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1. Presentació 
 

 

Segons l’Associació de Celíacs de Catalunya, cada cop hi ha més casos de 

celiaquia tan a Catalunya com a la resta del món. La població és, doncs, més 

conscient d’aquesta malaltia? I la industria comença a participar més en el 

mercat de productes sense gluten? 

 

És una malaltia que desconeixia totalment, fins que vaig conèixer a la meva 

parella que és celíac i a partir de llavors ja em vaig endinsar  en tot el món de 

la celiaquia.  A l’hora d’escollir aquest tema a part de rebre més coneixement i 

poder ajudar indirectament a la meva parella amb aquesta malaltia, també em 

vaig decidir per aquest tema ja que tots els àmbits relacionats amb la nutrició i 

l’alimentació em crida força l’atenció.  

 

He tingut l’oportunitat d’assistir a la Fira de la Celiaquia que organitza cada 

any la Federació Catalana de celíacs per realitzar diversos estudis a afectats 

de celiaquia i rebre informació per al treball. 

 

Aquest treball consta de dues parts. La primer on parlo de la malaltia celíaca 

(com afecta, com es diagnostica, aliments...etc.). En la segona, trobem la part 

pràctica on he fet estudis tant a celíacs com a gent aleatòria per treure unes 

conclusions. També he fet unes comparatives de preus d’uns determinats 

aliments per veure quina despesa econòmica comporta ser celíac. Finalment 

vaig tenir el plaer de poder entrevistar a una doctora especialista en aquesta 

malaltia per poder rebre més coneixements.  
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2. Introducció 
 

Actualment a Espanya existeixen 450.000 persones diagnosticades de 

celiaquia, però només 1 de cada 7 celíacs està pròpiament diagnosticat. Per 

això, donar informació sobre aquesta malaltia és fonamental perquè tothom 

pugui estar encara més conscienciat i detectar els símptomes el més aviat 

possible per tractar-ho.  

El principal motiu per al qual tantes persones no són conscients que tenen 

aquesta malaltia és perquè aquesta patologia comparteix símptomes amb 

altres malalties de l'aparell digestiu, fent que es pugui pensar que els 

símptomes donats són causats per alguna altra causa, i no la celiaquia.  

Aquesta ignorància dels símptomes de la malaltia pot provocar greus 

problemes a les persones afectades al no reaccionar davant del cereal 

causant.  
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2.1 Què és? 
 

Tot aliment introduït en el nostre organisme ha de passar per un procés de 

digestió, la qual cosa comporta una degradació i posterior absorció. Aquest 

procés té lloc a l’intestí prim, on es troben les vellositats, aquestes 

proporcionen una major superfície d’absorció. La seva longitud és essencial 

perquè aquesta absorció es produeixi en major o menor grau. 

Si la longitud d’aquestes vellositats es redueix, l’absorció també es redueix i la 

nutrició de la persona en qüestió queda afectada.  Això és el que passa amb 

la malaltia de la celiaquia: una reducció d’aquestes vellositats com a resultat 

d’una intolerància al gluten.  

Hi ha diferents termes per fer referència a la celiaquia com per exemple: 

enteropatia sensible al gluten o malaltia Huebner-Herter. 

La malaltia celíaca en els nens va ser descrita amb detall per primera vegada 

l’any 1888 pel britànic Samuel Gee, però ja es coneixia al segle II aC com la 

“enfermedad barriguda”. El terme prové de la paraula holandesa “sprouw”, 

que significa butllofa. 

La celiaquia es caracteritza per la pèrdua total o parcial de les vellositats 

intestinals, que són les que recobreixen l’intestí prim i que afecta a la capacitat 

d’absorbir els nutrients dels aliments (proteïnes, carbohidrats, greixos, sals 

minerals i vitamines), provocant dèficit d’alguns elements, que pot anar des 

d’una malabsorció de ferro que passa pràcticament desapercebuda, fins a 

veritables problemes de malnutrició. És un trastorn permanent que afecta 

generalment a persones genèticament predisposades causat per la ingesta de 

gluten. 
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2.2. Causes 
 

No es coneix amb exactitud per què una persona desenvolupa la malaltia 

celíaca, però se sap del cert que existeixen factors genètics que predisposen 

a la seva aparició. Sembla ser, però, que el component genètic no és 

determinant per a que la malaltia s'arribi a desenvolupar, també hi poden 

influir els factors ambientals. 

Se suposa que la causa de la celiaquia és una alteració genètica que 

condueix a una reacció autoimmune. El gluten provoca una reacció antigen-

anticòs (similar a una al·lèrgia). Les cèl·lules de l'intestí prim absorbeixen el 

gluten i davant la presència del gluten s'activa el sistema immune de la 

mucosa intestinal. La resposta immune provoca que, en les cèl·lules de 

mucosa de l'intestí prim es produeixi una inflamació que conduirà finalment a 

la seva destrucció i mort cel·lular. Els experts continuen analitzant altres 

possibles causes de la celiaquia, com a defectes enzimàtics de la mucosa de 

l'intestí prim. 

 

2.3. El gluten 
 

El gluten es troba a la llavor de molts cereals barrejada amb midó. És un 80% 

de les proteïnes del blat. 

El gluten, present en molts tipus de cereals, és una glicoproteïna. Entre altres 

funcions, actua com a element aglutinant, és el “ciment” que uneix els 

diversos ingredients en fleca i pastisseria, responsable de la consistència 

elàstica de les masses.  

El gluten no és indispensable per a l’ésser humà, és un conjunt de proteïnes 

de baix valor nutricional i biològic, per tant dur a terme una dieta sense gluten 

no comportaria cap risc.  
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2.3.1. Aliments que contenen gluten 
 

El gluten és una proteïna que es troba a la majoria de cereals, com per 

exemple: el blat, l’ordi, el sègol, la civada, l’espelta, el kamut (és un cereal  

que prové originàriament d’Egipte i és una varietat de blat) i el triticale (que és 

un híbrid entre el blat i el sègol) 

Com és obvi els aliments processats a partir d’aquests cereals com poden ser 

pans, pastissos, rebosteria en general, pastes...també contindran gluten. 

S’han d'extremar les precaucions i comprovar les llistes d'ingredients dels 

aliments processats, com els plats precuinats, salses de soia, embotits  

mescles d'espècies, 

gelats, xocolates, 

dolços o xiclets. 

 

A l’hora de cuinar a 

casa és important no 

fer servir els 

mateixos estris per al 

menjar que conté i 

per al que no conté 

gluten, ja que sinó 

es corre el risc de 

contaminar la dieta 

sense gluten d’un 

celíac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliments amb gluten 
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2.3.2. Cereals i llavors que no contenen gluten 
 

Malgrat la gran majoria de cereals que contenen gluten, hi ha d’altres tipus de 

cereals, llavors i derivats que no contenen gluten. 

A la categoria de cereals hi tenim l’arròs, el blat de moro, el mill, l’amarant, el 

blat sarraí, el sorgo i el tef. Després també hi ha la quinoa que és un semi-

cereal que no conté gluten i és molt bo nutricionalment. 

A la categoria de llavors, que sovint es creu que són cereals, però no ho són, i 

que per tant no porten gluten hi tenim la soia, el sèsam, la chia o el alpiste. 
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Blat de moro 

 
Mill 
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2.4. Tipus de celiaquia 
 
Hi ha diversos tipus de celiaquia, cadascun d’ells dependrà dels símptomes 

que provoqui, de la forma de presentació de la malaltia i dels anticossos. Per 

acabar de determinar el tipus de celiaquia, es fa una biòpsia intestinal. 

 

 

2.4.1. Clàssica 
 

És la més fàcil de detectar, ja que predomina els trastorns intestinals. Es 

caracteritza per símptomes greus de malabsorció, canvis de caràcter, falta de 

gana, retard del creixement, senyals positius d'anticossos sèrics i atròfia greu 

de les vellositats en les biòpsies de l'intestí prim. Aquesta forma constitueix la 

presentació característica dels nens entre 9 i 24 mesos. 

En nens és més freqüent els símptomes digestius i en adults els no digestius. 

Els anticossos en sang o marcadors serològics són positius (en celíacs adults 

moltes vegades són negatius), la mucosa de l'intestí prim alternada i una 

predisposició genètica compatible. 

 

2.4.2. Pauci o mono-simptomàtica 
 

Actualment és la forma més freqüent de malaltia celíaca tant en l'edat adulta, 

com en la pediàtrica, i pot cursar amb símptomes intestinals i/o 

extraintestinals.  

Aquest tipus de celiaquia a l’hora de fer les proves mèdiques dóna positiu en 

la biòpsia intestinal, a les proves genètiques i també pel que fa als anticossos 

de la celiaquia. 

 

Forma clínica Símptomes Anticossos 

celiaquia 

Proves 

genètiques 

Biòpsia 

intestinal 

Clàssica Intestinals/extraintestinals Positius Positives Positives 

Pauci Intestinals/extraintestinals Positius Positives Positives 

Silent Sense símptomes Positius Positives Positives 

Latent Sense símptomes Positius Positives Normal 

Potencial Sense símptomes Negatius Positives Normal 
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2.4.3. Silent 
 

Les persones que la pateixen, pràcticament sempre la seva simptomatologia 

és nul·la, però presenten una clara atrofia intestinal de les vellositats. El 

pacient celíac tot i  no presentar símptomes, però sí la resta de proves 

(genètica, anticossos i biòpsia), és a dir, no té símptomes però la seva 

mucosa intestinal està alterada. 

 

2.4.4. Latent 
 

No presenta símptomes, per tant, és la més difícil de diagnosticar. També és 

dóna en persones amb predisposició genètica i la poden desenvolupar de 

manera sobtada. 

 Tipus A: Van ser diagnosticats de celiaquia durant la infància i es van 

recuperar per complet després de l'inici de la dieta sense gluten, 

permanent en un control mèdic i ja amb una dieta normal. 

 

 Tipus B: En aquest cas, amb motiu d'un estudi previ, es va comprovar 

que la mucosa intestinal era normal, però posteriorment 

desenvoluparan la malaltia. 

 

2.4.5. Potencial 
 

El terme potencial fa referència a aquells individus que no han presentat mai 

símptomes de la malaltia, però per les seves característiques genètiques o 

immunològiques presenten un risc potencial de desenvolupar-la. 

El pacient té predisposició genètica, els anticossos són positius, però la 

mucosa intestinal és normal, sense alteració. Aquests pacients poden o no 

presentar símptomes, i la seva celiaquia pot o no arribar a desenvolupar-se 

evolucionant cap a una malaltia celíaca clàssica (amb lesió intestinal) o cap a 

la forma latent. 
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2.4.6. Refractària 
 

Els que pateixen aquest tipus de celiaquia només tenen un 50% de 

supervivència, ja que la dieta sense gluten no elimina els trastorns intestinals. 

Els pacients amb aquesta malaltia tenen una predisposició a desenvolupar 

malalties autoimmunes, infeccioses, així com diverses complicacions. 

 

2.4.7. Classificació de Marsh 
 

A part de classificar la malaltia en aquests sis tipus, també hi ha una altre 

manera de classificar-la, a partir de cinc graus o estadis establerts per Marsh, 

que van de 0 a 4 i son els següents: 

 Estadi 0, l'estructura de les vellositats està inalterada (no existeix 

atròfia). Les persones celíaques d'aquest grup pràcticament no 

presenten cap símptoma. Es diu que no presenten la malaltia.  

 

 Estadi 1, discret augment de limfòcits, ja és més normal la presència de 

símptomes.  

 

 

 Estadi 2, infiltrat inflamatori de mucosa i submucosa. 

 

 Estadi 3, apareix la manifestació histològica més típica, l'atròfia de 

mucosa i específicament de les seves vellositats (part més superficial). 

 

 Estadi 4, atròfia de la vellositat total. Es pot considerar com la lesió 

terminal en un petit grup de pacients que no responen a la suspensió 

del gluten i poden desenvolupar complicacions malignes. 

 

Representació graus de Marsh 
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2.5. Com es manifesta 
 

Es pot manifestar a qualsevol edat i pot presentar símptomes o no.  

Però l’edat més típica on apareix aquest malaltia és entre els dos i tres anys 

de vida en els nens predisposats que han iniciat el consum de gluten cap al 

sisè o vuitè mes, generalment en forma de puré per bebès, pa, galetes o 

altres aliments que ho continguin. No existeix un símptoma característic, el 

que dificulta molt el seu diagnòstic.  

Els símptomes de la malaltia celíaca 

són nombrosos i variats, i poden 

canviar considerablement d'una 

persona a una altra. La malaltia 

celíaca afecta a cada persona de 

manera diferent. Els símptomes poden 

trobar-se en el sistema digestiu o en 

altres parts del cos. 

 
 

2.5.1. Símptomes 
 

 Infants 

En els menors de dos anys, per exemple, és habitual que estiguin irritables, 

que tinguin nàusees, vòmits i diarrees, i que el seu pes i desenvolupament 

físic sigui menor de l'esperat per a la seva edat. 

Les reaccions més comunes que manifesta la celiaquia durant la infància són: 

 

-Vòmits 
-Nàusees 
-Astènia 
-Cabell fràgil 
-Hipotròfia muscular 
-Introversió 
-Leucopènia, coagulopaties 
 

-Diarrees 
-Anorèxia 
-Irritabilitat 
-Distinció abdominal 
-Problemes de creixement 
-Dependència 

 

 

 

 

 

 

Mal d'estómac 
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 Adolescents 

Pot no haver-hi símptomes digestius i presentar-se la malaltia com una 

anèmia ferropènica rebel, restrenyiment, talla baixa i retard de la menarquia. 

 

-Anèmia ferropènica 
-Epilèpsia 
-Artritis còrnica juvenil 
-Dolor abdominal 
-Hepatitis 
-Quilitis angular 
 

-Dermatitis 
-Alçada curta 
-Retràs menarquia 
-Restrenyiment 
-Estomatitis aftosa 
 
 

 

 

 Adults 

Els adults, per contra, solen presentar fatiga, molèsties abdominals (dolor, 

distensió) i anèmia. 

 

-Diarrea crònica 
-Depressió 
-Inapetència 
-Dermatitis 
-Càncer digestiu 
-Restrenyiment 
-Osteoporosis, fractures, artritis, artràlgies 
-Avortaments, infertilitat, menopausa precoç 
 

-Irritabilitat 
-Atenia 
-Pèrdua de pes 
-Anèmia ferropènica 
-Epilèpsia, atàxia 

 

 

 Símptomes psicològics 

Sembla haver-hi una alta prevalença de símptomes i trastorns psiquiàtrics i 

psicològics, especialment de tipus depressiu en pacients celíacs adults, com 

així també trastorns conductuals en nens i adolescents. 
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Diferents malalties associades a la celiaquia que poden ajudar en el 

diagnòstic: 

 

-Anèmia ferropènica 
-Atàxia cerebral 
-Colon irritable 

-Diabetis tipus I 
-Dermatitis herpetiforme 
-Malaltia de Crohn 
-Malalties tiroidees 

-Síndrome de Down  
-Síndrome de Williams 
 

-Artritis juvenil  
-Càncer d’intestí 
-Dèficit de vitamina B12  
-Depressió 
-Hepatitis 
-Malalties neurològiques 
-Osteoporosi o osteopènia 

-Síndrome de Turner  
-Infertilitat 
 

 

2.5.2. Com es diagnostica 
 

Com que la malaltia celíaca s'assembla a altres malalties digestives, només 

un metge pot determinar amb seguretat si una persona la pateix. 

Probablement, a partir de l’historial clínic, l'exploració física i els antecedents 

familiars, iniciarà el diagnòstic amb una prova de sang. 

Si els resultats de la prova de sang indiquen que la persona té un nivell alt 

d'anticossos contra certes proteïnes al revestiment intestinal i al gluten, el 

metge podria recomanar una biòpsia de l'intestí prim, ja que es tracta de la 

prova definitiva per establir el diagnòstic i l'etapa evolutiva de les lesions. 

La biòpsia consisteix en la presa d'una mostra de teixit que s'envia a un 

laboratori. En el cas de la malaltia celíaca, per agafar aquesta mostra de 

l'intestí prim els metges introdueixen un tub llarg i prim anomenat endoscopi a 

través de la boca i l'estómac fins a l'intestí prim. Aquest procediment no 

produeix dolor. 

La gran variabilitat de simptomatologia dificulta fer un diagnòstic a priori. El 

diagnòstic també es basa en la presència d'algun o diversos dels símptomes 

relacionats amb l'afectació intestinal o de qualsevol dels òrgans o sistemes 

associats, així com la determinació dels marcadors serològics, genètics, les 

troballes en la biòpsia intestinal i la resposta a la dieta sense gluten. 

S’està avançant molt en aquest tema, però fins ara l’única prova fiable pel 

diagnòstic és la biòpsia de l’intestí. També se sol utilitzar com ajuda en el 

diagnòstic les proves dels anticossos antitransglutaminasa i, a més de les 

proves genètiques. En moltes ocasions, una prova tan senzilla com un anàlisi 

serològic (identificació de diagnosi d’anticossos al sèrum sanguini), por donar-

nos indicis que una persona sigui celíaca.  
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Aquests són els passos més concrets per detectar  la malaltia: 

 Un historial mèdic i familiar 

 Un examen físic 

 Anàlisi de sang 

 Una biòpsia intestinal 

 Una biòpsia de pell 

 Proves genètiques  

Una història mèdica i familiar pot ajudar a un metge a diagnosticar la malaltia 

celíaca.  

1. Examen físic 

Un examen físic pot ajudar a diagnosticar la malaltia celíaca. Durant un 

examen físic, un metge general examina el cos del pacient detectar 

desnutrició o una erupció utilitza un estetoscopi per escoltar els sons dins de 

l'abdomen copets en l'abdomen del pacient per comprovar la inflor i el dolor. 

2. Anàlisi de sang 

Una anàlisi de sang i l'enviament de la mostra a un laboratori. Una anàlisi de 

sang pot mostrar la presència d'anticossos que són comuns en la malaltia 

celíaca. 

Si els resultats de l'anàlisi de sang són negatius però el metge encara sospita 

que pot tenir la malaltia celíaca, es pot ordenar exàmens de sang addicionals, 

que poden afectar als resultats de les proves. 

Abans de les anàlisis de sang, els pacients han de seguir una dieta que 

inclogui aliments amb gluten, com a pans i pastes. Si un pacient deixa de 

menjar aliments amb gluten abans de ser provat, els resultats poden ser 

negatius per a la malaltia celíaca fins i tot si la malaltia està present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen físic, hi 

ha presència de 

dermatitis 

herpetiforme, 

conseqüència 

d’una possible 

celiaquia. 
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3. La biòpsia intestinal 

Si les anàlisis de sang indiquen que el pacient té la malaltia celíaca, es farà 

una biòpsia de l'intestí prim del pacient per confirmar el diagnòstic. Una 

biòpsia és un procediment que consisteix a prendre una mostra de teixit per al 

seu examen amb un microscopi.  

Durant la biòpsia, s’extreu petites peces de teixit d'intestí prim del pacient 

utilitzant un endoscopi, una càmera petita i flexible amb una llum. S’introdueix 

l’endoscopi per l'esòfag del pacient i dins de l'estómac i l'intestí prim. Una 

petita càmera muntada en el endoscopi transmet una imatge de vídeo a un 

monitor, que permet un examen minuciós de la mucosa intestinal. El metge 

llavors pren les mostres 

usant petites eines que 

passa a través del 

endoscopi. Un patòleg 

(metge que s'especialitza 

en l'examen dels teixits 

per diagnosticar 

malalties)examina el teixit 

en un laboratori. La prova 

pot mostrar danys a les 

vellositats de l'intestí prim. 

 

4. Biòpsia de pell 

Quan un metge sospita que un pacient té dermatitis herpetiforme (símptoma 

de celiaquia), es durà a terme una biòpsia de pell. Una biòpsia de pell és un 

procediment que consisteix a extreure petites peces de teixit de la pell per al 

seu examen amb un microscopi.  

Un patòleg examina el teixit de la pell en un 

laboratori i comprova el teixit per als 

anticossos que són comuns en la malaltia 

celíaca. Si el teixit de la pell dóna positiu 

per als anticossos, es realitzarà anàlisi de 

sang per confirmar la malaltia celíaca. Si la 

biòpsia de la pell i de sang donen positiu 

pel que fa a la malaltia celíaca, el pacient 

pot no necessitar una biòpsia intestinal per 

al diagnòstic. 

 

Biòpsia intestinal 

Biòpsia de pell 



EL MÓN DE LA CELIAQUIA 

 Pàgina17 

5. Les proves genètiques 

En alguns casos, un metge li ordenarà un anàlisi de sang genètic per 

confirmar o descartar el diagnòstic de la malaltia celíaca. La majoria de les 

persones amb malaltia celíaca tenen parells de gens que contenen almenys 

una de les variants del gen de l'antigen leucocitari humà (HLA). No obstant 

això, aquestes variants també són comunes en persones sense malaltia 

celíaca, per la qual cosa la seva presència per si sola no pot diagnosticar la 

malaltia celíaca. 

Si una biòpsia i altres anàlisis de sang no donen un clar diagnòstic de la 

malaltia celíaca, un doctor pot avaluar a un pacient per a les variants de gens 

HLA. Si les variants de gens no estan presents, la malaltia celíaca és poc 

probable. 

 

2.5.3. Nou mètode de diagnòstic 
 

A part dels mètodes utilitzats de l’anàlisi, la biòpsia i els altres. per detectar la 

celiaquia, recentment, més concretament l’agost d’aquest 2016, ha sortit un 

nou mètode desenvolupat per un grup d’investigadors de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

Aquest nou mètode podrà permetre detectar la celiaquia amb només una gota 

de sang. Es tracta d’un biosensor que permet detectar la celiaquia en pocs 

minuts de manera senzilla, analitzant la sang del pacient en qüestió. Aquest 

biosensor funciona de forma 

similar a un glucòmetre i també 

permet fer un control de l’evolució 

de la malaltia, analitzant el grau de 

celiaquia del pacient de manera 

periòdica, així com l’avaluació dels 

familiars directes d’un malalt ja 

diagnosticat. 

El descobriment d’aquest mètode s’ha fet a través de la empresa BioEclosion, 

empresa que serà la responsable de comercialitzar el biosensor. 

Per altre banda, l’Associació de celíacs de Catalunya ja ha manifestat el seu 

desacord amb aquest nou mètode, diuen que no es pot considerar una prova 

de diagnòstic de la celiaquia, sinó un test de cribratge com d’altres que ja es 

venen en farmàcies. 

Glucòmetre 
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2.6. A qui afecta 
 

Fins fa pocs anys es considerava poc freqüent i que afectava només a nens. 

Avui en dia sabem que ambdues afirmacions son incorrectes. La introducció 

de proves analítiques l’any 1993, ha permès augmentar el nombre de 

diagnòstics, sobretot en pacients pocs simptomàtics. 

Majoritàriament aquesta malaltia afecta als que estan genèticament 

predisposats i ingereixen gluten. A més d'aquesta circumstància fonamental, 

han d'entrar en joc altres factors externs (determinades infeccions, 

gastroenteritis prèvies, intolerància a altres proteïnes) perquè es manifesti la 

celiaquia. Però, tot i tenir en compte tot això, només una de cada 20 persones 

amb predisposició genètica arriba a desenvolupar la malaltia en algun 

moment de la seva vida. 

La celiaquia és més freqüent en dones que en homes. Segons apunten els 

metges especialistes, dos de cada tres celíacs són dones. I la malaltia celíaca 

es dóna més en les dones a partir dels trenta anys. 

Moltes dones poden tenir 

insensibilitat al gluten, però que 

el seu cos no reaccioni 

mitjançant una resposta 

autoimmune; per tant, no els 

serviria de res fer un test 

d'intolerància al gluten. Les 

proves per detectar aquest 

tipus d'intolerància no són 

fàcils.  

El diagnòstic, generalment, és 

possible després que els intestins 

ja hagin sofert un dany greu. 

 

 

 

 

 

 

 

Més dones afectades 
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2.7. Tractament de la malaltia 
 

En l'actualitat, l'únic tractament possible és mantenir una dieta sense gluten 

de forma estricta durant tota la vida. Aquest règim consisteix a evitar tots 

aquells aliments que continguin aquesta proteïna, ja que el seu consum pot 

derivar en l'aparició de problemes greus per a la salut. 

El tractament de la malaltia celíaca no suposa la ingesta de cap tipus de 

medicament. N'hi ha prou amb seguir una dieta lliure de gluten perquè es 

repari la lesió de la vellositat que s'hagi pogut produir. En la mesura del 

possible han d'evitar-se els aliments processats, envasats i/o elaborats, i 

recórrer a aliments frescos: carn, peix, verdura, fruita… Els celíacs no tenen 

cap problema alimentari derivat d'aquesta dieta sense gluten, ja que les 

proteïnes dels cereals que s'eviten no són indispensables per a l'organisme. 

També s’haurà de cuidar especialment la forma de cuinar els aliments, evitar 

tot tipus de circumstància en la qual un aliment amb gluten pugui contaminar 

la dieta sense gluten d’un celíac, causant greus danys al seu organisme. Això 

ocorre, per exemple, en fregir aliments sense gluten en olis en els que 

prèviament s’hi havien cuinat productes amb gluten, o en manipular-se 

aliments sense gluten amb 

utensilis que prèviament han 

estat en contacte amb aliments 

amb gluten. A més, segons els 

nutricionistes, hauran de 

substituir-se els aliments 

sense gluten als quals es 

renunciï per uns altres de 

característiques similars, com 

la pasta per l'arròs. 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta al pa amb gluten 
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2.8. És una malaltia hereditària? 
 

Encara que la celiaquia té una base genètica i per tant es neix amb risc o no 

de patir-la, no sempre s'expressa clínicament. Els estudis sobre aquest tema 

sí que han determinat certa possibilitat de tenir la malaltia en familiars 

asimptomàtics de primer grau del pacient i bessons monòcits. No obstant 

això, fins ara la forma d'herència genètica segueix sense conèixer-se amb 

precisió. 

La celiaquia no s'hereta. El que s'hereta és el risc de patir-la. Aquest risc pot 

ser transmès pel pare, per la mare o per tots dos progenitors. El fet de tenir 

predisposició genètica no implica que es tingui la malaltia o que es vagi a 

desenvolupar en el futur. 

S'estima que la genètica contribueix en un 75% al desenvolupament de la 

malaltia; el 25% restant depèn de factors ambientals. 

El principal factor genètic de risc resideix en els gens HLA (Antigen leucocitari 

humà), encara que aquests representen una mica menys de la meitat de la 

base genètica de la celiaquia; la resta de factors genètics encara no han estat 

identificats. 

Estudis de grans poblacions de pacients celíacs han posat en evidencia que 

el 95% dels celíacs presenten el HLA-DQ2 (l’haplotip). 

L’altre 5% restant de celíacs presenta HLA-DQ8 

(és un antigen leucocitari humà serotipus dins de 

la HLA-DQ grup serotipus (DQ)). 

Els termes HLA-DQ2 i HLA-DQ8 pertanyen a la 

nomenclatura serològica i identifiquen la cadena 

del heterodímer (proteïna composta per dues 

subunitats diferents). Les noves tècniques de 

biologia molecular han posat en evidència nous 

al·lels abans indetectables per les tècniques 

serològiques.  

Existeixen 4 heterodímers que aporten 

susceptibilitat per la malaltia celíaca, però 

solament la presència del haplotip DR3-DQ2 o 

DR4-DQ8 es considera de risc quant a l'aparició 

de la malaltia 

 

 

Regió HLA del 

cromosoma 6 
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Es diu que si en una família existeix un membre que pateix la malaltia celíaca 

el risc que la pateixin els altres familiars és d’entre un 10% i un 30% dels 

familiars directes de pacients celíacs pateixen també la malaltia, encara que 

freqüentment sense símptomes clars. Per aquest motiu, són considerats grup 

de risc i està recomanat que es realitzin una anàlisi d'anticossos en sang de 

forma periòdica (cada 2-3 anys mentre estiguin asimptomàtics). 

En el cas que el familiar de l'afectat sigui un germà bessó univitel·lí, les 

possibilitats de desenvolupament de la malaltia ascendeixen fins a un 75%, ja 

que són genèticament idèntics. 

 

2.9. Beneficis de la dieta sense gluten 
 

Al començar la dieta sense gluten s’observa la desaparició de les 

manifestacions clíniques, la normalització dels anticossos i la recuperació de 

la mucosa intestinal. En l’individu amb símptomes típics, els efectes del 

tractament són ràpids, en pocs dies es nota una millora en l’apetència, en 

l’estat d’ànim, progressivament van desapareixent els símptomes com la 

diarrea o restrenyiment, i també es reprèn el creixement amb els nens. També 

les alteracions metabòliques com la reduïda mineralització òssia o anèmia per 

falta de ferro, es van normalitzant tot i que en aquests casos la recuperació és 

una mica més lenta. 

Per tan quan un celíac comença la dieta sense gluten, els resultats són els 

següents: 

- Desapareixen els símptomes 

- Millora l’apetència 

- Les vellositats intestinals es recuperen 

- Els nutrients es tornen a absorbir  
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Cada cop més gent opta per comprar productes sense gluten i alimentar-se 

sense la presencia d’aquest cereal. 

Estudis recents, com el de la Universitat de Viena, l’hospital Kaiser-Franz de 

Viena i de l’Institut de Nutrició Humana d’Alemanya, asseguren que els 

aliments sense gluten no proporcionen majors beneficis que una alimentació 

normal a base de gluten. És a dir, si no ets celíac, no necessites fer una dieta 

sense gluten. 

Els aliments amb o sense gluten contenen gairebé els mateixos compostos, 

amb la única diferència que els aliments sense gluten contenen menys 

proteïnes, zinc i potassi (cosa que, per als celíacs, es pot compensar amb una 

dieta equilibrada).  

Però els aliments sense gluten no proporcionen beneficis addicionals per a la 

salut des d’una perspectiva nutricional. Així doncs, encara que el gluten pugui 

ser molt perjudicial per a les persones celíaques, en persones que no tenen 

aquesta patologia és innecessari menjar sense gluten. 

Per tant, podríem dir que els aliments sense gluten no són més sans, però sí 

més cars. Simplement han agafat la popularitat de ser més saludables pel 

simple fet de no contenir gluten, cosa que no és certa. 
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2.10. Normativa d’etiquetatge 
 

Per a que els celíacs no tinguin complicacions per fer la seva dieta sense 

gluten, tots els aliments que contenen gluten o han estat amb contacte amb el 

gluten durant el seu processament, han de portar la indicació a l’envàs.  

Ja fa anys que s’han anat creant noves normatives per a facilitar als celíacs la 

seva alimentació segura. El reglament d’execució actual (núm. 828/2014 de la 

Comissió), posat en acció el 20 de juliol d’aquest 2016, esmenta que hi haurà 

dues categories diferents. 

En els envasos es podrà mencionar el terme “sense gluten” quan els aliments 

no continguin més de 20mg/kg de gluten i el terme “molt baix en gluten” quan 

els aliments que continguin blat, sègol, ordi, civada o les seves varietats 

híbrides, o que continguin un o més ingredients fets a partir d’aquests cereals, 

que s’hagin processat específicament per reduir el seu contingut de gluten, 

que no continguin més de 10mg/kg de gluten en l’aliment tal com es ven al 

consumidor final. 

Els celíacs només poden ingerir productes que estiguin emmarcats en la 

primera categoria, amb el terme “sense gluten”, i en cap cas de la segona. 

Un dels problemes del nou etiquetatge és que les dues categories podran 

anar acompanya des de diferents enunciats, com: elaborat específicament per 

a celíacs, elaborat per a persones amb intolerància al gluten, indicat per a 

persones amb intolerància al gluten o indicat per celíacs. Des de l'Associació 

Celíacs de Catalunya recomanen, tant als celíacs com als intolerants, que 

consumeixin exclusivament productes etiquetats amb la llegenda "sense 

gluten”. 
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2.10.1. Simbologia dels productes 
 

La Marca de Garantia està creada per totes aquelles empreses que elaboren 

productes aptes per celíacs i desitgen garantir el compliment d'unes bones 

pràctiques de control i assegurar la qualitat dels seus productes mitjançant 

una certificació. 

La certificació amb la Marca de Garantia “Controlat per FACE” es pot 

aconseguir mitjançant la verificació del sistema de qualitat del fabricador, que 

ha d'incloure com a PCC (Punt Crític de Control) del seu sistema APPCC 

(Anàlisi de perills i Punts Crítics de Control) el gluten en tota la cadena 

productiva, des de la recepció de la matèria primera fins a l'envasament del 

producte acabat. 

La verificació es realitza a través d'entitats de certificació acreditades 

correctament. D'aquesta manera es garanteix al consumidor un producte final 

amb uns nivells de gluten inferiors a 10 ppm, que estaria per sota el límit crític 

actualment establert. 

Aquesta marca verificada la poden utilitzar tant fabricadors de productes 

especials per celíacs, com aquells fabricants independents que decideixen de 

manera voluntària adquirir un compromís particular amb el col·lectiu celíac 

encara elaborant productes convencionals (embotits, làctics, etc.). 

La Federació d’Associacions 

de Celíacs d’Espanya ha 

estat pionera en la creació 

d'aquesta Marca de 

Garantia, totalment nova a 

nivell internacional, ha 

suposat una gran ajuda a 

totes les empreses que 

fabriquen productes sense 

gluten, en oferir-los unes 

pautes clares d'actuació i un 

distintiu de qualitat i 

seguretat per al consumidor 

celíac. 

 

 

 

 

Marca de garantia 
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 L’Espiga Barrada 

És el símbol internacional per indicar 

el baix contingut en gluten. És una 

marca registrada de la AOECS 

(Associació de Celíacs Europeus), 

encara que moltes empreses la 

utilitzen sense autorització.  

Des de l'any 2013, l'Associació de 

Celíacs Europeus va establir un 

sistema per regular el seu ús, 

ampliar la informació que ofereix i 

establir equivalències amb l'establert 

en la normativa: 

1. Nº de registre: En primer lloc, l'associació de celíacs de cada país, 

haurà de fer una comprovació de la documentació de cada fabricant. 

 

 

XX: Codi del país 

YYY: Codi corresponent a l’empresa 

ZZZ: Codi del producte 

 

2. Contingut en gluten: Si té menys de 100 ppm s'indica acompanyant 

l'espiga amb un “100”, si no s'indica res el contingut és inferior a 20 

ppm (sempre que tingui nº de registre). 

 

3. Contingut en Civada: Si té civada pura, s'acompanya l'espiga amb 

“OATS”, si no conté civada no s'indica res.  

 

 

AVENA/OATS: el producte conté civada pura 

 

 

 

Espiga barrada 
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Sobre la civada no existeix un criteri mèdic únic sobre si és segura o no per 

als celíacs, però si és clar que és molt fàcil que estigui contaminada per blat, 

ordi o sègol. La normativa permet que un producte “sense gluten” o “molt baix 

en gluten” contingui civada, sempre que sigui produïda i tractada de forma 

especial per evitar la contaminació i el seu contingut en gluten sigui menor al 

requerit. 

Un producte amb l'espiga barrada (sense codi de registre) significa que el 

fabricant assegura que té menys de 100 ppm de gluten, i podria contenir 

civada pura. En aquest cas, el fabricant estaria utilitzant la marca sense 

permís. 

 

 

Logos de diferents marques comercials 
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3. Hipòtesi 
 

Actualment la industria alimentaria i la població és més conscient de la 

malaltia celíaca, alhora hi ha més tipus d’aliments aptes per celíacs a l’abast, 

encara que segueixen sent força més cars. 

 

4. Objectius 
 

4.1. Conèixer les característiques de la malaltia, dels celíacs i com és la 

seva vida quotidiana i alimentació. 

4.2. Saber si la societat està prou informada o implicada de la celiaquia, al 

igual que les botigues d’aliments, els restaurants... 

4.3. Elaborar una comparativa de preus per valorar si hi ha una desigualtat 

entre els aliments amb gluten i els aliments sense gluten. 
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5. Materials i mètodes 
 

5.1. Estudi de la malaltia celíaca 
 

Per a realitzar el primer objectiu em vaig posar en contacte amb una 

especialista de l’Hospital de Nens de Barcelona per rebre informació sobre la 

malaltia. Per altre banda, per conèixer més sobre els afectats de celiaquia, 

com per exemple a quin any se’ls hi va detectar la malaltia, on compren 

aliments fàcilment, quin tipus de celiaquia tenen....tota aquesta informació i 

més la vaig aconseguir assistint a la Fira de la Celiaquia que organitza cada 

any la Associació de Celíacs a Catalunya, on vaig fer un estudi a 40 celíacs. 

 

5.1.1. Avaluació de la celiaquia per una 
doctora especialista 

 

Aquestes són les preguntes que vaig fer a la Dra. Jané, especialista del 

Servei de Gastroenterologia: 

1) Que s’ha de dir “celiaquia” o “intolerància al gluten” o son termes 

diferents? 

2) La malaltia celíaca és diferent en adults que en nens? 

3) A quina edat és més comú que es manifesti la malaltia celíaca? 

4) Hi ha diferents graus de celiaquia? 

5) Hi ha molta gent que no és celíaca però tot i això segueixen una dieta 

sense gluten. Què n’opina? És bo o dolent per a salut, o indiferent? 

6) En el cas d’alimentar-se amb aliments sens gluten sense ser necessari, 

aquestes persones poden desenvolupar una celiaquia? 

7) Quines proves es realitzen per diagnosticar la celiaquia? 

8) Hi ha factors de risc que facin que una persona sigui més propensa a 

patir aquesta malaltia? 

9) Es recomanable fer-se revisions periòdiques? 

10) S’ha de realitzar algun estudi als familiars d’un celíac? 

11) Que opina del nou Biosensor anunciat recentment pels investigadors 

de la UAB?  
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5.1.2. Estudi a celíacs 
 

Estudi a 40 celíacs, tots els enquestats formen part de la Associació de 

celíacs de Catalunya, ja que totes aquetes enquestes van ser realitzades a la 

fira de la celiaquia el dia 22 de maig del 2016. Per realitzar aquest estudi he 

preguntat les següents qüestions:  

 Edat? 

 Sexe? 

 Quan li van diagnosticar la malaltia?  

 Pateix alguna malaltia associada a la celiaquia? Quina? 

 Presenta símptomes? Quins? 

 Sap quin tipus de celiaquia té? Quin tipus? 

 Amb quina freqüència segueix la dieta sense gluten? 

 En el cas d'haver consumit alguna vegada gluten, ha empitjorat molt la 

seva salut?  

 Li ha costat adaptar-s’hi? 

 Ha fet alguna excepció? 

 Què creu que passaria si prengués aliments amb gluten?  

 Li es fàcil trobar productes sense gluten?  

 On pot trobar aquests aliments especials? 

 Pot portar una vida social "normal"?   

 Creu que hi ha informació suficient d'aquesta malaltia? 

 Sabia que els aliments sense gluten segons la legislació actual a l’Estat 

Espanyol, tenen un IVA del 21% ja que es consideren productes de 

luxe? 
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5.2. Estudi població general 
 

Per altra banda, he realitzat un altre estudi a gent aleatòria, per tal de 

comprovar quin percentatge aproximat de la població és celíaca. Dels qui no 

ho són, quin percentatge sap alguna cosa sobre la malaltia. Aquestes són les 

preguntes: 

 Edat 

 Sexe 

 Ets celíac? 

(a partir d’aquí només havien de contestar els no celíacs) 

 Saps que és la malaltia celíaca? 

 Tens algun amic o familiar celíac? 

 Saps que no poden menjar els celíacs? 

 Sabries dir quins d’aquests cereals porten gluten? 

 Saps com afecta el gluten en un celíac? 

 Creus que hi ha diferencies de preu entre el producte amb i sense 

gluten? 

 Sabies que actualment els productes sense gluten a l’Estat espanyol 

tenen un IVA del 21% ja que es considera un producte de luxe? 
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5.3. Comparacions de preus 
 

En aquest apartat de la part practica, vaig decidir anar a 8 botigues de 

productes alimentaris: el Bon Preu, el Corte Inglés, el Mercadona, el Veritas, 

el Caprabo, el Carrefour, el Dia i el Planeta Huerto. 

Vaig anar apuntant el preu de sis aliments diferents, els més comuns en una 

dieta qualsevol (macarrons, pa de motlle, magdalenes, farina, pa ratllat i 

cervesa) en cada botiga diferent. Apuntava el preu de cada aliment amb 

gluten i sense gluten, intentant trobar la mateixa marca de cada aliment si era 

possible. 

A partir d’apuntar els diferents preus de cada aliment he fet una comparativa 

per saber si hi ha diferència respecte el preu en cada aliment de les diferents 

botigues que he visitat, tant la diferencia amb euros com la diferencia de preu 

en tant per cent. 

També he calculat la mitjana de cada aliment en general, per saber quin cost 

té cada producte per als celíacs. A partir d’aquests resultats es podrà veure si 

els malalts de celiaquia han d’invertir més diners per a crear la seva dieta o 

no. 

Per acabar la part de la comparativa de preus he fet un càlcul aproximat del 

que s’estalvia una família que menja aliments amb gluten en una dieta normal 

en vers a una altre família que s’alimenta de productes sense gluten. 

He agafat com a model una família de tres membres que suposadament 

consumeixen mensualment: 2 paquets de pa de motlle, 2 paquets de pasta, 1 

de farina, 1 de pa ratllat, 3 paquets de magdalenes i 6 cerveses mensuals. 

I una altre família, també de tres membres, que consumeix els mateixos 

productes i les mateixes quantitats però amb aliments sense gluten. He 

suposat que les dues famílies fan la compra al Mercadona. 
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6. Resultats 
 

6.1. Avaluació de la celiaquia per una doctora 
  especialista 
 

Entrevista feta a la Dra. Jané, especialista del Servei de Gastroenterologia 

1) Que s’ha de dir “celiaquia” o “intolerància al gluten” o son termes 

diferents? 

Antigament, ja fa uns quants anys, la malaltia celíaca en sí era sinònim 

d’atròfia de les vellositats intestinals. Doncs una persona que tingués 

alguna petita lesió lleu sense atrofia, no se la considerava celíaca i es 

deia que era hipersensible al gluten. 

Però avui en dia ja se li diu celíaca, o per lo menys això és el que 

haurien de fer tots els especialistes, no fer cap separació en aquests 

termes. 

 

2) La malaltia celíaca és diferent en adults que en nens? 

Definitivament si, en un nen o infant la malaltia és molt més aparent, és 

més normal que els símptomes es vegin a primera vista i acostuma  a 

haver més atrofia en les vellositats.  

En canvi, en els adults, hi ha més probabilitats que les atrofies siguin 

més lleus i pel que fa als símptomes, en adults son menys visibles, és 

a dir, tenen osteoporosis, diarrees... Fet, que malauradament faci que 

força gent pensi que la celiaquia és cosa de nens i no tenen en compte 

que aquesta malaltia també es dona en adults. 

 

3) A quina edat és més comú que es manifesti la malaltia celíaca? 

Aquesta malaltia es pot manifestar a qualsevol edat. Però si que és 

més comú detectar-la als infants quan se’ls afegeix el gluten en les 

seves dietes, sobre el primer any de vida. 

 

4) Hi ha diferents graus de celiaquia? 

Si, hi ha diferents graus en funció de la lesió del intestí, però l’estat en 

el qual esta l’intestí no te cap relació amb els símptomes que pugui 

manifestar el pacient. Clínicament diferents nivells de malaltia no hi ha. 
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5) Hi ha molta gent que no és celíaca però tot i això segueixen una 

dieta sense gluten. Què n’opina? És bo o dolent per a salut, o 

indiferent? 

Això bàsicament és una moda, es veu que és una tendència que prové 

dels Estats Units d’Amèrica on hi ha hagut un “boom” pel que fa a tot el 

tema de la dieta sense gluten. Com alguns famosos han decidit fer una 

dieta sense gluten, la gent s’ha afegit a aquesta moda. Però no hi ha 

cap estudi verídic que confirmi que hi ha algun avantatge en evitar el 

gluten, en cas de no ser celíac. 

 

6) En el cas d’alimentar-se amb aliments sense gluten sense ser 

necessari, aquestes persones poden desenvolupar una celiaquia? 

No te cap relació, al igual que no hi ha estudis reals que demostrin que 

fer una dieta sense gluten sense ser celíac és més saludable, tampoc 

n’hi ha que confirmin això.  

 

7) Quines proves es realitzen per diagnosticar la celiaquia? 

Se’n fan varies proves, com per exemple, anàlisi de sang, comprovar si 

hi ha símptomes a primera vista...però la prova que és realitza per 

diagnosticar la malaltia potser amb més seguretat és la biòpsia 

intestinal, on s’analitza el teixit intestinal. A part d’aquestes, també 

s’acostuma a preguntar pels familiars s’hi ha algú que sigui celíac. 

 

8) Hi ha factors de risc que facin que una persona sigui més 

propensa a patir aquesta malaltia? 

Les persones que tenen familiars celíacs, doncs si tenen més 

probabilitats de patir la malaltia. Però, tot i tenir en compte tot això, no 

totes les persones amb predisposició genètica arriba a desenvolupar la 

malaltia. 

 

9) Es recomanable fer-se revisions periòdiques? 

Sí, es convenient que una vegada a l’any el pacient es faci alguna 

analítica i verifiqui que tot va bé. A l’any o dos del diagnòstic, a 

vegades es recomana tornar a repetir la biòpsia als pacients que tenien 

la vellositat intestinal força afectada, per comprovar que la dieta sense 

gluten està donant els seus efectes, i les lesions han millorat. 

 

10)  S’ha de realitzar algun estudi als familiars d’un celíac? 

Els familiars de primer grau també són un grup de risc per a la malaltia. 

Aconsellem fer un estudi amb marcadors als pares i germans. Si és 

possible, l’estudi familiar del grup HLA podria ajudar-nos a discernir 

quin parent té major risc de desenvolupar la malaltia. 
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11)  Que opina del nou Biosensor anunciat recentment pels 

investigadors de la UAB?  

És quelcom que s’ha de segur investigant, ja va bé que hi hagi 

investigacions sobre la malaltia. Però de moment és millor seguir amb 

els mètodes de diagnòstics que hi ha, que sabem que són segurs. 

 

6.1.1. Estudi a celíacs 
 

Estudi realitzat a la Fira de la Celiaquia a 40 persones celíaques: 

 

 

Del total de persones 

enquestades, una 

majoria eren menors de 

14 anys, concretament 

un 45%. Això es degut a 

que els pares prefereixen 

portar als seus fills des 

de petits a 

esdeveniments que 

tracten de la seva 

malaltia. 

 

 

En el gràfic podem 

comprovar que la 

informació trobada referent 

a que hi ha més dones 

afectades a la malaltia que 

homes. En el gràfic un 53% 

dels celíacs enquestats 

eren dones. 
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27% 
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Dels 40 enquestats un 

27% (11 persones) va 

dir que patia alguna 

malaltia associada a la 

celiaquia.  

 

 

 

D’aquestes 11 persones, dues presentaven dermatitis, 4 intolerància a la 

lactosa i 5 persones van especificar d’altres malalties concretes com el dèficit 

de calci lumbar, al·lèrgia al peix i als fruits secs, anèmia i problemes de 

tiroides. 
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Quins símptomes presenta? 

 

 

 

Dels 40 enquestats, un 

37% (15 persones) va 

dir que la celiaquia li 

presentava símptomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’entre aquestes 15 persones que presentaven un o més d’un símptoma, hi 

havia 9 persones que presentaven inflamació abdominal (la majoria eren 

menors de 14 anys, ja que és un símptoma propi en infants). Altres 

símptomes que es presentaven eren pèrdua de pes, anèmia, retard en el 

creixement, problemes a la pell i d’altres.  
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La gràfica ens mostra que 

només un 27% dels celíacs 

sabien quin era el seu tipus de 

celiaquia. 

Aquest 27%, equivalen a 11 

persones del total dels 

enquestats. D’aquetes 11 

persones, 5 patien el tipus 

clàssic, 5 el tipus silent i 2 la 

mono simptomàtica.  

 

Degut a que la gran 

majoria dels 

enquestats eren 

menors de 14 anys, 

seguien sempre la 

dieta sense gluten, i 

també perquè si 

estàs acostumat 

des de petit a 

aquesta dieta és 

més fàcil no fer 

excepcions. 
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35% 
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Generalment, un 65% dels 

enquestats van negar haver 

tingut greus problemes de 

salut al prendre gluten. Això és 

degut a que aquestes ingestes 

de gluten van ser mínimes, fins 

i tot involuntàries.  

 

 

 

Com gran part dels afectats han 

estat diagnosticats ja des de ben 

petits, es normal que no hagin 

tingut cap problema per a adaptar-

se a aquesta dieta. 

 

 

 

 

Molts són ben conscients de les 

conseqüències de consumir 

gluten i per això no han fet cap 

excepció conscientment. També 

gran part d’aquest 80% que no 

ha fet cap excepció és perquè 

son força petits i estan controlats 

pels seus pares tot el que 

mengen i n o mengen. 
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De les 40 persones enquestades una majoria  de 16 persones (40%) van dir 

que si mengessin algun aliment amb gluten creixerien menys, 12 persones 

van dir que la conseqüència seria posar-se malalt, 6 persones van contestar 

que tindrien diarrea, 3 persones que podrien tenir càncer, 2 que no passaria 

res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una gran majoria dels enquestes si els resulta fàcil trobar productes sense 

gluten, la indústria alimentaria ha evolucionat molt i ja és molt més fàcil trobar 

aliments aptes per a celíacs i en llocs més comuns com a grans 

supermercats. Fa uns quants anys, molts celíacs nomes trobaven els seus 

aliments en farmàcies o en herboristeries. 

31% 

40% 

15% 

7% 1% 6% 

Què creus que passaria si 
mengessis algun aliment amb 

gluten? 

Em posaria malalt

Creixeria menys

Tindria diarrea

Podría tenir càncer

No ho sé

No passaria res
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80% 

20% 
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En aquesta pregunta el 80% 

(32 persones) van contestar 

que si se’ls fa fàcil portar 

una vida social sent celíacs, 

aquest resultat també es 

degut a que gran part dels 

enquestats son menors de 

14 anys. Però aquests 20% 

dels enquestats ja han dit 

que no, sobretot pel tema 

de sortir de festa per les 

cerveses o sortir a menjar, 

molts pocs recintes estan 

preparats per a celíacs.  

 

 

Del total de les 40 

persones enquestades, el 

52% del total opina que si 

hi ha informació sobre la 

malaltia. L’altre  48%  van 

dir que no hi ha informació 

suficient, si que es veritat, 

que cada cop més sembla 

haver-hi mes, però no 

suficient. 

 

En aquesta pregunta la 

gran majoria si era 

conscient d’aquest fet, un 

85% (34 persones) van dir 

que si. L’altre 15% (6 

persones) desconeixen 

aquesta informació i es van 

quedar molt sobtades.  
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Dels 40 enquestats, 25 

persones només són ells 

els celíacs a casa. I els 

altres 15 enquestats tenen 

un altre familiar proper 

celíac. Cap família tenia 

més de dos membres 

afectats de celiaquia.  

 

A l’hora de preguntar quants membres de la família segueixen la dieta sense 

gluten, ens van donar resultats iguals, un 50% d’enquestats van dir que tots a 

la família mengen sense gluten i l’altre 50% van dir que només mengen sense 

gluten els celíacs. 

El per què de seguir la dieta sense gluten només els afectats de la malaltia, 

un motiu ben clar va ser perquè no surt a compte econòmicament. I també no 

seguien la dieta sense gluten perquè no els hi agrada el menjar sense gluten. 
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20 persones del total de 

les 40 persones 

enquestades són 

celiaquies des de ben 

petits, en comptes les 

altres 20 persones han 

manifestat la malaltia 

més tard. 

 

 

A les 20 persones que han manifestat la celiaquia més tard se’ls hi ha 

preguntat si noten diferencia en els aliments amb i sense gluten. La gran 

majoria nota diferència pel que fa al preu, seguit de la textura sobre tot en el 

pa, i per últim noten diferencia en el gust però no gaire. 
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6.2. Estudi a població general 
 

Realitzat en un Drive digitalment a persones aleatòries (105 persones): 

 

 

Una majoria del 

52% dels 

enquestats eren 

entre els 15 i 18 

anys, seguit d’un 

21% d’entre 19 i 35 

anys. Resultat que 

es pot donar degut 

a que aquesta 

enquesta va ase 

compartida per les 

xarxes socials. 

 

 

 

 

De les 105 persones que 

em van contestar 

l’enquesta, un 60 % (63 

persones) eren homes i 

l’altre 40% van ser dones.  

 

 

Del total de persones 

enquestades (105 enquestats en 

total) només un 5% (5 persones) 

eren celíacs i l’altre 95% no ho 

són. 
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 A partir d’aquí l’enquesta es dividia, i les preguntes que venen a 

continuació només les havien de contestar els no celíacs, es a dir, el 

95% dels enquestats (100 persones): 

 

 

De les 100 persones 

61 van dir que si 

tenen algun amic o 

familiar celíac, i les 

altres 39 persones no 

tenen cap amic o 

familiar afectat de la 

celiaquia. 

 

 

 

 

Majoritàriament van 

contestar que si 

sabien que es la 

malaltia celíaca, 

amb un 89% de 

respostes 

afirmatives, i l’altre 

11% no sabien que 

és. 

 

 

Un 22% del total va dir 

que si saben que mengen, 

a diferencia de l’altre 78% 

que no saben que poden 

menjar els afectats de la 

celiaquia. Fet que 

demostra que la gent no 

està prou informada sobre 

aquesta malaltia. 
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92% 

8% 

Saps com afecta el 
gluten en un celíac? 

Sí

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta pregunta els 100 enquestats (no afectats de la celiaquia) podien 

seleccionar més d’una resposta. La resposta més selccionada va ser el blat, 

seguit de la cibada, a continuació el blat de moro, l’ordi, l’arrós i per últim 

l’espelta. Com es pot obervar hi ha manca de coneixements respecte que 

poden menjar i que no poden menjar els celiacs.  

 

 

 

92 persones del total de 100 

van dir que si saben com 

afecta el gluten a un celíac, i 

8 persones no sabien que 

passaria si un celíac ingerís 

gluten. 
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Pel que fa al preu, 90 

persones si sabien que hi ha 

força diferencia entre els 

productes amb i sense 

gluten, les altres 10 

persones no ho sabien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mateixa pregunta feta en les enquestes realitzades a la fira de la 

celiaquia, només un 47% de les persones enquestades sabien que els 

afectats de la celiaquia han de seguir una dieta formada per “productes de 

luxe”, l’altre 53% no ho sabia. Aquest resultat varia respecte l’altre enquesta 

degut a que aquí eren persones no celíaques. 
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6.3. Comparacions de preu 
 

Aquests són els diferents preus que he trobat en les diverses botigues 

d’aliments: 

BON PREU 

 

PRODUCTE 

 

SENSE 

GLUTEN 

 

AMB 

GLUTEN 

 

DIFERÈNCIA 

(€/Kg) 

 

DIFERÈNCIA 

(%) 

Macarrons Gallo 

4,10€/Kg 

Gallo 

1,96€/kg 

2,14 47,80 

Pa Motlle Proceli 

9,97€/Kg 

Bimbo 

2,38€/Kg 

7,56 23,87 

Magdalenes Garblé 

12'76€/kg 

Bella Easo 

3'90€/Kg 

8,86 30,56 

Farina Shar 

4,39€/Kg 

Gallo 

0'58€/Kg 

3,81 13,21 

Pa ratllat Proceli 

9,95€/Kg 

Gallo 

1'78€/Kg 

8,17 17,88 

Cervesa Estrella 

2,76€/L 

Estrella 

1,97€/L 

0,79 71.37 

 

EL CORTE INGLÉS 

 

PRODUCTE 

 

SENSE 

GLUTEN 

 

AMB 

GLUTEN 

 

DIFERÈNCIA 

(€/Kg) 

 

DIFERÈNCIA 

(%) 

Macarrons Shar 

6’16€/Kg 

Gallo 

1,98€/Kg 

4,18 32,14 

Pa Motlle Shar 

8,85€/Kg 

Bimbo 

2,08€/Kg 

6,77 23,50 

Magdalenes Garblé 

16,4€/Kg 

Bella Easo 

4,01€/Kg 

12,39 24,45 

Farina SpecialLine 

1’92€/Kg 

Gallo 

1,21€/Kg 

0,71 63,02 

Pa ratllat Gallo 

10,35€/Kg 

Frumen 

1,72€/Kg 

8,63 16,61 

Cervesa Estrella 

2,27€/L 

Estrella 

1,82€/L 

0,45 80,17 
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MERCADONA 

 

 

VERITAS 

 

 

 

 

PRODUCTE 

 

SENSE 

GLUTEN 

 

AMB 

GLUTEN 

 

DIFERÈNCIA 

(€/Kg) 

 

DIFERÈNCIA 

(%) 

Macarrons Gallo 

4,10€/Kg 

Hacendado 

1,18€/Kg 

2,92 28,78 

Pa Motlle Hacendado 

6,88€/Kg 

Bimbo 

3,24 €/Kg 

3,64 47,09 

Magdalenes Beiker 

15,16€/Kg 

Hacendado 

4,08€/Kg 

11,08 26,91 

Farina Beiker 

2,86€/KG 

Hacendado 

1,80€/Kg 

1,06 62,93 

Pa ratllat Beiker 

9,50€/Kg 

Hacendado 

1,60€/Kg 

7,9 16,84 

Cervesa Ambar 

2,55€/Kg 

Voll-Damm 

2,30€/L 

0,25 90,19 

 

PRODUCTE 

 

SENSE 

GLUTEN 

 

AMB 

GLUTEN 

 

DIFERÈNCIA 

(€/Kg) 

 

DIFERÈNCIA 

(%) 

Macarrons Felicia 

7,18€/Kg 

Veritas 

6,8 €/Kg 

0,38 94,70 

Pa Motlle Zealia 

13,27€/Kg 

Buonbio 

8,62 

4,65 64,95 

Magdalenes Nature&Cie 

18,3€/Kg 

Bio Rikas 

15,2€/Kg 

3,1 83,06 

Farina Zealia 

10,2€/Kg 

El Granero 

5,58€/Kg 

4,62 54,70 

Pa ratllat La Finestra 

5,64€/Kg 

Frumen 

3,8€/Kg 

1,84 67,37 

Cervesa Schnitzer 

6,3€/L 

San Miguel 

5,4€/Kg 

0,9 85,71 
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CAPRABO 

 

 

CARREFOUR 

 

 

 

PRODUCTE 

 

SENSE 

GLUTEN 

 

AMB 

GLUTEN 

 

DIFERÈNCIA 

(€/Kg) 

 

DIFERÈNCIA 

(%) 

Macarrons Gallo 

4,3€/Kg 

Gallo 

2,45€/kg 

1,85 56,97 

Pa Motlle Shar 

18,36€/Kg 

Bimbo 

2,51€/Kg 

15,85 13,67 

Magdalenes Diet 

18,80€/kg 

Bella Easo 

4,62€/Kg 

14,18 24,57 

Farina Proceli 

3,95€/Kg 

Gallo 

0'95€/Kg 

3 24,05 

Pa ratllat Adpan 

11,7€/Kg 

Gallo 

2,46€/Kg 

9,24 21,02 

Cervesa Estrella 

2,94€/L 

Estrella 

1,97€/L 

0,97 67 

 

PRODUCTE 

 

SENSE 

GLUTEN 

 

AMB 

GLUTEN 

 

DIFERÈNCIA 

(€/Kg) 

 

DIFERÈNCIA 

(%) 

Macarrons Gallo 

4,10€/Kg 

Gallo 

1,96 €/kg 

2,14 47,08 

Pa Motlle Shar 

9,85€/Kg 

Bimbo 

2,27€/Kg 

7,58 23,04 

Magdalenes Garblé 

12,83 €/kg 

Bella Easo 

4,37€/Kg 

8,46 34,06 

Farina Gallo 

5,10€/Kg 

Gallo 

0'97€/Kg 

4,13 19,01 

Pa ratllat Gallo 

10€/Kg 

Gallo 

2,46€/Kg 

7,54 24,6 

Cervesa Estrella 

2,88€/L 

Estrella 

1,74€/L 

1,14 62,14 
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DIA 

 

 

EL PLANETA HUERTO 

 

 

 

PRODUCTE 

 

SENSE 

GLUTEN 

 

AMB 

GLUTEN 

 

DIFERÈNCIA 

(€/Kg) 

 

DIFERÈNCIA 

(%) 

Macarrons Gallo 

4,30€/Kg 

Gallo 

1,63€/kg 

2,67 37,90 

Pa Motlle Shar 

9,50€/Kg 

Bimbo 

2,27€/Kg 

7,23 23,89 

Magdalenes Proceli 

16,56 €/kg 

Bella Easo 

3,90€/Kg 

12,66 23,55 

Farina Blanco 

2,29€/Kg 

Gallo 

0,85€/Kg 

1,44 31,11 

Pa ratllat Shar 

9,50€/Kg 

Dia 

0,75€/Kg 

8,75 7,89 

Cervesa Estrella 

2,88€/L 

Estrella 

1,74€/L 

1,14 60,41 

 

PRODUCTE 

 

SENSE 

GLUTEN 

 

AMB 

GLUTEN 

 

DIFERÈNCIA 

(€/Kg) 

 

DIFERÈNCIA 

(%) 

Macarrons Shar 

5,18€/Kg 

Biocop 

3,5€/Kg 

1,68 67,56 

Pa Motlle Garblé 

11,5€/Kg 

Biocop 

9,25€/Kg 

2,25 80,43 

Magdalenes Noglut 

15€/Kg 

Biográ 

7,66€/Kg 

7,34 51,06 

Farina Shar 

3,56€/Kg 

NaturGreen 

5,82€/Kg 

-2,26 -63,48 

Pa ratllat Shar 

10,16€/Kg 

NaturGreen 

9,7€/Kg 

0,46 95,47 

Cervesa  Lluna Bruna 

7,51€/L 
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Fent els càlculs corresponents, aquests són els preu aproximat pel qual un 

celíac ha de pagar per alimentar-se d’aquests aliments. Es pot veure 

clarament que hi ha un diferencia entre els aliments amb gluten i els sense 

gluten. 

 

Persona celíaca  

 Macarrons: 39,42€ ÷ 8 = 4,92€ 

 Pa de motlle: 88,18€ ÷ 8 = 11€ 

 Magdalenes: 125,81€ ÷ 8 = 15,72€ 

 Farina: 34,27€ ÷ 8 = 4,28€ 

 Pa ratllat: 76,8€ ÷ 8 = 9,6€ 

 Cervesa: 22,6€ ÷ 7 = 3,22€ 

 

Persona no celíaca 

 Macarrons: 21,46€ ÷ 8 = 2,68€ 

 Pa de motlle: 32,62€ ÷ 8 = 4€ 

 Magdalenes: 47,74€ ÷ 8 = 5,96€ 

 Farina: 17,76€ ÷ 8 =  2,22€ 

 Pa ratllat: 24,27€ ÷ 8 =3,03€ 

 Cervesa: 22,71€ ÷ 8 = 2,83€ 
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x2  

x2  

x3 

x1 

x1 

x6 

Els càlculs per comprovar les diferencies de preus en famílies amb celíacs i 

sense: 

 

 Macarrons sense gluten (marca Gallo): 2,05€   

 Macarrons normals (marca Hacendado): 0,59€  

 

 Pa de motlle sense gluten (marca Hacendado): 2,65€ 

 Pa de motlle normal (marca Bimbo):           1,49€  

 

 Magdalenes sense gluten (marca Beiker): 2,35€  

 Magdalenes normals (marca Hacendado): 1,55€  

 

 Farina sense gluten (marca Beiker): 2,86€  

 Farina normal (marca Hacendado): 1,80€  

 

 Pa ratllat sense gluten (marca Beiker): 2,85€ 

 Pa ratllat normal (marca Hacendado): 1,60€ 

 

 Cervesa sense gluten (marca Ambar): 0,84€ 

 Cervesa normal (marca Voll-Damm): 0,78€ 

 

Si sumem els preus de cada producte, surt que la família que menja els 

aliments sense gluten es gasta 27,2€ al mes i l’altre família que s’alimenta de 

productes que si que contenen gluten es gasta 16,17€ al mes. 

Per tant si fem la resta d’aquest resultats veiem que una família que menja 

sense gluten es gasta 11, 03€ més en fer la compra per un mes, és a dir, un 

increment d’un 68%. 
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7. Conclusió 
 

A partir del treball realitzat, tota la informació presa i la part practica, he 

aconseguit extreure unes conclusions respecte la meva hipòtesi inicial. 

Visitant molts supermercats o diferents botigues i preguntant a la gent m’he 

adonat que la industria alimentaria si  que sembla ser més conscient 

d’aquesta malaltia, oferint productes més variats per a celíacs. 

A diferència de fa uns anys, que els afectats de celiaquia havien d’anar a 

farmàcies o herboristeries a fer la compra, com be em van comentar molts 

dels celíacs enquestats. Ara, anant a un supermercat que és més fàcil 

d’accedir-hi ja poden trobar els aliments necessaris. 

A la població, però, encara li falta coneixement sobre la celiaquia, en que 

consisteix la malaltia, saber quins cereals porten gluten i quins no... Fet que 

ajudaria a tots els celíacs a sentir-se més segurs. 

Respecte el cost que comporta ser celíac, fent aquest treball s’ha pogut 

comprovar que haver d’alimentar-se amb productes sense gluten és força 

més car. Per això en famílies nombroses on hi ha algun celíac, sempre és 

preferible que només aquesta persona faci la dieta sense gluten, ja que si tota 

la família s’alimentés d’aliments sense gluten requeria una despesa 

considerable més alta de diners. 

Amb el conjunt d’estudis he vist com, aconseguir disminuir el gran cost que 

comporta seguir una dieta sense gluten, és una de les principals 

reivindicacions del col·lectiu de celíacs, juntament amb l’assegurança d’un 

bon etiquetatge segur i clar. 
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8. Glossari 
 

Autoimmune: El sistema immunitari es converteix en l'agressor i ataca parts 

del cos en contra de la seva funció natural, de protegir-lo 

Anticòs: Substància segregada pels leucòcits de la sang per combatre una 

infecció per virus o per bacteris que afecta l'organisme 

Astènia: Manca d’energia 

Leucopènia: És la disminució del nombre de leucòcits totals 

Quilitis angular: És una lesió inflamatòria en la comissura labial 

Menarquia: Primera aparició de la menstruació 

Atàxia: És un símptoma o malaltia que es caracteritza per provocar la 

descoordinació en el moviment de les parts del cos 

Serologia: Branca de la medicina que estudia els sèrums 
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10. Agraïments 
 

La realització del treball ha estat possible gràcies a moltes persones que 

m’han ajudat i recolzat per dur a terme aquest treball, aportant opinions i 

consells. 

En primer lloc agrair al tutor, José Antonio Gómez, que m’ha fet el seguiment 

del treball, i és qui m’ha ajudat i aconsellat per tal que el treball sortís el millor 

possible. 

Agraeixo també a la meva parella, que és celíaca i m’ha ajudat a aprofundir 

millor en el tema, i als meus pares que han tingut la paciència d’anar-me 

aconsellant dia rere dia. I per descomptat agrair a l’Associació de Celíacs i a 

la doctora Jané per proporcionar-me més informació.  


