MOCIÓ SOBRE L’ADOPCIÓ DE MESURES PER MILLORAR LA QUALITAT DE
VIDA DE LES PERSONES CELÍAQUES DE L’HOSPITALET.

Atès que la malaltia celíaca (EC) és una malaltia autoimmune, es a dir, produïda pel
mateix sistema immune del pacient, que consisteix en una intolerància permanent a
les proteïnes del gluten.
Atès que la incidència de la celiaquia a Europa es calcula que és de l’1% de la
població, la qual cosa converteix en la condició genètica amb més prevalença al mon
occidental.
Atès que a Catalunya és calcula que hi ha 75.000 persones celíaques de les quals
només el 1% han estat diagnosticades.
Atès que els pacients celíacs no diagnosticats presenten una sèrie de problemes de
salut com la desnutrició secundària, dèficit d’absorció de nutrients (ferro, calci...) que
comporten anèmia, osteoporosi, problemes de fetge, alteració de la mucosa intestinal,
retard de creixement i desenvolupament en els nens.
Atès que en l’actualitat, l’únic tractament per a la malaltia celíaca és el seguiment de
per vida a una dieta estricta sense gluten.
Atès que els preus de mercat dels productes sense gluten per un celíac a casa pot fer
augmentar la despesa considerablement i es calcula que l’increment mitjà per pacient
és d’uns 1.586,- Euros/any.
Atès que l’Estat espanyol és l’únic país europeu que no atorga ajudes directes. (A
Suècia o Regne Unit, els productes sense gluten són gratuïts fins als 16 anys, a
Dinamarca existeixen ajuts directes de 200,- Euros/mes per pacient)
Atès que el 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució
879/X per la millora de la qualitat de vida del col.lectiu celíac on es demanava la
reducció de l’IVA dels productes sense gluten, controls d’inspecció en seguretat
alimentària, sensibilització en el sector restaurador i hoteler o la implementació de
protocols en els menjadors escolars, entre altres.
El Grup Municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet doni suport a la Resolució 879/X del
Parlament de Catalunya per la millora de la qualitat de vida dels celíacs.
SEGON.- Sol.licitar al Govern de l’Estat espanyol que impulsi l’aprovació d’ajudes
directes o de beneficis fiscals per a persones celíaques, com per exemple reduccions
en l’IRPF i la reducció de l’IVA dels productes sense gluten.
TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya per a la creació d’un sistema d’ajuts
econòmics directes a les famílies dels/de les celíacs i que destini recursos per a la
investigació pública, prevenció i tractament relacionat amb la malaltia celíaca, així com
un seguiment adequat.

QUART.- Que l’Ajuntament garanteixi aliments sense gluten a les persones celíaques,
què pel seu nivell d’ingressos son beneficiaries del programa d’aliments, amb l’objectiu
de garantir el seu accés i pal·liar el sobrecost que suposen els aliments sense gluten
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet doni suport a les campanyes i accions
informatives, formatives i de divulgació entorn la celiaquia que realitzi l’Associació de
Celíacs de Catalunya, així com en accions de suport per a millorar la qualitat de vida
de les persones amb celiaquia a la ciutat.
SISÈ.- Que en les principals festes i esdeveniments impulsats per l’Ajuntament, aquest
vetlli per, en la mesura de les seves possibilitats, oferir alternatives adients pels
ciutadans afectats per celiaquia.
SETÈ.- Que coincidint amb l’entrada en vigor del reglament Europeu 1169/2011 entorn
a la informació obligatòria dels productes alimentaris i en concret a allò que refereix a
la declaració dels 14 al.lergògens alimentaris dins dels quals s’inclou el gluten,
l’Ajuntament realitzarà en pro de la seguretat dels aliments per als celíacs, diverses
accions com ara:
a.

b.

c.
d.

Difondre i/o promoure la informació necessària per a unes bones
pràctiques en matèria de seguretat alimentària per l’elaboració i
manipulació de productes sense gluten en els sectors implicats
(restauració, obradors, etc.).
Col.laborar amb l’Associació de Celíacs de Catalunya en la realització
de campanyes d’informació entorn les implicacions del reglament
1169/2011 als sectors implicats.
Impartir formació en celiaquia i pautes seguretat alimentaria en la cuina
sense gluten als inspectors de l’Ajuntament i comerç minorista.
Sensibilitzar al personal docent, personal de menjadors escolar, escoles
bressol i altres centres.

VUITÈ.- Que l’Ajuntament organitzi una jornada formativa dirigida al sector restauració,
per aquells que vulguin obtenir l’acreditació “Servei Sense Gluten” que ofereix de
manera gratuïta l’Associació de Celíacs de Catalunya, per tal de garantir un servei
correcte (En línia amb el que ja s’ha fet a Barcelona, Mataró, Terrassa, i s’han
compromès les 14 comarques de les quals els seus gremis integren la Federació
Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració)
NOVÈ.- Oferir un enllaç des del portal de l’Ajuntament des del qual hi hagi una
ubicació dels establiments de restauració que ofereixen àpats per celíacs i que estiguin
acreditats per l’Associació, sobre plànol de la ciutat, i de la seva oferta gastronòmica i
comercial pel celíac i que s’inclogui un enllaç a l’Associació de Celíacs de Catalunya
per a obtenir més informació.

DESÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya,
al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, al Gremi d’Hostaleria i alimentació de l’Hospitalet, al
Consell de Ciutat i a l’Associació de Celíacs de Catalunya.

