
  
Immunitas Vera, en la seva tasca divulgativa sobre l'al-lèrgia a aliments i làtex, realitza xerrades 
informatives en les escoles a petició dels associats, dels propies centres escolars o de les 
associacions de mares i pares. Amb l'explicació i el lliurament de la nostra Guia per a l'escola 
contribuïm al benestar de l'infant i a donar elements de judici i criteris als mestres que estaràn 
en contacte amb el nostre fill/filla. 

  

Una sòcia d'Immunitas Vera va sol.licitar al seu Centre Escolar una d'aquestes xerrades per tal 
d'informar al professorat i donar elements de seguretat als mestres, o sigui, en benefici del nen 
i en benefici de tots. Ens hem trobat que aquesta xerrada va ser  impartida per una persona no 
vinculada a Immunitas Vera, i que en cap moment va fer esment d'aquesta situació al Centre 
de Recursos Pedagògics de l'escola. Immunitas Vera ja ha patit en altres ocasions que algú se 
n' aprofiti del nostre treball i del nostre esforç (còpia de documents, espionatge de la nostra 
informació, etc.) però ho hem tolerat esperant que aquest fet ajudi a la divulgació de l'al.lèrgia a 
aliments i làtex, la gran desconeguda. El que no podem admetre  és que el contingut d'una 
xerrada informativa  generi alarma entre el professorat en perjudici de l'infant afectat, 
augmentant encara més la sensació d'inseguretat entre els professionals i provocant actituds 
d'abstenció. L'efecte aconseguit és totalment contraproduent per tots plegats (nens, pares  i 
mestres). 

  

Correu rebut per Immunitas Vera desprès de la xerrada informativa: 

  

"... después de la fatal charla que tuvimos aquí  necesito consejos o un milagro, no sé.... 
El tema es que después de tres años de buena convivencia en la escuela, de tener la 
adrenalina sin problemas, la tutora siempre tranquila.......y todo lo demás perfecto, una charla 
alarmista dirigida a profesores me ha hundido mi esfuerzo de tres años. 
La tutora no se ve capaz de administrar la adrenalina, tiene miedo , está super nerviosa ( los 
compañeros opinan sin saber), en la sala de profesores sólo se habla de mi hijo, que no salga 
al patio, que se la ponga un sanitario,  lo que necesite, si tiene algo llámanos y que venga una 
ambulancia ( aquí las ambulancias tardan como mínimo 20 minutos), que si se puede 
morir.....!!!!!!!Peor imposible!!!! 
Tanto se habla por los pasillos que ha llegado a oidos del niño, esta mañana me ha preguntado 
si se puede morir........me cuesta escribirlo, y delante de él me he puesto a reir para quitarle 
toda importancia .Se lo ha dicho un compañero en la escuela . Me cuesta creer que sea 
coincidencia. ( aunque me gustaría). 
El director se comporta como puede, pero se le escapa el tema, habia muchos profesores en la 
charla y parece ser que no razonan, les expliqué nada más salir de la charla que no estaba de 
acuerdo con la conferenciante en nada, pero.........sus palabras pueden más!!! 
Se ha llegado a decir que la adrenalina mata , no que puede salvar una vida......... 
Si a alguien se le ocurre algo, por favor me lo diga porque ya no sé que hacer..." 

  
Cal aclarir que la pròpia Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica (S.C.A.I.C.) admet 
que nomès un dos per cent dels al.lèrgics son anafilàctics. Malgrat aquesta dada, aquestos 
pacients poden trobar-se "acceptablement" integrats en el medi escolar si els professionals de 
l'educació tenen la informació adequada sobre com previndre i com actuar en cas de reaccions 
adverses. Per a la resta de mancances en l'àmbit de l'educació, Immunitas Vera continua 
treballant per superar-les, malgrat  les actuacions com la descrita que no contribueixen per a 
res amb els objectius de superar la precarietat de l'al.lèrgic a aliments i làtex en l'àmbit de 
l'educació. 

  

  

  

 


