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CORREU ELECTRÒNIC CELIAQUIA

■ Des de fa dos anys el municipi
de Blanes és una vila lliure de glu-
ten, és a dir, una localitat que con-
tribueix a donar visibilitat a la ce-
liaquia i a promocionar l’oferta
gastronòmica sense gluten. 

Es calcula
que un  ,
de la població
de Catalunya
té problemes
amb el glu-
ten; concre-
tament un 
és celíaca, un
 és sensi-
ble o intole-
rant amb el
gluten, i un
, és alèr-
gica a aques-
ta substàn-
cia, segons
una estadís-
tica de l’As-
sociació de
celíacs de
Catalunya.

L'any
 va ini-
ciar-se el projecte «Blanes Gluten
Free», amb la signatura d’un con-
veni de col·laboració entre l’Ajun-
tament de Blanes i l’Associació de
Celíacs de Catalunya. 

L’objectiu és impulsar accions
en beneici de la salut i el benestar
dels celíacs i de les persones sen-
sibles o al·lèrgiques al gluten, i
promocionar el sector de la res-
tauració i establiments comercials
amb oferta gastronòmica especia-

litzada lliure de gluten i amb ga-
ranties per a les persones que no
poden consumir gluten. És per
aquest motiu que des de  l'any
 s’estan portant a terme dife-
rents  accions per començar a
consolidar el projecte «Blanes
Gluten Free»  al teixit empresarial
del municipi, inançades per
l’Ajuntament de Blanes i la Dipu-

tació de Gi-
rona.

Segons
apunten des
del consisto-
ri, l'acollida
del projecte
per part dels
empresaris
del municipi,
«ha estat molt
bona», per
això es volen
continuar fent
accions de
promoció,
sensibilització
i formació per
poder consoli-
dar completa-
ment les ac-
tuacions fetes i
implementar-

ne de noves. Es tracten d’accions
subvencionades pel projecte que
no tenen cap cost per l'empresa.

Actualment, el municipi de
Blanes té acreditats tres establi-
ments per l’Associació de Celíacs
de Catalunya, tenint a nou empre-
ses a punt de tancar el procés
d’acreditació aquest  i quasi
una quinzena d’empreses més
que iniciaran gestions en els pro-
pers mesos. 

Blanes, una vila lliure de gluten
El municipi contribueix a donar visibilitat a la malaltia de la celiaquia i a promocionar l’oferta gastronòmica
sense gluten a la localitat Es calcula que un 8,5% dels catalans tenen algun problema amb aquesta substància

Presentació del projecte «Blanes. Gluten Free». DdG

BLANES
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■ Avuil  de maig se celebra el
Dia Nacional del Celíac, dia en el
qual associacions com la FACE
(Federació d'Associacions de Ce-
líacs d'Espanya) aproiten per rei-
vindicar alguns dels drets i objec-
tius d'aquest col·lectiu, com el
diagnòstic precoç, etiquetes segu-
res i preus més baixos. També pre-
tenen promocionar l’oferta gas-
tronòmica sense gluten als res-
taurants. 

El ,  dels comensals celíacs
valora positivament l'atenció i les
millores dutes a terme pels restau-
rants i bars per adaptar-se a les se-
ves necessitats. En el cas dels ho-
tels, aquest percentatge s'eleva
ins al  , segons una enquesta
elaborada per la Federació d'As-
sociacions de Celíacs d'Espanya  i
Unilever Food Solutions.

Aquest estudi, que ha comptat
amb una mostra de  celíacs i
els seus familiars de les  comu-
nitats autònomes d'Espanya,
també recull, però, que el  dels
pacients amb celiaquia admet
que té diicultats per trobar un
restaurant que elabori plats sense
gluten. A més, el   dels comen-
sals que no poden consumir ali-
ments amb gluten surt en molt
poques ocasions a menjar en un
restaurant.   

En aquest sentit, les dades de
consum fora de la llar que detalla
l'enquesta indiquen que un ,
de les persones que pateixen ce-
liaquia no se senten segures quan
mengen fora de casa, cosa que ra-
tiica que el , airma que la
seva vida social s'ha vist limitada
des de que li van diagnosticar la
malaltia. 

Per als celíacs, el pa, les postres,
la pasta i les pizzes sense gluten
són els aliments més difícils de
trobar quan van a menjar en un
restaurant.

Entre els hàbits de consum fora
de casa, l'enquesta revela que un
, dels celíacs reserva amb an-

telació per assegurar-se que el lo-
cal al qual acudirà serveix plats
sense gluten. 

Les raons per les quals les per-
sones amb celiaquia no van més
als restaurants són, a més de la por
a la contaminació (), la poca
varietat i creativitat de la carta
(,) i l'escassa informació
(,). De fet, més de la meitat
dels enquestats ha patit símpto-
mes relacionats amb la ingesta de
gluten després de menjar en un
restaurant.

La contaminació creuada

Valorant els resultats d'aquest es-
tudi, el president de la Federació
d'Associacions de Celíacs d'Es-
panya, Jon Zabala Bezares, recla-
ma que la seguretat alimentària
del col·lectiu celíac «continua
sent primordial per assegurar que
qualsevol persona que mengi fora
de casa ho faci tranquil·lament».
«És imprescidible que els establi-
ments que decideixin oferir me-
nús ho facin després de formar-se
en matèries tan importants com
la contaminació creuada i la co-
rrecta dieta sense gluten», critica
Zabala.

Per la seva banda, la directora
de negoci d'Unilever Food Solu-
tions a Espanya, Àngels Solans, re-
corda que la seva companyia ha
ajudat a més de . restaurants
de tot Espanya perquè «puguin
atendre als seus comensals ce-
líacs de la forma més adequada,
evitant la contaminació creuada
tant a la cuina com en el menja-
dor».

Sota el nom «Aules Hoteleres»,
Unilever Food Solutions compta
a més amb un programa de for-
mació que dóna les claus perquè
els professionals de la restauració
hotelera puguin, a més, oferir re-
ceptes creatives i informar els seus
clients sobre els plats lliures de
gluten que tenen en les seves car-
tes de la forma més òptima possi-
ble.

Els intolerants al gluten valoren positivament les millores dutes a terme pels establiments per adaptar-se
a les seves necessitats, segons apunta un estudi El 27 de maig se celebra el Dia Nacional del Celíac

Més de la meitat dels celíacs
aprova l'atenció dels restaurants

Tot i la proliferació de res-

taurants amb el cartell «sense

gluten», són pocs els que ofe-

reixen un menú totalment

apte per a celíacs. «Hi ha molt

de desconeixement en el sec-

tor de la restauració perquè

no es tracta només d’utilitzar

productes aptes per a celíacs,

sinó que aquests no poden ser

manipulats amb un ganivet

que anteriorment ha tocat al-

tres productes», explica Judit

Ezquioga, propietària del res-

taurant Trattoria de la ciutat

de Girona, un dels pocs esta-

bliments de la província que

ofereix una carta 100% apta

per a celíacs. 

Concretament, va ser la

poca oferta gironina el que va

impulsar Ezquioga, junta-

ment amb la seva parella en

Jordi Rabaseda, a constituir,

primer, la fleca Bye Bye Blat,

situada a la plaça Salvador

Espriu de Girona. 

«Fa quatre anys em van de-

tectar que era celíaca. Bus-

cant llocs on poder comprar

productes per a celíacs, vaig

veure que n’existien molt

pocs. Així que se’m va encen-

dre la bombeta de constituir

una fleca, amb l’ajuda de la

meva parella», explica Ez-

quioga.  

Més tard, van decidir anar

més enllà i crear el restaurant

Trattoria, situat al carrer de la

rutlla número 6. «Vam detec-

tar  entre els nostres clients

que existia certa por per part

dels intolerants a  sortir a di-

nar o sopar a fora», apunta.

Fa gairebé dos anys que el

restaurant es va posar en

marxa i per ell hi han passat

centenars de clients que han

anat a degustar els seus sabo-

rosos plats, que van  des de

pizzes i pastes fins a amani-

des i tapes. Tot i que la cuina

del Restaurant Trattoria està

enfocada als celíacs, són plats

aptes per a tothom. RAQUEL

GIRONÈS GIRONA

L’establiment es troba al carrer de la rutlla número 6.

Plats totalment aptes per a celíacs 
al restaurant Trattoria de Girona

DdG
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■Els experts destaquen l'aparició
d'un nou diagnòstic, el de la sen-
sibilitat al gluten no celíaca, una
patologia que pot ser confosa
amb la síndrome d'intestí o còlon
irritable. «Tenim aquí un col·lec-
tiu de , milions de persones que
tenen alguna patologia relaciona-
da amb el gluten. I pot ser que
aquest nombre sigui més elevat,
ja que ins que es va descobrir la
sensibilitat al gluten molts pa-
cients eren diagnosticats de sín-
drome d'intestí o còlon irritable»,
adverteix el doctor Gonzalo Gue-
rra Flecha, especialista en digestiu
del Centre Mèdic-Quirúrgic de
Malalties Digestives (CMED). 

La veritat és que alguns dels
símptomes com el dolor i la inlor
abdominal i l'alternança de perío-
des amb diarrees i restrenyiment
coincideixen. Els primers es diag-
nostiquen després de realitzar un
seguit de proves per descartar al-
gun problema funcional o orgànic
en l'aparell digestiu: analítica,
ecograia abdominal, gastroscò-
pia i colonoscòpia i biòpsies intes-
tinals. 

«Si tots els resultats són nega-
tius, és a dir, quan no hi ha res pa-
tològic que expliqui aquests
símptomes, és quan es diagnosti-
ca una de les dues síndromes: la
d'intestí o la de còlon irritable,
sent més freqüent el segon», afe-
geix Guerra Flecha.

Les proves per a la intolerància
al gluten, com l'anàlisi dels anti-
cossos antigliadina, antiendomisi
i antitrasnglutaminasa i la biòpsia
duodenal, tampoc serveixen per
diagnosticar la sensibilitat al glu-
ten no celíaca. «Aquesta també
pot ser una causa que abans que
se sabés de l'existència i el diag-
nòstic de la sensibilitat al gluten,
quan també aquestes proves eren
negatives, el diagnòstic fos el de

budell o còlon irritable», afegeix
el fundador de CMED.

L'expert recorda que la sensibi-
litat al gluten no celíaca és una pa-
tologia coneguda i que els espe-
cialistes tenen en compte a l'hora
de fer diagnòstics diferencials,
com és el cas de les síndromes
d'intestí i còlon irritable. Pel que
fa a la simptomatologia, una de les
principals característiques de la
sensibilitat al gluten no celíaca és
que també presenta gran quanti-
tat de manifestacions extradiges-
tives, «cosa que ja pot donar-nos
una pista del que tenim entre les
mans».

Els principals símptomes són
dolor persistent a la zona abdomi-
nal i inlor, restrenyiment, diar -
rees freqüents, nàusees, vòmits,
anèmia, èczemes o erupcions a la
pell, mal de cap i fatiga i confusió,
adormiment o mal de les extremi-
tats, alteracions menstruals i dii-
cultat per aconseguir un embaràs,

i alteracions en el nombre i forma
dels espermatozoides.

En la seva opinió, per al seu cor -
recte diagnòstic el més important
és descartar que no es tracti d'in-
tolerància al gluten. «Aquestes
proves la majoria de les vegades
són negatives. Cal recórrer a una
anàlisi especíica de la genètica
del gluten, amb l'estudi de dos
gens, HLA DQ i HLA DQ i amb
tres variants en cada un. Segons el
nombre de positius, parlem de
menor o major sensibilitat i esta-
blim el temps necessari d'absten-
ció de prendre gluten», aclareix.

Un cop passat el temps de reti-
rada del gluten de l'alimentació,
es porta a terme una dieta de rein-
troducció al gluten. «Aquesta es fa
segons un protocol que tenim es-
tablert a CMED per als diferents
graus de sensibilitat al gluten no
celíaca i, un cop conclosa, el pa-
cient pot tornar a prendre gluten
amb normalitat», conclou.

La sensibiliat al
gluten no celíaca, 
un nou diagnòstic
Es tracta d’una patologia que es confon amb la síndrome d’intestí o
còlon irritable El dolor i inflor abdominal són alguns dels símptomes 

Experts destaquen l’aparició d’un nou diagnòstic. DdG
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■ L'Associació de Celíacs i Sensi-
bles al gluten ha editat la guia Viajar
sin glutenper facilitar a totes les per-
sones que han de seguir una dieta
sense gluten l'organització de les
vacances. Incloure l'informe mèdic
que acredita la malaltia celíaca o
portar sempre provisions són algu-
nes de les recomanacions generals
que inclou la guia i que les persones
celíaques o sensibles al gluten han
de conèixer a l'hora de planiicar un
viatge. 

A més d'aquest tipus de consells,
Viajar sin gluten inclou també in-
formació més concreta sobre les
opcions sense gluten que es poden
trobar en els viatges en avió, en vai-
xell, tren i ins i tot a la carretera a
Espanya. També s’inclou un llistat
de les cadenes hoteleres on s'ofe-
reix la dieta sense gluten i altres llocs

turístics com parcs temàtics o esta-
cions d'esquí. «Ens hem posat en
contacte amb multitud de com-
panyies i hem recopilat tota la in-
formació que ens han proporcionat
per facilitar al viatger l'organització
de les seves vacances», explica
Blanca Esteban, responsable de Se-
guretat Alimentària de l'Associació
de Celíacs i Sensibles al Gluten, qui
detalla que l'objectiu d'aquesta pu-
blicació és «llançar el missatge que
cap celíac es quedi a casa pel simple
fet de ser celíac».

En el cas de viatges per Espanya,
s'inclou un llistat de tapes, plats i
postres sense gluten que es poden
trobar en pràcticament qualsevol
establiment. I també proporciona
informació sobre els plats que es
poden consumir en funció del tipus
de menjar (mexicà, italià, oriental,
hindú, turc, vegetarià, etcètera).

Editen una guia
en tretze idiomes
per «viatjar 
sense gluten»
L’objectiu és facilitar l’organització de
les vacances a les persones celíaques 

www.somceliacs.com

www.somceliacs.com

Tots els productes són per a celíacs 
i també per a altres intoleràncies. Consulta’ns!!

De dimarts a divendres de 9 a 20 h  -  Dissabtes de 9 a 13 h

c/ Josep Tarradellas, 65  • 17300 Blanes (Girona)  • Tel. 972 35 26 31  • info@somceliacs.com  • www.somceliacs.com

OBRADOR PROPI
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■El món de la rebosteria a poc  a
poc s’està integrant en el món dels
celíacs. A la ciutat de Girona, des
de fa uns mesos, ha obert una
nova pastisseria artesanal amb
productes sense gluten. Es tracta
de Watelia, situada a la plaça de
les Castanyes (carrer Minali, ) i
impulsada pels germans Hugas. 

Croissants, galetes de coco,
pastís de formatge o de xocolata,
cupcakes o braç de gitano són al-
guns dels productes sense gluten

que es poden trobar a Watelia. I,
el més important, tots ells han es-
tat elaborats de forma artesanal a
l’obrador situat en el mateix local.
Allà hi trobem en Josep Hugas,
pastisser de l’Escola d’Hostaleria
de Girona. 

En els seus anys de formació, va
elaborar un estudi sobre un obra-
dor sense gluten. En veure que a
la ciutat de Girona  no n'hi havia,
va decidir crear Watelia junta-
ment amb el seu germà, en Joan
Hugas. Ell s’encarrega de la ven-

da, el màrqueting i la pàgina web
de Watelia, tot amb l’objectiu
d’apropar els productes als giro-
nins.  

L’establiment, acreditat per
l’Associació de Celíacs de Cata-
lunya, va obrir les portes el el pas-
sat  de gener. Durant aquests
quatre mesos, Watelia s’ha anat
adaptant a les necessitats dels
seus clients. «També oferim per
encàrrec productes per  intole-

rants  a la lactosa, als fruits secs i
a qualsevol altre producte», des-
taquen. 

Desenes de persones han fet de
Watelia la seva pastisseria, ja que
els productes que s’hi elaboren
són de gran qualitat i la textura i el
sabor no són diferents dels que es
troben a les pastisseries tradicio-
nals. La diferència és només que
els productes que es fan servir no
contenen gluten.

Watelia, la
pastisseria
artesanal
sense gluten
de Girona
L’establiment, que va obrir les portes el
passat mes de gener en ple nucli antic de la
ciutat, està a càrrec dels germans Hugas 

La pastisseria
artesanal Watelia 
està acreditada 
per l’Associació de
Celíacs de Catalunya

La pastisseria creativa sense gluten Watelia.  L’obrador i la façana de l’establiment que es
troba a la plaça de les Castanyes, al carrer Minali número 10, de la ciutat de Girona. DdG
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■ La celiaquia és una malaltia au-
toimmune de l'aparell digestiu
que afecta un  de la població
espanyola, tot i que el nombre de
diagnosticats creix a un ritme del
 cada any. L’increment de per-
sones intolerants, paral·lel a l’aug-
ment de la demanada de produc-
tes sense gluten, ha provocat que
el mercat celíac s’hagi ampliat i
haig millorat la seva qualitat. 

Així ho destaca Josep Lluís Va-
lentí, administrador de la botiga
gironina Genciana, situada a la
ronda Pare Claret número . «En
pocs anys, l’oferta de productes
sense gluten ha augmentat molt»,
destaca Valentí.

Una gran varietat de pastes, fa-
rines, galetes, magdalenes, ce-
reals, barretes energètiques i xo-
colata sense gluten decoren les
estantaries de la botiga.  «Actual-
ment tenim una gran varietat de
farines: de fajol, de civada, de blat
de moro, de cigrons...així com di-
ferents tipus de pa: de quinoa, de
focaccia, de farina d’arròs...»,
apunta l’administrador, destacant

la major qualitat i diversitat de
gustos d’aquests productes. 

Des de la botiga Genciana tam-
bé destaquen que amb els anys
els preus d’aquests productes han
tendit a rebaixar-se. «Els aliments
sense gluten abans eren produc-
tes de luxe, ara, però, amb l’aug-
ment de la demanda els preus
s’han equilibrat una mica», expli-
ca Valentí.

Tot i això, l’administrador de la
botiga Genciana destaca que els
preus continuen estant per sobre
dels preus dels productes conven-
cionals. Davant d’això, l'Associa-
ció Celíacs de Catalunya reivindi-
ca més ajudes de l'administració
per compensar el sobrecost, del
, que suposa seguir una dieta
sense gluten. 

L’entitat considera que el malalt
celíac paga íntegrament el tracta-
ment per a la seva malaltia, que
són els productes sense gluten, i
per això creu que és un greuge
comparatiu. Des de l’associació
estan oberts a diferents formes de
boniicacions, subvencions o des-
gravacions.

Creix el mercat
de productes per
a les persones
intolerants
L’increment de persones intolerants fa
créixer l’oferta de productes per a celíacs

Estanteries amb productes per a celíacs. DdG
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■ La Societat Espanyola de Pato-
logia Digestiva (SPED) insisteix
que suprimir el gluten de la dieta
sense haver rebut un diagnòstic
de celiaquia per part d'un especia-
lista és un error per un doble mo-
tiu. «Perquè pot causar efectes se-
cundaris en l'organisme de les
persones sanes i també pot con-
tribuir que hi hagi més casos de di-
fícil diagnòstic, com les formes atí-
piques d'aquesta malaltia», expli-
quen.

Les formes típiques de celia-
quia es caracteritzen per símpto-
mes digestius típics com diarrea,
dolor abdominal, inlor després
de dinar, nàusees i vòmits, astènia,
anorèxia o pèrdua de pes. Però
també hi ha formes atípiques que
donen símptomes no digestius
com l'anèmia ferropènica cròni-
ca, les alteracions menstruals, els
avortaments de repetició, els tras-

torns de la coagulació i, ins i tot,
els trastorns psiquiàtrics.

El diagnòstic de les formes típi-
ques s'efectua en detectar la pre-
sència d'anticossos de la celiaquia
en un nombre elevat i canvis en la
biòpsia duodenal, en un període
de no més de dos o tres mesos. En
canvi, les formes atípiques que
donen símptomes més variats,
com ara símptomes cutanis, neu-

rològics, de canvis de ritme intes-
tinal i molèsties intestinals poden
trigar una mitjana de dos o tres
anys en diagnosticar-se. «Un mis-
satge molt important que hem de
transmetre a la població és que no
es faci una dieta sense gluten sen-
se haver anat abans a un especia-
lista d'aparell digestiu que emeti
un diagnòstic precís de la malaltia,
ja que aquesta durarà tota la vida
i és important que el diagnòstic si-
gui segur. S'ha convertit en una
moda l'eliminació indiscriminada
de la dieta del gluten, la qual cosa
ens diiculta molt el diagnòstic,
perquè llavors no podem avaluar
bé els danys. Fins i tot en determi-
nades ocasions hem de tornar a
introduir el gluten a la dieta per fer
els estudis», destaca el doctor Julio
Valle Muñoz, especialista d'Apa-
rell Digestiu del Complex Hospi-
talari de Toledo i membre de la
SEPD.

Suprimir el gluten de la
dieta sense diagnòstic
dificulta la celiaquia
Alerten que s’ha convertit en una moda l’eliminació d’aquesta
substància, la qual cosa perjudica el tractament de la malaltia

Un pa elaborat amb productes sense gluten. DdG

En alguns casos i
segons els símptomes,
la celiaquia pot tardar
a diagnosticar-se
entre dos o tres anys
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