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Constitució Espanyola de 1978. Article 43: 
 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley 
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

 
 
 
 
 
 “L’infant gaudirà d’una protecció especial i disposarà d’oportunitats i de serveis, 

dispensat tot això per la llei i altres mitjans, a fi que pugui desenvolupar-se físicament, 
mentalment, moralment, espiritualment i socialment d’una manera sana i normal, així com en 
condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis amb aquesta finalitat, la consideració 
fonamental a què caldrà atenir-se serà l’interès superior de l’infant.” 

 
Principi 2n de la Declaració Universal dels Drets dels Infants. 

Nacions Unides, 1959 
 
 
“Les associacions permeten als individus reconèixer-se en els seus convenciments, 

perseguir activament els seus ideals, cumplir tasques útils, trobar el seu lloc a la societat, fer-se 
sentir, exercir alguna influència i provocar canvis. A l’organitzar-se, els ciutadans es doten de 
mitjans més eficaços per fer arribar la seva opinió sobre els diferents problemes de la societat 
als qui prenen decisions polítiques”. 

 
Exposició de motius de la Llei Orgànica 1/2002, 

 del 22 de març, reguladora del Dret d’Associació. 
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DEFINICIÓ DE L’AL·LÈRGIA ALIMENTÀRIA . 
 
L’al·lèrgia alimentària és una reacció anòmala de l’organisme davant una 
determinada substància que és reconeguda, de forma errònia, com “estranya”. 
Aquesta reacció és reproduïble: es dóna cada vegada que es contacta amb el 
factor desencadenant, anomenat “l’al·lergen”.  En aquesta reacció es confirma 
la participació del sistema immunitari, i pot originar-se per ingestió, contacte 
dèrmic o inhalació.  Pot estar relacionada, en alguns casos, també amb 
l’al·lèrgia al làtex. 
La intolerància alimentària és una reacció adversa de l’organisme envers 
l’aliment implicat, on no hi ha participació del sistema immunitari, encara que 
pot tenir símptomes similars als de l’al·lèrgia alimentària.. Es dóna quan no es 
pot digerir correctament un aliment o un dels seus components. 
 
 
QUÈ ÉS UN AL·LERGEN. 
 
Es la substància que pot produir una reacció d’hipersensibilitat en l’organisme. 
Aquesta substància no és perjudicial en si mateixa, de fet, la majoria de 
persones toleren aquestes substàncies sense problemes. 
L’al·lergen pot ser de tipus: aeri (pòl·lens, espores de fongs, pols,escames i 
pèls d’animals, etc.); alimentaris (llet de vaca, ou, peix, fruits secs, llegums, 
fruites, etc.);  verins d’insectes (abelles, vespes, mosquits...); medicaments; 
substàncies químiques diverses (additius, conservants...). 
 
 
QUÈ ÉS EL SISTEMA IMMUNITARI. 
 
El sistema immunitari és l’encarregat de diferenciar entre el que és propi i el 
que és estrany, “defensant-nos” en detectar la presència d’una substància no 
identificada, potencialment perillosa (per exemple, el virus del refredat), ja sigui 
en l’aire que respirem, en el menjar que ingerim o en les coses que toquem. 
Reacciona elaborant un anticòs, destinat a destruir la substància estranya i 
protegir l’organisme en un proper contacte. Quan la persona té un nou contacte 
amb l’al·lergen s’activa el mecanisme de defensa, desencadenant la reacció 
al·lèrgica. 
 
 
SÍMPTOMES DE L’AL·LÈRGIA ALIMENTÀRIA. 
 
Els símptomes poden ser lleus o arribar a posar en perill la vida de l’afectat. La 
reacció pot ser al cap d’uns minuts o algunes hores desprès del contacte, 
inhalació o ingesta de l’al·lergen. 
Els símptomes cutanis són urticària, enverlliment de la pell i picor, edema de 
llavis i parpelles, conjunctivitis i dermatitis atòpica. 
Els símptomes digestius són vòmits, dolors abdominals i diarrea. 
Els símptomes respiratoris són rinitis, congestió nasal, esternuts, edema de 
glotis (canvis de veu, ronquera, dificultat per engolir, dificultat per l’entrada 
d’aire) i broncoespasme (respiració agitada i xiulets al pit). 
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Els símptomes a nivell sistèmic, en casos greus, es manifesten quan es 
produeixen diversos d’aquests símptomes alhora. Aquesta reacció s’anomena 
“anafilaxi”. S’inicia amb picor a tot el cos, seguida de dificultat respiratòria, 
enverlliment i mareig, amb una caiguda de la tensió arterial. Si l’anafilaxi no es 
tracta de manera urgent pot portar a la mort. 
 
 
TRACTAMENT DE L’AL·LÈRGIA ALIMENTÀRIA. 
 
L’únic tractament provat i eficaç és l’exclusió absoluta de l’aliment 
responsable, també anomenat “prohibit”. 
Algunes al·lèrgies tenen un alt percentatge de curació, però d’altres són 
permanents. 
 
 
ESTADÍSTIQUES. 
 
Les estadístiques son diverses en els seus resultats per no existir un criteri 
homogeni o unificador en la seva elaboració, per la seva dispersió geogràfica  
en l’univers analitzat (estudis americans, europeus, etc. amb alimentació i/o 
costums diferents) i per la relativa novetat d’aquesta dolència.  A més a més 
l’AA, és una malaltia infradiagnosticada, perquè alguns cops pot ser transitòria 
o perquè és amagada sota els simptomes d’altres afeccions (per exemple, 
dermatitis, rinitis, conjunctivitis…).  
 

LES ASSOCIACIONS D’AFECTATS: IMMUNITAS VERA. 

La situació actual de l’al·lèrgic alimentari i al làtex fa necessària la constitució 
d’entitats de caràcter associatiu, on els pacients desenvolupen funcions de 
Grups d’Ajuda Mútua, amb divulgació de la malaltia, i l’intercanvi d’informació 
en aspectes quotidians i fóra de l’àmbit científic en sentit estricte (Veure annex 
número 1). Solen comptar amb la col·laboració de professionals relacionats 
amb la seva problemàtica (Veure annex  número 2). 
S’aprecia actualment un nombre d’afectats in crescendo , no només a 
Catalunya, sino a la resta de l’Estat Espanyol i Europa, on també hi ha 
constituides diverses associacions de malalts, algunes d’aquestes amb molts 
més anys d’experiència. Immunitas Vera, constituida l’ 11 d’octubre de 2002, 
nasqué com l’única i pionera associació catalana relacionada amb l’al·lèrgia 
alimentària, i aquest terme fa palesa la relativa novetat d’aquesta malaltia. 
L’associació Immunitas Vera, fruit de la necessitat i de la precarietat cojuntural 
existent en tots els àmbits, desenvolupa (veure annex número 1) activitats de: 

1. Divulgació de la malaltia mitjançant conferències a la ciutadanía en 
general, amb l’objecte de trencar falsos mites i informacions errònies. 

2. Informació als seus associats en temes generals o puntuals referents a 
l’al·lèrgia alimentària i al làtex, mitajançant xerrades informatives. 

3. Confecció de receptes de cuina, sense al·lergens per ampliar el ventall 
de la  dieta d’exclusió, molt restrictiva,  d’un afectat/da.  

4. Edició de circulars informatives per als socis i butlletins. 
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5. Edició de Guies adreçades a professionals, divulgació de l’al·lèrgia 
alimentària i al làtex entre grups professionals. 

6. Xerrades informatives a Centres Escolars quan així ho sol.licita el 
Claustre. 

7. Xerrades a Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), per 
conscienciar les famílies de la seva col·laboració necessària dins l’aula 
(aniversaris, esmorzars, etc). Xerrades informatives sobre les pautes a 
seguir en cas d’admetre un afectat/da al menjador escolar gestionat per 
l’AMPA. 

8. Trobades d’infants afectats i les seves famílies, de dos a quatre dies de 
duració. 

9. Informació i assistència (telefònica, electrònica o personal) a 
afectats/des que ho sol·liciten (relació d’al.lergens, pautes a seguir per 
realitzar la dieta d’exclusió, suport moral, informació sobre recursos, 
proveïdors, vacunes, hospitalitzacions, etc.). 

10. Consultes a fabricants d’aliments, material escolar, cosmètics i fàrmacs, 
sobre l’existència d’al.lergens en els seus productes o possible 
contaminació per traces en les línies de producció.  

11. Notificacions d’alerta als associats quan un fabricant ha modificat la 
composició d’un producte que prèviament era segur. 

12. Contactes amb altres associacions similars de la resta de l’Estat amb 
intercanvi d’informació. 

13.  Informació per a la realització d’estudis, estadístiques, tesis o memòries 
a petició de professionals o estudiants. 

 
 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES AL PARLAMENT. 
 
El 17 de desembre de 2002, Immunitas Vera lliurava a l’I·lustre Sr. Antón 
Cañellas, Síndic de Greuges de Catalunya,  un  Memorial de Greuges amb el 
títol “El malalt sense nom” (Veure annex número 3), en relació amb la situació 
de l’al·lèrgic alimentari (Queixa número 4461/02).  En el seu Informe al 
Parlament de l’any 2003 (Veure annex número 4), el Síndic recull la 
problemàtica exposada en l’esmentat Memorial  i fa els escaients suggeriments 
als Departaments d’Ensenyament, Benestar i Família, Sanitat i Seguretat Social 
i Treball i Indústria. 
 
 
LA MANCA DE DIVULGACIÓ INSTITUCIONAL. 
 
La divulgació institucional realitzada sobre altres malalties, les investigacions 
realitzades i el seu ressó mediàtic, han derivat en què siguin conegudes, al 
menys superficialment, per la ciutadania, o què el/la pacient i el seu nucli 
familiar tinguin una mínima referència sobre la seva malaltia i la localització 
dels recurssos necessaris. De la mateixa manera, aquesta divulgació entre els 
col.lectius professionals fa possible que també existeixi aquesta possibilitat de 
coneixement de la malaltia en qüestió o l’existència i oferiment dels recursos  
escaients per la millora de la qualitat de vida de l’afectat/da. 
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En el cas de l’al·lèrgia alimentària i al làtex no existeix una divulgació 
institucional efectiva o continuada que incideixi en la ciutadania o 
particularment en els professionals de l’àmbit sanitari o de l’ensenyament, per 
exemple. Aquesta situació és més alarmant en el cas d’infants o nadons, on pot 
perllongar-se el temps fins arribar al diagnòstic, impossibilitant l’aplicació del 
tractament –l’exclusió total de la dieta de l’aliment o aliments responsables, 
anomenats prohibits. 
 
Un cop diagnosticada l’al·lèrgia alimentària, el pacient, o els seus pares en cas 
de menors d’edat, no solen trobar la més mínima referència general sobre 
aquesta malaltia. Només el compromís personal d’alguns  professionals de la 
sanitat, el conegut i popular boca a boca (que desvirtúa algunes informacions i 
conductes a seguir), i els grups d’autoajuda (si tenen ressó mediàtic o suport 
logístic) poden reconduïr la situació de desconeixement o falses creences 
sobre l’al·lèrgia als aliments i al làtex. 
 
Aquesta mancança divulgativa origina que la por al shock anafilàctic, la soledat 
davant aquesta nova malaltia, i el desconeixement de les pautes d’alimentació 
per realitzar la completa exclusió dels al.lergens en la dieta del pacient, es 
vegin agreujats per la ignorància quasi absoluta de l’al·lèrgia als aliments i al 
làtex de la ciutadania, arribant a provocar el rebuig social a l’hora de contactar 
amb el col.lectiu, o l’aïllament del pacient (pares inclosos) per tal de garantir la 
seguretat física d’aquest (no ingestió, no contacte, no inhalació). En termes 
quasi col.loquials sembla existir la creença que l’al·lèrgia als aliments i al làtex 
es resumeix amb uns pocs  esternuts i poca cosa més. 
 
Això exposat pot ampliar-se a la manca de formació professional del personal 
sanitari en relació amb aquest tema, la qual cosa origina situacions de perill 
potencial per un afectat/da  en els ingressos hospitalaris, per exemple, o en 
l’administració de medicaments. 
 
Una divulgació institucional de l’al·lèrgia alimentària i al làtex adient i una 
correcta formació professional de tots els llocs de treball públics relacionats 
directament o indirecta amb aquesta malaltia (sanitaris, escolars, socials, etc.) 
suposaria minvar la primera càrrega psicològica en rebre el diagnòstic. Com a 
mostra de divulgació de la malaltia realitzada per Immunitas Vera, podeu 
veure l’annex Guia per a l’Escola, adreçada als professionals de 
l’ensenyament.  
 
La manca de divulgació institucional, de conscienciació general i  professional, 
obliga als al.lèrgics alimentaris a l’autoaprenentatge, per tal d’esbrinar els 
aliments que li provoquen reaccions adverses, de forma aguda o de forma 
crònica; per tal d’aprendre a interpretar on es troben els al.lergens ocults sota 
les denominacions homologades dels additius alimentaris, fa necessària la 
constitució de Grups d’Ajuda Mutua, per tal de compartir experiències i 
intercanviar informació, que en ocasions és fóra dels àmbits mèdics i/o 
científics, etc. També obliga als pacients a informar de forma constant i 
repetitiva als àmbits sanitaris i docents de quina és o quina no és realment  la 
seva malaltia, de les mesures preventives a aplicar, de quines reaccions poden 
esdevindre, etc. 
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L’ETIQUETATGE DELS PRODUCTES . 
 
Un dels principals problemes a l’hora de realitzar el tractament d’exclusió 
d’aliments al.lergògens no és només evitar la ingesta/contacte dèrmic dels 
aliments anomenats prohibits,  contemplats de forma unitària o individual (un 
ou, un litre de llet, un peix a la planxa, un plàtan, una ametlla…) sinó que el 
veritable problema neix a l’hora d’identificar els al.lergògens en els additius 
alimentaris o al localitzar-los en la composició dels ingredients de qualsevol 
producte alimentari, cosmètic  o farmacèutic.  Veure a l’annex número 1 
els llistats de Productes, Denominacions i Additius Alimentaris que poden 
contenir llet i ou, per exemple. 
 
Altrament, cal tenir present la seguretat  que un producte no contingui traces de 
l’aliment prohibit, per la qual cosa l’etiquetatge no significa una garantia real. O 
bé es produeixen per part del fabricant falsejaments de la informació, o bé 
encara que sigui un etiquetatge real  ens trobem sense poder assegurar la seva 
seguretat. Una exigència del col.lectiu al.lèrgic al fabricant sobre la informació 
referent al producte elaborat, pot derivar en contestacions preventives de la 
responsabilitat del fabricant el qual no garanteix res, amb la qual cosa el 
consumidor al.lèrgic es troba igualment amb una situació d’inseguretat. 
 
El col.lectiu al.lèrgic ha d’aprendre a interpretar l’etiquetatge, el qual pot ser 
deficient, i que hauria de ser més intel.ligible, tal com fan alguns fabricants 
francesos que relacionen els ingredients (amb les denominacions i 
numeracions homologades)  i, a més a més, grafien que el  producte conté un o 
altre aliment (contemplat de forma unitària). Per més informació també es grafia 
que el producte ha estat fabricat en unes instal.lacions on també es manipulen 
d’altres aliments (per l’existència de traces). 
 
Cal esperar que l’aplicació de la Directiva 2003/89/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 10 de novembre, pel qual es modifica la Directiva 2000/13/CE 
en allò referent a la indicació dels ingredients presents en els productes 
alimenticis (Diari Oficial L 308 de 25/11/2003 pp. 15-18), sigui un inici en la 
seguretat dels afectats. 
 
 
L’INFANT I L’ESCOLA. 
 
L’infant afectat per al·lèrgia alimentària i al làtex, a l’hora de l’inici de 
l’escolarització es troba amb el desconeixement general de la malaltia , 
esmentat en el primer apartat, i la manca de prestacions i recursos, que més 
endavant descriurem. 
Per la manca de divulgació institucional i per la manca de formació professional 
adient el professorat es troba amb un tema desconegut per la seva novetat . El 
primer pas és explicar en què consisteix l’al·lèrgia alimentària, o sigui , que no 
és un problema només d’esternuts. Es realitza una tasca d’informació al 
professorat (Veure annex número 5) que, basant-nos en el principi de la bona 
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fides mutua, és acceptada per un pur sentiment solidari i humanista, encara 
que hi ha ocasions en què a l’hora d’esmentar el shock anafilàctic (que deriva 
en col.lapse cardiocirculatori) i l’aplicació d’una dosi d’adrenalina per via intra-
muscular pot originar una negativa per part de l’escola, per a evitar incórrer en 
posteriors responsabilitats jurídiques. Aquesta negativa ,realment, pot incórrer 
en l’omisió de socors d’un al·lèrgic en estat de shock anafilàctic en un centre on 
per llei té la custòdia de l’infant?. 
En un altre aspecte, el menjador escolar d’educació primària, gestionat per 
l’associació de mares i pares si és el cas, pot negar-se a garantir aquesta 
seguretat de l’infant, el qual necessitaria un auxiliar/monitor/vetllador que vigilés 
tots i cada un dels seus moviments per evitar la ingesta ,inhalació o contacte 
amb l’aliment al.lergògen. En educació secundària, els serveis de menjador 
abastits pel sistema de catering no poden garantir la seguretat dels àpats ni la 
seva manipulació ni la seva distribució (recordeu la contaminació per contacte). 
A la consulta efectuada pel Síndic de Greuges, el Departament 
d’Ensenyament (veure annex) contestava en uns termes i condicions que no 
corresponen a l’actual, real i efectiva situació de l’al.lèrgic alimentari. 
Tot l’exposat agreuja més la situació familiar descrita en l’apartat “Manca de 
prestacions socials” perquè l’infant no gaudirà d’aquest servei de menjador de 
forma sistemàtica, sinó només en els casos d’un compromís per part del 
personal del menjador escolar. 
 En el cas de l’administració de dosis d’adrenalina a l’escola també la praxis 
demostra que depèn d’aquest compromís personal del professional, però mai  
de manera sistematitzada. La inseguretat jurídica entra en aquest tema.  
Avui per avui un/a al·lèrgic/a als aliments i al làtex no disposa de garanties 
suficients per la seva seguretat física, i així pateix  un absentisme escolar 
obligatori, repetit i sistemàtic en festes d’aniversari, activitats extraescolars, etc.  
A més a més, no  gaudeix amb seguretat del servei de menjador. Realment no 
hi ha una integració real i efectiva d’aquest malalt en el sistema educatiu. 
 
 
L’AL·LÈRGIC ALIMENTARI I L’ÀMBIT SANITARI. 
 
El pacient afectat per al·lèrgia alimetària i al làtex té por de l’ingrés hospitalari. 
Aquest ingrés pot ser freqüent si l’al·lèrgia li comporta afeccions respiratòries o 
dèrmiques, per exemple. Sap que no disposa de cap Protocol d’Assignació de 
Dieta pel Pacient Al.lèrgic Alimentari (PADPA), i que en la seva dieta pot trobar 
aquell aliment prohibit. Un exemple de cas tipus: pacient ingressat per 
broncoespasme, al qual a priori se li realitza un adequat tractament de 
nebulitzacions per brocodilatadors, però que rep àpats amb aliments 
al.lergògens. No gaudeix de menú especial, que, per altra banda, hauria d’estar 
controlat, aliment per aliment, additiu per additiu, manipulació per manipulació, 
fins la seva distribució a les cambres. Amb els utensilis de cuina, també hauria 
d’existir control de no contaminació. Els pares d’un infant decideixen 
subministrar els àpats amb autorització mèdica. Això suposa un increment de 
les despeses familiars. El desconeixement per  manca de formació professional 
del personal sanitari és palès. 
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D’altra banda, per la relació de l’al·lèrgia alimentària amb l’al.lèrgia al làtex, 
s’origina que el medi hospitalari sigui escandalosament perillós pel pacient. 
(Objectes que poden contenir làtex veure annex 6). 
 
Per manca de la divulgació institucional ja esmentada o de programes de 
formació continuada, la qualitat assistencial és mínima, provocant casos 
d’angoixa, accidents hospitalaris, prescripció de medicaments amb excipients 
al.lergogènics, etc.  
 
 
LA MANCA DE PRESTACIONS 
 
 Un cas tipus: pares amb un nounat al qual se li diagnostica una al·lèrgia als 
aliments i/o làtex. Superada la baixa maternal o els primers mesos de vida, 
habitualment la mare acaba per deixar la seva feina per tenir cura exclusiva 
d’un infant al qual no se li pot administrar en la seva dieta cap aliment 
al.lergògen i, a més a més,  ha que vigilar que no entri en contacte amb aquest 
per vía física, altrament dit, per contacte dèrmic o inhalació de partícules. Cal 
fer esment que un pacient afectat per al·lèrgia als aliments pateix altres 
complicacions com dermatitis atòpica o afeccions respiratòries que originen una 
dedicació exclusiva i absentisme escolar de l’infant. Aquesta mare, tot 
renunciant al seu treball, a més a més, incrementa la despesa  familiar al ser  
obligada a consumir productes alimentaris d’alta qualitat, és a dir, fòra del cicle 
d’industrialització del aliments, buscant trobar productes sense additius 
alimentaris al.lergògens. 
Per una banda s’obté que és necessària la tutela constant per un adult, i per 
l’altra que, renunciant a una font d’ingressos econòmics, la  despesa familiar ha 
estat augmentada a l’hora de consumir uns productes que basant-nos en el 
consens mèdic que hi ha sobre el tractament de l’al·lèrgia alimentària –
l’exclusió d’aliments al.lergògens- esdevenen tractament mèdic , i no pura i 
simple alimentació.  
 
El Memorial de Greuges d’Immunitas Vera,  adreçat al Síndic (queixa 4461/02) 
es titulà El malalt sense nom precísament per no existir cap reconeixement 
amb validesa jurídica de l’al.lèrgic alimentari (minusvàlua, deficiència, 
discapacitat), que atorgui el dret a prestacions. Entre aquestes prestacions 
foren necessàries, a més a més de l’ajut econòmic, la possibilitat de gaudir d’un 
vetllador per l’infant a l’escola, a les activitats extraescolars i totes aquelles que 
actualment es puguin oferir a una persona amb reconeixement de discapacitat. 
 
 
RESPOSTA DELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT AL SÍNDIC DE 
GREUGES DE CATALUNYA (INFORMACIÓ ACTUALITZADA A 11/05/2004). 
 
Les respostes dels  Departaments de la Generalitat  als suggeriments realitzats 
pel  Síndic de Greuges han de ser valorades especifícament: 
 
El Departament de Benestar i Família contesta que la normativa estatal no 
deixa marge a una interpretació ampla per a un reconeixement  d’un cert grau 
de disminució i que no considera adient una modificació de la normativa 
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“...perquè les al·lèrgies alimentàries no originen conseqüencies greus pel 
desenvolupament i la integració social de la persona afectada...”. Els al·lèrgics 
alimentaris i al làtex considerem aquesta resposta institucional inadequada i 
prova fefaent del desconeixement de la nostra situació, només cal recordar 
l’anafilaxia i la precària qualitat de vida del malalt davant l’àmbit sanitari, 
escolar, i el purament quotidià. 
 
El Departament de Comerç, Turisme i Consum  contesta al Síndic que hi ha 
en previsió unes campanyes de control d’etiquetatge i composició dels 
productes alimentaris, coordinades a nivell europeu i estatal. Aquesta previsió 
indica que actualment la situació de l’al·lèrgic alimentari respecte l’etiquetatge 
és precària. Caldria que aquestes campanyes tingueren en compte la 
problemàtica del al·lèrgics als aliments i al làtex (també en l’envasat). 
 
El Departament de Sanitat i Seguretat Social respon al Síndic que pren nota 
dels seus suggeriments, destacant l’elaboració i coordinació d’un Protocol 
interdepartamental. En relació amb la resta d’actuacions sol·licitades resten 
pendents de valoració (divulgació institucional, dietes personalitzades, formació 
continuada). 
 
El Departament d’Ensenyament no ha efectuat cap resposta als suggeriments 
del Síndic (formació del personal implicat en la confecció i elaboració dels 
menús i monitors per assegurar el dret al menjador escolar; i mesures 
adequades per assegurar el dret a l’educació dels alumnes que pateixen 
al·lèrgies alimentàries). Observi’s que estem parlant d’assegurar , la qual cosa 
fa palesa, de nou, la precarietat dels drets de l’al·lèrgic alimentari. 
 
 
 
RECAPITULACIÓ 
 
Aquesta brevíssima descripció de la situació actual de l’al·lèrgic alimentari i al 
látex es realitza amb l’ànim d’aconseguir la normalització i sistematització dels 
recursos necessaris, mesures preventives, normes, protocols, etc. per la millora 
de la qualitat de vida del pacient afectat per al·lèrgia alimentària i  al látex. En 
aquest sentit, podrien ser estudiades algunes de les possibles actuacions 
següents: 
 
Ambit Sanitari 
 

 Creació d’un Protocol d’Assignació de Dieta del Pacient Al.lèrgic Alimentari 
i/o al látex  (PADPA). 

 Inclusió en la informació de la Tarjeta Informació Sanitària (TIS) de la 
condició d’AA i/o al látex i creació d’un distintiu personal per l’afectat 
reconegut per les unitats d’urgència i emergències. 

 Implicació de Dietistes en les unitats d’hospitalització. 
 Restricció de l’ús de llets adaptades en l’atenció neonatal als casos 

imprescindibles per la salut del nadó. Potenciament del principi de 
preferència de l’alletament matern. 

 Augment del nombre d’especialistes en al.lèrgia. 
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 Divulgació institucional i formació professional, a tot nivell, per al 
foment de la cultura al.lergològica que trenqui informacions desvirtuades, 
falsos mites i creences. 

 Finançament de l’aport làctic (llets especials) sine die. 
 Potenciació de la prevenció primària i secundària. 
 Integració de l’al.lèrgia alimentària i al látex en el Curs de Manipulador 

d’Aliments. 
 Integració de l’al·lèrgia alimentària i al làtex en el Centre de Dades de 

Farmacovigilància (reaccions adverses als medicaments). 
 Eliminació progressiva del látex en el medi sanitari. 
 Augment del nombre de quiròfans sense látex. 
 Potenciació del Consell Assessor d’Al.lèrgia i Immunologia Clínica. 
 Consideració de la dieta com a tractament  mèdic amb els  efectes 

escaients. 
 Potenciació de la recerca. 

 
Ambit Ensenyament. 
 

 Restricció de la introducció d’aliments en centres docents. 
 Potenciació de la cultura al.lergològica en el Programa de Salut Escolar, 

mitjançant formació professional a tot nivell. 
  Creació d’un Protocol de Seguretat ,específic de cada alumne on constin 

les al·lèrgies, les reaccions i símptomes, en constant actualització, i com 
actuar en cas d’urgència. 

 Promoció de la cultura de la salut no consumista a l’infant. 
 Establiment de mesures d’integració en atenció a la diversitat i 

assessorament a la comunitat educativa (persones amb contacte amb  
aquest alumnat, tutors/es, equip directiu, resta del claustre de professors, 
famílies dels companys/es de classe, monitor/es de menjadors, etc.) 

 Eliminació de la inseguretat jurídica del professional docent (injectables). 
 Contemplar l’al·lèrgia alimentària com a Necessitat Educativa Especial 

pels recursos humans que requereixen (vetllador per l’infant, monitors/es 
especialitzats de menjador i d’altres serveis), per l’absentisme escolar, per 
la molta dedicació específica del tutor/a, etc. 

 Suport de monitoratge per ECOM per a les activitats programades pel 
Consell Escolar fora del centre, si no tenen vetllador/a. 

 Integració dels serveis de menjador escolar en el sistema públic. 
 
 
Ambit de la Indústria 
 

 Integració  de la Directiva Europea 2003/89/CE immediata. 
 Promoció de la cultura de la salut no consumista i potenciació dels aliments 

naturals. 
 Denominacions homologades com a garantia de la no existència 

d’al.lergens o existència de traces en el producte o el seu envasat. 
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Ambit Laboral 
 

 Inclusió de la cultura al.lergològica  en la Prevenció de Riscos Laborals. 
 Consideració clara i explícita de la sensibilització com Malaltia Laboral. 

 
Ambit de Prestacions 
 

 Reconeixement com a discapacitat/deficiència o minusvàlua o creació de 
qualsevol denominació jurídica de discriminació positiva, en relació a 
prestacions econòmiques, assistencials o de serveis. 

 Foment de l’associacionisme i dels grups d’autoajuda. 
 
Ambit multidisciplinar 
 

 Consideració de l’al·lergia alimentària i al látex per l’Agència de Seguretat 
Alimentària. 

 Creació de l’Observatori de l’Al.lèrgia Alimentària i al Látex, amb 
representació interdepartamental (Industria, Sanitat, Educació, Treball, 
Benestar i Família, Medi Ambient i Agricultura), de Societats 
Mediques/Científiques i Col.legis Professionals (Medicina, Farmàcia, 
Diplomats, etc...), i associacions de malalts.  

 
Ambit Parlamentari 
 

 Constitució d’una Comisió d’Estudi sobre l’al·lèrgia alimentària i al làtex . 
 
 
En general, qualsevol aspecte, actuació, aportació o tendència legislativa que 
millori la qualitat de vida de l’al·lèrgic alimentari i al làtex, que suposi un benefici 
per l’actual situació de precarietat i inseguretat física d’aquest col·lectiu. 
 
Lliurat el present dossier informatiu a la totalitat dels membres de la Comisió de 
Política Social del Parlament de Catalunya, el 25 de maig de 2004. 
 
Fernando Jaime Soler 
President d’IMMUNITAS VERA. 
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DOCUMENTACIÓ ANNEXOS 
 

1. Informació Grup d’Ajuda Mútua. 
2. Exemple de col·laboració professional (divulgació). 
3. Síndic de Greuges de Catalunya. Informe 2002. 
4. Síndic de Greuges de Catalunya. Informe 2003. 
5. Guia per a l’Escola. Immunitas Vera. 
6. Informació genèrica: Làtex en l’àmbit mèdic. 
7. Recull de premsa. 
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ANNEX 1. 
 

Informació d’ajuda mútua. 
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ANNEX 2. 
 

Exemple de col·laboració professional 
 amb les activitats d’Immunitas Vera. 
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ANNEX 3. 
 

Síndic de Greuges de Catalunya. 
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ANNEX 4. 
 

Informe anual any 2002 i 2003 
del Síndic de Greuges de Catalunya. 
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ANNEX 5. 
 

Divulgació per als professionals, 
Guia per a l’Escola d’IMMUNITAS VERA. 
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ANNEX 6. 
 

Presència del làtex en l’àmbit médic. 
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ANNEX 7. 
 

Recull de premsa. 
 
 
 
 
 

 


