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L’atleta, entrenadora, traductora i periodista, Anna 
Comet, és ara una persona [0% Gluten]. En patir 
celiaquia, una malaltia que moltes vegades l’ha 
condicionat en la pràctica d’un esport extrem o 
d’alta resistència -cal mencionar que és una de les 
referències del trail running- ha fet que no dubtés 
en convertir-se en preconitzadora dels productes 
que s’elaboren en els Bakery Coffee Healthy [0% 
Gluten], especialment després de ser mare i tornar 
a l’alt rendiment en un temps quasi de rècord. 

Per a Comet, ser celíaca no ha estat cap impediment 
per assolir totes les metes que s’ha proposat, però 
en el camí sí que l’alimentació a voltes li ha jugat 
males passades. Es va iniciar en esquí alpí però als 
18 anys una greu lesió la va apartar de la competició, 
fins al cap d’uns temps quan es va reincorporar a 
l’esport de muntanya, i en el que s’ha especialitzat 
en curses de llarga distància i d’etapes. 

És conegut que la celiaquia provoca una menor ingestió de vitamines i nutrients fonamentals causant 
alguns problemes de salut com pot ser anèmia o dolors musculars entre d’altres. Sobretot, a l’hora 
de realitzar esport ja que durant aquest és quan el cos perd vitamines.

Aquesta reconeguda esportista catalana és conscient de la cura i control que ha de tenir amb la seva 
alimentació, ja que aquesta juga un paper primordial per poder enfrontar-se a les curses al 100% 
de les seves capacitats físiques... I segons ella, les organitzacions de les proves no estan preparades 
per assistir a persones amb aquesta intolerància al gluten com pateix, un handicap que unint forces 
amb els l’experiència i background de [0% Gluten] vol que es mitigui quan abans millor, gràcies a la 
transferència de coneixement que amb la marca fan i que es concretarà ben aviat en un producte 
apte per a ella i per a tothom, molt encaminat al món de l’esport d’elit o amateur, i les necessitats 
especials que els seus professionals, celíacs o no, requereixen. 

Anna Comet, persona [0% Gluten]

La internacional “trail running” i reconeguda atleta i comunicadora catalana 
uneix forces amb [0% Gluten] després de ser mare
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I és que tot i que les seves reeixides fites fan pensar que ha estat un camí fàcil, Comet s’ha trobat i encara 
es troba amb problemes de tot tipus durant les competicions. Un dels principals, és precisament la falta 
de coneixement i preparació per als celíacs que hi ha en els llocs on viatja, moltes vegades cultures molt 
diferents, i on ha de menjar per nodrir-se abans d’una competició, o en les curses per etapes on no sap si 
podrà menjar de manera segura. El mateix passa en els avituallaments de les curses en les que a l’anar amb 
pressa no es pot aturar a preguntar i per tant la ingesta d’aliments és molt pobra.  

Anna Comet va iniciar aquesta temporada, set mesos 
després d’haver set mare, en el Campionat d’Espanya 
a Múrcia finalitzant cinquena en la competició per 
seleccions i primera per equips. Ara amb [0% Gluten] 
uneixen forces, compartint filosofia de vida i de nutrició. 
De moment a Comet se la veu sovint fent un mos als 
establiments [0% Gluten] que li donen tota la confiança 
per gaudir d’una alimentació saludable, sense gluten 
ni additius, mentre la ‘cursa’ per millorar les dietes 
d’esportistes d’elit com ella també avança al centre de 
recerca de [0% Gluten] aprofitant la suma de sabers.

Tota la informació sobre productes, botigues, ofertes i informacions relacionades amb l’alimentació 
equilibrada i sense gluten a www.0x100gluten.com. 

Anna Comet


