MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 4 DE
MARÇ DEL 2016 EN SUPORT I PER A LA CREACIÓ D’AJUDES A LES PERSONES
CELÍAQUES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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, el kamut, la civada, el triticale i el sègol, és a dir, pateixen de celiaquia.
Cada any es diagnostica 1 cas per cada 118 nens, mentre que en la població adulta la
relació baixa a 1 cas per cada 384 persones. A banda del problema 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 incrementar la seva despesa en la cistella de la compra en uns 33 euros setmanals,
és a dir, uns 132 euros mensuals i 1.584 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, entre elles l’aplicació del 4% d’IVA als productes sense gluten 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 Reus 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 a la
nostra ciutat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Declarar el suport unànime i solidari de l’Ajuntament de Reus vers les persones
celíaques de Reus, els seus familiars i les associacions i entitats que els representen.
Segon. Encarregar un estudi conjuntament amb l'àrea de Salut Pública a fí i efecte de
quantificar el nombre de persones celíaques empadronades a la nostra ciutat.
Tercer. Instar el Govern de l’Estat, tal i com reflecteix la Resolució 879/X del Parlament de
Catalunya, a establir els ajuts econòmics a les famílies celíaques de la ciutat per tal de
contribuir a pal·liar el desemborsament que per aquestes famílies suposa el sobrecost
dels aliments sense gluten.
Quart. Que mentre no es facin efectives les mesures sol·licitades al Govern de l’Estat,
s’estableixi una nova línia d’ajuts municipals per a les famílies celíaques de la ciutat,
encarregant als serveis tècnics municipals la redacció de les bases que han de regular la
concessió dels esmentats ajuts, aixi com destinar una partida pressupostària per l’any
2.017, la quantia de la qual haurà de ser fixada per la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona abans de finalitzar el mes d’octubre de 2016.
Cinquè. Impulsar la creació de la “Xarxa de Botigues i Restaurants sense Gluten de
Reus”, 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.
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 al Congrés dels Diputats.
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