
 

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans e n suport i per a la 

creació d’ajudes a les persones celíaques  

 

Segons l’organització Celíacs en Acció i estudis de la Federació d’Associacions 

de Celíacs d’Espanya, 1 de cada 150 espanyols té intolerància permanent al 

gluten del blat, l’ordi, l’espelta, la civada, el triticale i el sègol, és a dir, pateixen 

de celiaquia o malaltia celíaca; una malaltia que podem considerar com a 

crònica. A Catalunya, l' Associació de Celíacs de Catalunya quantifica que els 

afectats serien unes 75.000 persones, de les quals el 85% està encara sense 

diagnosticar. Cada any és diagnostica 1 cas per cada 118 nens, mentre que en 

la població adulta la relació baixa a 1 cas per cada 384 persones.  

 

Actualment l'única prova concloent per al diagnòstic de la celiaquia és 

l'endoscòpia (biòpsia de l'intestí prim), tot i que des de l'any 2012 s'admet el 

diagnòstic en nens menors de 12 anys sense realitzar biòpsia, sempre que es 

donin els marcadors en sang i les proves genètiques siguin positives. 

 

El tractament de la celiaquia consisteix en el seguiment estricte d'una dieta 

sense gluten durant tota la vida, evitant en la mesura del possible els aliments 

elaborats i envasats per optar per aliments naturals: llegums, carns, peixos, 

ous, fruites, verdures, hortalisses i cereals sense gluten. La ingestió de petites 

quantitats de gluten o d'aliments sense gluten però "contaminats", poden 

derivar en molèsties i trastorns importants i problemàtics per als pacients. 

 

A banda del problema ja esmentat que suposa per a la salut, la celiaquia 

comporta un greu perjudici econòmic per a les persones que pateixen aquesta 

malaltia ja que hi ha una diferència abismal entre els preus dels aliments 

normals i els aliments sense gluten. 

 

Diferents estudis assenyalen que una família amb un celíac entre els seus 

membres pot veure incrementada la seva despesa en la cistella de la compra 



en uns 33 euros setmanals, és a dir, uns 132 euros mensuals i més de 1.600 

euros a l’any. Només cal posar alguns exemples per veure aquesta diferència 

de preus: un quilo de galetes amb gluten val 1,63 euros de mitjana, mentre que 

sense gluten costa 9,01 euros; i el de pa de motlle normal val uns 2,24 euros 

per quilo, mentre que la versió per a celíacs es dispara fins als 9,99 euros per 

quilo. 

 

Espanya és un dels pocs països europeus que no lliura cap tipus d’ajuda als 

afectats per aquesta intolerància alimentària. En aquest sentit, alguns dels 

països més conscienciats són Suècia (on fins als 16 anys els productes sense 

gluten són gratuïts), Noruega (que lliura 110 euros al mes als celíacs menors 

de 3 anys i a partir d’aquesta edat la xifra puja fins als 210 euros al mes) o 

Dinamarca (amb ajuts de fins a 200 euros al mes fins als 65 anys). 

 

El 20 de novembre del 2014 la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya 

va aprovar per unanimitat una Proposta de Resolució presentada conjuntament 

per tots els Grups Parlamentaris per exigir al govern espanyol diferents 

mesures de suport a les persones celíaques i l’aprovació d’ajuts econòmics o 

beneficis fiscals per als celíacs. 

 

Mentre aquestes mesures no es materialitzin, el Grup Municipal de Ciutadans 

considera que, com a institució més propera al ciutadà, els ajuntaments no 

poden fer cas omís de la desigualtat en els preus dels productes amb i sense 

gluten. És per això que l’Ajuntament de la Garriga ha de fer un pas endavant en 

el suport a les persones celíaques i aplicar mesures a nivell local per ajudar 

aquest col·lectiu a millorar la seva qualitat de vida al nostre poble. 

 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els 

següents 

ACORDS: 

 

Primer.  Declarar el suport unànime i solidari del nostre Ajuntament vers les 

persones celíaques de la Garriga, els seus familiars i les associacions i entitats 

que els representen. 



 

Segon. Des de la regidoria de Salut establir un marc de col·laboració amb 

l’Associació de Celíacs de Catalunya o les delegacions més properes al nostre 

municipi, per tal de mantenir actualitzat el cens de persones celíaques al nostre 

municipi, podent adaptar qualsevol acció que es proposi a les necessitats reals. 

 

Tercer.  Instar el Govern d'Espanya, tal i com reflecteix la Resolució 879/X del 

Parlament de Catalunya, a establir els ajuts econòmics a les famílies celíaques 

del nostre poble per tal de contribuir a pal·liar el desemborsament que per 

aquestes famílies suposa el sobrecost dels aliments sense gluten. 

 

Quart.  Impulsar la creació de la “Xarxa de Botigues i Restaurants sense Gluten 

de la Garriga”, buscant la col·laboració i la implicació dels sectors de 

l’alimentació i la restauració a la nostra ciutat, amb l’elaboració i l’aplicació d’un 

distintiu que permeti identificar fàcilment aquests establiments des de l’exterior. 

 

Cinquè. Incentivar des de les diferents regidories d’aquest ajuntament a 

l’impuls d’accions que apostin per una política d’igualtat per a les persones 

celíaques de la Garriga, per tal que puguin participar de tots els actes i 

festivitats amb les màximes garanties per la seva salut, especialment en tots 

aquells casos en què hi ha una activitat gastronòmica vinculada (com per 

exemple xocolatades infantils, botifarrades, dinar de festa major, caramels de la 

cavalcada de reis, etc...) 

 

Sisè.  Donar trasllat dels acords anteriors a la Federació d’Associacions de 

Celíacs d’Espanya, a l’Associació Celíacs de Catalunya, a tots els Grups 

Parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats. 

 

Ángel Guillén Deu 

Portaveu Grup Municipal C's la Garriga 

 


