
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducció  

El passat mes de juliol engegàvem la primera de les nostres enquestes a través de les quals volem 

conèixer els hàbits dels celíacs i celíaques de Catalunya, els seus costums, inquietuds i 

necessitats... per tal de posar-nos ma a l’obra i dirigir els nostres esforços a ajudar-los en tot allò 

que els hi calgui, facilitant-los el seu dia a dia, a ells i a les seves famílies. 

En aquesta ocasió ens ha interessat conèixer els seus hàbits a l’hora de menjar fora de casa: la 

freqüència amb la que fan un àpat en un restaurant; si van acompanyats o sols; per motius de 

feina o en família; si són fidels a un restaurant o tipus de cuina.  

A continuació us presentem els resultats més significatius de l’Enquesta sobre Restauració, que 

podem extreure de les respostes donades per un total de 1.129 persones celíaques d’arreu de 

Catalunya, en la seva majoria dónes (73% en front a un 27% d’homes). 

 

Dades sòcio-demogràfiques: En quant a l’edat dels enquestats, vora el 70 % són menors de 40 

anys, mentre que el 30% restant estan entre els 41 i els 60 anys. 

La província més participativa a l’enquesta ha estat Barcelona amb el 73%, seguida, per aquest 

ordre, de Girona i Tarragona amb un 10% respectivament i Lleida amb el 7% dels enquestats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultats de l’Enquesta  

En relació a la freqüència amb la que els enquestats mengen fora de casa, el 36% ho fan una 

vegada al mes;  el 23% cada 15 dies, el 23% un cop per setmana, el 16% més d’un cop per 

setmana, i el 2% no surt mai a menjar fora de casa. 

 

 

 

En quan als motius pels quals aquests acostumen a menjar fora de casa, el 66% dels participants 

ho fan per oci, mentre que el  23 % ho fa per reunions i celebracions familiars, i l’11 % menja en 

restaurants per motius de feina. 

 

 

 

A la pregunta sobre sí els enquestats sortirien a menjar amb una major freqüència  fora de 

casa, el 35% ens ha contestat que si ho farien si no es sentissin diferents al demanar un menú 

sense gluten en certs establiments. El 33% no hi va més perquè a la seva ciutat o comarca hi ha 

molt poca oferta gastronòmica, mentre que un 22% no hi va tant com voldria per motius 

econòmics i el 9% no sent cap limitació pel fet d’haver de menjar sense gluten. 

En quant a la cuina que més els agrada, el 57% prefereix  la cuina mediterrània, mentre que el  

27% es decanta per la cuina italiana, el 5% pel menjar ràpid, el 3% prefereix la cuina oriental, i 

el 2% la cuina mexicana i la vegetariana. 

 



A la pregunta del número de persones que els hi acompanyen quan mengen fora de casa,  el 

51% acostumen a anar acompanyats de més de 2 persones, el 25% per més de 4 persones, el  

23% per 1 ó 2 persones i l’1% hi va sol. 

 

El pressupost habitual per menjar fora de casa és entre 10 a 20 € pel 45 % dels enquestats; entre 

20 i 30€ pel 37%; entre 30 i 40€ pel 8%, entre 5-10€ pel 5% i de més de 40€ també per un 5% 

dels enquestats.  

En quant a la font d’informació per conèixer els restaurants que serveixen plats sense gluten, 

un alt percentatge,  el 40% dels participants utilitzen el web de la nostra associació, mentre que 

el 29% els trien per recomanacions d’amics, el 20% a través de  webs especialitzades en 

restauració i el 11% a través de  fòrums i blogs d’usuaris anònims. 

 

 

 

En quant als criteris per escollir un nou restaurant, aquests poden ser molt diversos: mentre un  

34% va a qualsevol restaurant que li agradi i es pren el temps suficient per explicar què significa 

una dieta sense gluten i com li han de cuinar el plat, un  20% només va als restaurants que estan 

acreditats i el 19% no va mai  a restaurants nous, només acudeix als pocs establiments que 

coneix. L’11% només va als restaurants que tinguin el símbol acreditatiu atorgat per l’Associació 

o per una altra entitat. El 7% va als restaurants que li han recomanat, el 5% es regeix pels 

comentaris en les xarxes socials, i el 4% confia en les principals cadenes de restaurants i/o de 

menjar ràpid. 

En quan a la distància que els participants estan disposats a recórrer per anar a un restaurant 

apte per a celíacs, el 54% està disposat a desplaçar-se 30 minuts, el 24% 15 minuts, l’11% es 

desplaçaria fins a 1 hora, el 6% es desplaça menys de 15 minuts, i el 4% està disposat a desplaçar-

se més de 1 hora. 

 

 

 



A la pregunta fins a quin grau els preocupa que els responsables del restaurants no tinguin clars 

els protocols en el tractament del menjar sense gluten, el 61% els hi preocupa molt i els frena 

a l’hora d’anar a menjar fora de casa, mentre que al 38% dels enquestats  els hi preocupa però 

tot hi així hi van, i el 1% els hi preocupa poc. 

Sobre el grau de coneixement de la celiaquia que pels enquestats te el personal de restauració,  

el 73% considera que aquests encara són mínims; El 9% dels participants consideren que la gran 

majoria té els coneixements suficients, i l’1% considera que tenen els coneixements òptims per 

poder atendre correctament als celíacs. 

En quan a la preferència dels participants sobre la identificació dels productes sense gluten a 

les cartes o menús, el 84% prefereix que els plats sense gluten estiguin identificats en el mateix 

menú amb un símbol, mentre que el 9% prefereix que hi hagi un menú exclusiu per celíacs, i el 

7% que els plats estiguin identificats al mateix menú però en un apartat diferenciat. 

 

 

 

A la pregunta de si els participants coneixen la tasca que fa l’Associació en quan a formació i 

controls periòdics dels establiments que es recomanen des de la seva web, el 42% afirma 

conèixer-la, encara que considera que cal fer més incidència en aquest tema, el 33% desconeix 

aquesta tasca, mentre que el 25% si en te constància d’ella però creu que hauria de ser una de 

les prioritats de l’Associació. 

 

Des de l’ associació hem pres bona nota d’ aquests resultats, i ens comprometem a insistir-hi més 

i amb més força en la nostra tasca diària de conscienciació i sensibilització, però també de 

formació, adreçada als nostres restauradors i hotelers, i continuar amb la campanya que en 

aquest sentit engegàvem fa ara un any, i que ara, un any més tard comença a donar els seus 

fruits. 

També, a donar més visibilitat a totes i cada una de les accions en les que estem treballant, 

perquè tots els celíacs i celíaques d’arreu Catalunya  estiguin més i millor informats de les fites 

que estem assolint en l’ actualitat per millorar la seva qualitat de vida, i la de les seves famílies. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.celiacscatalunya.org 

 

 

 

 

http://www.celiacscatalunya.org/

