principals peticions del col·lectiu,
entre les quals cal destacar:

NOTA DE PREMSA

-

“Crear, i sol·licitar al Govern de l’Estat que també ho faci, un sistema d’ajuts fiscals per a les
persones celíaques”, donat que els productes específics sense gluten costen un 259% més
i les persones celíaques gasten 935€ més anuals per persona en fer la compra. No hi ha cap
ajuda governamental per fer front al tractament de la celiaquia, que és la dieta sense gluten.
Aquesta ajuda ja es contempla en altres països europeus i en algunes CCAA d’Espanya.
Vegeu vídeo

-

“Incrementar els recursos (...) destinats a campanyes específiques en els sectors sanitari i
educatiu per fomentar el coneixement de la malaltia i de les proves diagnòstiques
disponibles”. A Catalunya es tarda una mitjana de 7 anys en diagnosticar a un adult celíac.
A més, el 80% de les persones celíaques encara no estan diagnosticades, cosa que a llarg
termini els pot comportar greus problemes de salut com limfoma intestinal, osteoporosis,
infertilitat, avortaments de repetició, etc. Vegeu vídeo

-

“Incrementar els recursos destinats a la formació en el sector de l’hostaleria i la restauració
sobre la correcta manipulació dels productes sense gluten, i incentivar l’augment
d’establiments que ofereixin, sense risc de contaminació creuada, productes lliures de gluten
per a persones celíaques”. Des del 2014 han augmentat en més d’un 600% les incidències
per intoxicacions per ingesta del gluten en establiments del canal HORECA. A Catalunya
només un 3% dels establiments estan acreditats per l’Associació i segueixen tots els
protocols de seguretat en gestió del gluten. L’acreditació és gratuïta per als establiments i
la finança l’Associació perquè les persones celíaques disposin de més opcions segures quan
mengen fora de casa.

Amb la campanya #ChangeCeliaquia, l’Associació demana al Govern que compleixi amb els plans
aprovats al Parlament i que no posi en una situació de vulnerabilitat a les persones celíaques,
l'únic tractament de les quals és el seguiment de per vida d’una dieta estricta sense gluten de
per vida.
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