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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER CREAR UN
PLA DE SUPORT A LA MALALTIA CELÍACA

Atès que la malaltia celíaca (MC) és una malaltia autoimmune que consisteix en una
intolerància permanent a les proteïnes del gluten. El sistema immune és l'encarregat de
protegir-nos de les infeccions, i per a això usa els anticossos.
Atenent que en el cas del pacient celíac, quan s'ingereix gluten, les cèl·lules del sistema
immune reaccionen de manera anòmala produint anticossos contra la mucosa de l'intestí,
resultant en un dany de la mateixa (enteropatia).
Atès que la ingesta de gluten en el pacient genera en moltes ocasions un problema nutricional.
A les vellositats intestinals també es troba el enzim que digereix el sucre de la llet (lactosa),
de manera que és molt freqüent que el pacient celíac associï una intolerància a la lactosa.
Atès que el gluten és una proteïna present en els cereals blat, ordi, sègol i civada... L'exclusió
del gluten de la dieta és, en el moment actual, l'única mesura eficaç de tractament de la MC.
Atès que la simptomatologia de la MC difereix en funció de l'edat de presentació. Els
símptomes digestius i el retard del creixement són comuns en els nens que hagin estat
diagnosticats dins dels primers anys de la seva vida. La simptomatologia digestiva inclou
diarrea de llarga evolució, dolor abdominal, inflor abdominal, falta de gana, restrenyiment ...
Atès que el pacient celíac no diagnosticat presenta una sèrie de problemes de salut
importants: la desnutrició secundària comporta anèmia, osteoporosi, problemes de fetge, un
major risc de tumors, tant d'intestí com d'altres òrgans ia més hi ha el risc de desenvolupar
altres malalties autoimmunes que poden ser molt greus com l'anèmia ferropènica entre
d'altres.
Atès que el tractament únic per la MC és l'exclusió del gluten de la dieta, ja que així cessa el
dany a l'intestí. L'exclusió del gluten ha de ser estricta i de per vida ja que si un pacient
ingereix gluten pot produir símptomes com vòmits, dolor abdominal i danyar l'intestí.
Atès que els preus de mercat dels productes sense gluten per a un celíac a casa pot augmentar
la despesa considerablement. Un celíac pot incrementar la seva despesa de la cistella de la
compra a gairebé 33,05€ a la setmana, el que significa un increment d'uns 132,20€ al mes, i
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de 1.586,40€ a l'any.
Atès que Espanya és l'únic país que no atorga ajudes directes com Administració central en
comparació amb la resta de països europeus. A Catalunya es calcula que hi ha 75.000
persones celíaques de les quals només l'1% han estat diagnosticades.
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El Ple ACORDA
Primer.- SOL·LICITAR a totes les administracions públiques declarar el suport unànime i
solidari a favor dels malalts celíacs i de totes les entitats que treballen a favor d'aquest
col·lectiu i, en particular, a l'Associació Celíacs en Acció que ha recollit 394.000 signatures a
través de change.org i per ser l'única associació que no es nodreix de fons públics i actua amb
una tasca incansable en pro i a favor dels afectats per la MC.
Segon.- SOL·LICITAR al Govern d'Espanya que impulsi l'aprovació de beneficis fiscals.
Tercer.- SOL·LICITAR a les institucions sanitàries que publiquin una llista d'aliments sense
gluten gratuït i de lliure accés.
Quart.- INSTAR a que s'informi correctament sobre la malaltia celíaca en centres educatius,
centres d'acollida, residències de gent gran i en qualsevol organisme públic de
característiques similars.
Cinquè.- INSTAR al Govern d'Espanya a que destini recursos per a la recerca pública, sobre
la Malaltia celíaca, i malalties associades, per poder realitzar un diagnòstic precoç de la
malaltia, així com un seguiment adequat.
Sisè.- PROMOCIONAR I INCENTIVAR l'elaboració i venda de productes sense gluten en
bars, restaurants i fleques.
Setè.- TREBALLAR en el compliment de la Resolució 879/X del Parlament de Catalunya
de mesures dirigides a millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia celíaca.
Vuitè.- INSTAR a crear un grup de treball Cerdanyola per a posar en marxa un pla de suport
a les persones celíaques en el què hi participin comerços, restaurants i persones afectades per
la celiaquia.
Novè.- PREPARAR, amb motiu del Del Dia internacional de les persones celíaques el Dia 5
de Maig, algunes activitats a la nostra ciutat per aquest motiu.
Desè.- HABILITAR l'accés a informació d'interès (llistes de productes sense gluten,
comerços i restaurants que ofereixen productes aptes per a celíacs, entre d'altres) des dels
espais d'informació municipal i de manera lliure i gratuïta. Realitzar el manteniment i
actualització periòdica d'aquesta informació.
Onzè.- INSTAR l’Alcalde a crear un punt d’informació al celíac que pugui assessorar davant
els dubtes generals i sobre tot davant la sospita de nous diagnòstics, que permeti acompanyar
davant les primeres passes d’incursió d’un nou diagnòstic que acostumen a ser els més
complicats i desamparats.
Dotzè.- FACILITAR als cpmerços i restaurants de Cerdanyola del Vallès informació sobre
al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
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Tretzè.- GARANTIR que als actes que organitza l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en
cas d'haver-hi aliments, hi haurà cartes indicant els tipus d'al·lèrgies.
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Catorzè.- GARANTIR que aquest acord aprovat en el Ple es traslladi al Govern d'Espanya,
Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP), a l'ACM i a l'FMP."

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

