Barcelona, a 15 de gener de 2021
José Torcuato Molina Villalba, en qualitat de President de l’ Associació SMAP–Celíacs de Catalunya,
amb NIF G08841751
CERTIFICA:
1.

Que la nostra Associació va ser constituïda amb data 17/02/1978 i l’any 1982 va ser

declarada d’utilitat pública. En l'actualitat representa als 75.000 celíacs i als 450.000 sensibles al
gluten no celíacs que hi ha a la nostra comunitat autònoma.
2.

Que l’únic tractament actual de la malaltia celíaca, tant en pacients simptomàtics com

asimptomàtics, és mantenir una estricta dieta sense gluten, amb el que s’aconsegueix de forma
gradual la total reparació de la lesió intestinal. La recuperació serà permanent a condició de no
exposar l’intestí a nous contactes amb el gluten. La ingesta de petites quantitats de gluten de
manera continuada pot causar trastorns importants. El règim estricte sense gluten s’ha de seguir
durant tota la vida.
3.

Que la quantitat màxima de gluten que pot ingerir un celíac sense intoxicar-se és 20 parts

per milió, és a dir una quantitat insignificant i invisible a la vista. Els únics establiments que són
aptes són aquells que estan acreditats per les associacions de celíacs, qui posen a disposició dels
pacients el llistat d’establiments acreditats.
4.

Que el “Projecte Restauració Sense Gluten" de l'Associació Celíacs de Catalunya (SMAP)

és un sistema d'acreditació per a obradors, empreses d'hostaleria - restauració, empreses de
càtering i foodtrucks, que certifica el compliment dels protocols de seguretat alimentaria en
l'elaboració i servei de productes sense gluten que els fan aptes per celíacs.
5.

Que els plecs de condicions exigits per l'acreditació que atorga l'Associació han estat

supervisats i validats per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària de la Generalitat de Catalunya
(ACSA) des de l'any 2018. L'acreditació requereix superar una revisió documental i una revisió de
les instal•lacions. El sumatori d'aquestes accions garanteixen que l'empresa disposa d'un sistema
de gestió de la qualitat i seguretat alimentària intern que permet el compliment d'unes Bones
Pautes de Manipulació (BPM) que alhora garanteixen l'absència de contaminació encreuada per
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gluten, requisit indispensable per superar el procediment d'acreditació i garantir la salut del
col•lectiu celíac.
6. Que l’obrador CAMINS GASTRONOMIA SENSE GLUTEN, amb raó social JOSÉ EDUARDO
RODRÍGUEZ HIDALGO i Cif: 10862717R amb punt de venda ubicat a / de l'Hospital, 25,
17300, Blanes (Girona) és un obrador acreditat com apte per celíacs i donen cobertura a
les necessitats de productes d’alimentació bàsics per les persones celíaquesdeCatalunya.

7.

Que tenint en compte la dificultat per un celíac de trobar productes de pa, pastisseria,

confiteria i plats preparats sense gluten aptes pel seu consum, ja que no a totes les poblacionshi
ha obradors acreditats per oferir aquest servei, que els celíacs han de tenir l’opció de desplaçarse a aquesta població per proveir-se d’aquests aliments essencials que son part del seu
tractament dietètic.
DECLARA:
Que el portador d’aquest certificat és una persona que requereix com a tractament el seguiment
d’una dieta estricta sense gluten de per vida i per tant que a criteri de l’Associació de Celíacs de
Catalunya se li ha de permetre que realitzi els trajectes necessaris entre la seva població d’origen
i l’obrador CAMINS GASTRONOMIA SENSE GLUTEN de Blanes per comprar productes alimentaris
sense gluten, que son considerats de primera necessitats per les persones afectades de celiaquia
i sensibilitat al gluten no celíaca, ja que són equiparables a una medicina per ells .
I per deixar-ne constància, signo aquest certificat
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