
Míriam Pujola Romero amb DNI 41575822X en representació de 
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía presenta el següent escrit: 

Moció  que  presenta  el  Grup Municipal  de  Ciutadans  (C’s)  pel 

reconeixement i ajuts als celíacs a Girona.  

FONAMENT 

Actualment, un 1% de la societat europea és celíaca, això és, intolerància 

permanent al gluten. A banda del que suposa per a la salut, trobem un perjudici 

greu pel que fa al cost dels aliments sense gluten arreu dels comerços i 

supermercats. Diversos estudis i, concretament des de la Federació 

d’Associacions de Celíacs d’Espanya, reflecteixen el greuge comparatiu davant 

la resta de la població. Un celíac, té una despesa al cistell de la compra d’uns 

55€ setmanals, 190€ mensuals i el que suposa un cost major total anual d’uns 

1.615€. 

Des de l’administració pública més propera al ciutadà, com és l’Ajuntament no 

podem deixar de banda aquest problema que cada any pateix entre un 10 i un 

15% més de la població, tant en l’àmbit de la salut personal i de l’alimentació, 

com econòmicament a causa del major cost dels productes sense gluten. 

En aquest sentit, es va presentar conjuntament per tots els grups parlamentaris 

inclòs el grup mixt, una proposta de resolució per a l’adopció de mesures per a 

millorar la qualitat de vida dels celíacs. Va ser presentada el 8 de juliol del 2014 

i, conseqüentment va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. 

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents 

ACORDS: 

- PRIMER: Que l’Ajuntament de Girona doni suport a la Resolució 879/X 

del Parlament de Catalunya per la millora de la qualitat de vida dels 

celíacs. 

-  SEGON: manifestar el suport i el reconeixement per part de l’Ajuntament 

de Girona a tota la població celíaca de la ciutat 



- TERCER: establir ajuts econòmics a les famílies celíaques de la ciutat 

per pal·liar el sobre cost dels aliments sense gluten i així tendir a igualar 

el desemborsament de les famílies en alimentació. 

 

- QUART: crear una guia / xarxa municipal de botigues, comerços i 

restaurants sense gluten a la ciutat i 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. 

 

-  CINQUÈ: Promoure i col·laborar en la realització de campanyes 

d'informació als sectors implicats de l’alimentació i la restauració, en 

relació al compliment de les determinacions del Reglament Europeu 

1169/2011, per impulsar les bones pràctiques en matèria de seguretat 

alimentària per l'elaboració i manipulació de productes sense gluten, i 

promoure accions de formació en celiaquia pels inspectors municipals. 

 

- SISÈ.- 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 es refereix a la declaració dels 14 al·lergògens 

alimentaris dins dels quals s’inclou el gluten, l’Ajuntament realitzi a favor 

de la seguretat dels aliments per als celíacs, diverses accions com ara:  

 

a. Difondre i 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.).  



b. Col·laborar amb l’Associació de Celíacs de Catalunya en la 

realització de campanyes d’informació entorn a les implicacions del 

reglament 1169/2011 als sectors implicats.  

c. Impartir formació en celiaquia i pautes seguretat alimentaria en la 

cuina sense gluten als inspectors de l’Ajuntament i comerç minorista.  

d. Sensibilitzar el personal  

 

- SETÈ: elevar l’acord a l’Associació de Celíacs de Catalunya, a la 

Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya, als Grups 

Parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya i al Congrés 

dels Diputats. 

 

 

 


