
 

 

 

 
A/A SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESSA  
 
Ens posem en contacte amb vosté, un any més, des de l'Associació de Celíacs de la Comunitat 
Valenciana per a sol·licitar la col·laboració del seu Ajuntament en el suport a la visibilitat de les 
persones celíaques del seu municipi. ACECOVA porta treballant a favor de les persones afectades 
amb malaltia celíaca des de l'any 1986, i forma part de la Federació d'Associacions de Celíacs 
d'Espanya, màxim representant del nostre col·lectiu al nostre país, i veu dels celíacs espanyols a 
Europa. En l'actualitat ACECOVA té quasi 2600 famílies associades en la nostra comunitat, encara 
que al tractar-se d'una malaltia amb caràcter genètic, la presència de diverses persones 
afectades dins de la mateixa unitat familiar, fa que el nombre de persones afectades associades 
ascendix a prop de 4500 persones. 
 
Des que la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya (FACE), va establir l'any 2003, de forma 
oficial i a nivell nacional, el dia 27 de maig com DIA NACIONAL DEL CELÍAC; aquest dia té com a 
objectiu donar a conéixer la malaltia celíaca al nombre més gran possible de persones, 
potenciant el coneixement d'esta patologia i dels seus símptomes, així com una millora en un 
correcte i precoç diagnòstic. La Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya i totes les seues 
associacions membres, desitgen durant aquest dia a divulgar esta patologia alimentària crònica 
-l’únic tractament consistix en una dieta estricta sense gluten de per vida-, i sensibilitzar a la 
societat en les dificultats de les persones celíaques, per a poder desenvolupar la seua vida en 
condicions d'igualtat a la resta dels ciutadans. Des que va començar, fa ja 30 anys el moviment 
associatiu celíac, el procés de “normalizació” de les vides de les persones celíaques ha sigut una 
realitat constant: diagnòstics adequats, aliments sense gluten segurs, menjadors escolars, 
viatges, menjars fora de casa, ... cada pas ha sigut un nou repte, i cada repte aconseguit ha 
destapat noves necessitats, i noves realitats socials, i noves formes de comunicació, ... Perquè 
este procés normalitzador no pare, necessitem que la visibilitat de les persones celíaques siga 
una realitat, i per a això, SOL·LICITEM A l'AJUNTAMENT QUE REPRESENTA TINGA A BÉ INSERIR, 
EL PRÒXIM 27 DE MAIG, EL LOGO I EL LEMA DEL DIA NACIONAL DEL CELÍAC QUE LI ENVIEM 
ADJUNT EN EL SEU WEB I EN LES XARXES SOCIALS DE QUÈ DISPOSEN. 

 
#SúmateALaCadena 

 
Aprofitem per a agrair a la Federació Valenciana de Municipos i Províncies la col·laboració 
prestada per a poder fer-los arribar aquesta sol·licitud, i esperem poder comptar també amb la 
col·laboració del seu Ajuntament. Per això, preguem tinga a bé admetre la nostra sol·licitud.  
 
Esperem notícies seues. Reba una salutació ben cordial.  
 
 

A València, a 11 de maig de 2018 
Eugenia Canalías Margenat, Presidenta d'ACECOVA 


