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Ens  posem  en  contacte  amb  vosté  des  de  l'Associació  de  Celíacs  de  la
Comunitat Valenciana (ACECOVA) . 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 2700 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 ascendisca a 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 a 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, volen dedicar este dia a divulgar esta
patologia  alimentària  crònica  -l'únic  tractament  de  la  qual  consisteix  en  el
seguiment  d'una  dieta  estricta  sense  gluten  de  per  vida-,  i  sensibilitzar  la
societat, als professionals de la medicina, de l'educació, dels serveis socials, de
la indústria,  etc.  i  als  Governs Estatal,  Autonòmics  i  Municipals,  sobre esta
malaltia.

Des que va començar, fa ja 30 anys el moviment associatiu celíac, el procés de
"normalització"  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, ... En este procés de normalització, els col·legis
de primària de la nostra Comunitat han sigut una ferramenta fonamental perquè
esta  "normalització"  fora  una  realitat,  treballant  el  coneixement,  educació  i
sensibilització  entre  els  més  menuts  i,  per  descomptat,  entre  els  seus
professors, personal de cuina i menjador, i pares i mares, a través de la seua
participació  en  els  nostres  PROJECTES  DESTINATS  A  LA  INFÀNCIA:  EL
XIQUET CELÍAC EN EL COL·LE, ACECOVA EN LES ESCOLES I SUPERCEL
AL COL·LEGI.



Per això, i per a continuar amb el nostre procés de visibilitat, SOL·LICITEM AL
COL·LEGI QUE REPRESENTA QUE TINGA A BÉ INSERIR EL PRÒXIM 27
DE MAIG, EN LA PÀGINA WEB DEL CENTRE I EN LES XARXES SOCIALS
AMB QUÈ TREBALLEN, EL LOGO DEL DIA NACIONAL DEL CELÍAC QUE LI
ENVIEM ADJUNT.

Així mateix, i en relació a la iniciativa de la Conselleria d'Educació, d'incloure el
dia  27  de  maig  -DIA  NACIONAL  DEL  CELÍAC-,  dins  del  CALENDARI
ESCOLAR, FESTIU I COMMEMORATIU, mesura dirigida a fomentar l'exercici
d'activitats  durant  el  27  de  maig,  sobre  la  Malaltia  Celíaca,  la  Dieta  sense
Gluten  i  el  xiquet  celíac  en  el  col·le,  amb  l'objectiu  d'informar,  difondre  i
conscienciar sobre la realitat del xiquet celíac en l'entorn escolar, PROPOSEM
al centre escolar que durant la JORNADA DEL 26 DE MAIG (divendres) , es
realitzen activitats entorn d'esta celebració, bé a través del menjador escolar,
bé amb activitats lúdiques amb els alumnes. Una de les imatges del dia, seran
els globus de color blau, triats com a identificatius de la celebració, globus que
porten  els  dibuixos,  demandes,  desitjos,  aportacions,  de  les  persones
celíaques. Des d'alguns centres escolars ens han fet arribar la seua iniciativa
de treballar amb els més menuts a través d'eixos globus, que cada un d'ells,
escriga, dibuixe, etc. desitjos, coneixements, suport, etc. als seus companys i
companyes celíacs, i  exposar en llocs visibles durant el  27 de maig -cap a
l'exterior  de  l'edifici-,  eixos  globus,  que  indiquen  que  es  tracta  d'un  centre
escolar sensibilitzat amb la malaltia celíaca.

Aprofitem per a agrair a la Conselleria d'Educació la col·laboració prestada per
a poder fer-los arribar esta sol·licitud, i esperem poder comptar també amb la
col·laboració del seu Col·legi.  Per això, preguem tinga a bé admetre la nostra
sol·licitud. 

Agrairíem  ens  comunicaren  la  seua  acceptació  per  a  poder  informar
públicament de la  col·laboració del  col·le.  Per a això,  poden contactar amb
nosaltres en el correu electrònic info@acecova.org. 

Esperem notícies seues. Reba una salutació ben cordial."

A València, a 8 de maig de 2017


