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IMMUNITAS VERA 
Carrer Montcada, 27, 2n. 
43500 TORTOSA 
977 / 500 842. 

L’al.lèrgic alimentari és el malalt
sense nom: en l’àmbit de
l’ensenyament, la sanitat, el laborall
o de les prestacions socials. Fes-te 
soci 

 

Inscripció de l’associa-
ció. 
 

IMMUNITAS VERA ha estat 
inscrita en el Registre 
d’Associacions del Depar-  
tament de Justícia de la 
Generalitat amb el número 
997 de la Secció 1ª de 
Terres de l’Ebre. 
Així s’inicia el camí adminis-   
tratiu per complir la 
normativa i els requisits 
necessaris per tal d’ésser 
una entitat de plé dret. 
 

Local social 
 

Veureu a l’apartat de l’agen-
da que celebrarem la 
inauguració del local social el 
proper dia 3 de maig a les 
12.30. Hi esteu tots i totes 
convidats en aquest petit 

acte, al qual assistiran els 
Delegats de la Generalitat de 
Sanitat i Benestar i Familia, 
el Regidor de Benestar 
Social de l’Ajuntament de 
Tortosa i l’Alcalde d’aquesta 
Ciutat. Es servirà una copa 
de cava per celebrar-ho i 
confiem en la propera 
obertura de Delegacions per 
tal d’omplir el buit associatiu 
existent a Catalunya en 
referència a l’al.lèrgia 
alimentària. 

 

Difusió de la nostra 
existència. 
 

IMMUNITAS VERA  ha estat 
coneguda per Catalunya 
arran la difusió que han 
realitzat diversos espais 
radiofònics i mitjans de 
premsa, com L’hora del Pati 
amb Albert Om (RAC-1) i 
Els matins amb Josep Cuní 
(Ona Catalana), el suplement 
de La Vanguardia Vivir en 
Tarragona, el diari gratuït 20 
Minutos Barcelona, alguns 
informatius de caire local o 
comarcal, i publicacions 

Associació  d’al.lèrgics alimentaris
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especialitzades com 
Descobrir Cuina; i per 
Internet a diverses pàgines 
web on s’anuncia la nostra 
constitució. 

 

Xerrada-Col.loqui 
sobre les al.lèrgies 
alimentàries. 
 

Al Teatre-Auditori Felip 
Pedrell de Tortosa es realitzà 
el 22 de febrer una xerrada-
col.loqui sobre les al.lèrgies 
alimentàries pel Dr. Miquel 
Baltasar Drago, al.lergòleg 
de l’Hospital Verge de la 
Cinta, amb la concurrència 
d’uns vuitanta assistents 
provinents de tota Catalunya, 
afectats directament o 
indirecta o interessats 
professionalment. 

Va moderar el col.loqui el 
pediatra, assessor mèdic de 
l’associació, el Dr. Jaume 
Miquel. 

 

Delegació a Barcelona. 
Ja ha estat nomenada la 
Delegada a Barcelona 
d’IMMUNITAS VERA, Sra. 
Edita Monge Roca, i s’està 
procedint a realitzar les 
gestions necessàries per 
aconseguir un local per la 
Delegació. 

 

S’ha establert contacte amb l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa i amb 
l’Hospital Comarcal de la Ribera 
d’Ebre per iniciar la implantació 
d’aquest Protocol d’Assignació de 
Dieta del Pacient Al.lèrgic Alimentari 
(PADPA). Les solucions proposades 
son: 

 

Pàgina web  a TINET. 
 

Ramon Codorniu és el 
webmaster que, de forma 
desinteressada, ha creat la 
pàgina web d’IMMUNITAS 
VERA. La podreu trobar al 
directori d’associacions de 
tinet.org. 

També podeu anar 
directament a la següent 
adreça web: 

3.A continuació es manipularà l’àpat 
i la seva elaboració en un lloc a banda 
de les instal.lacions existents a la 
cuina. Aquest lloc estarà aïllat 
físicament (vidres,atmosfera, etc…) i 
els instruments de cuina no es 
barrejaran amb els altres, adjudicant 
un joc del material de cuina relacionat 
amb l’elaboració dels àpats a cada 
tipus d’al.lèrgia/intolerància. Culleres, 
forquilles, plats, etc. seràn d’un sol ús i  

 

Colònies d’estiu 
IMMUNITAS VERA projecta 
la realització d’unes colònies 
d’estiu per adults i infants, 
com a prova pilot per a, en 
un futur, realitzar les colònies 
de forma sistemàtica. 

Entenem la complexitat i 
diversitat de les situacions, 
per això aquestes colònies 
es realitzarien segons unes 
condicions : 

-en cas d’infants, hauran 
d’estar acompanyats per un 
adult com a mínim. 

-la durada serà d’ un cap de 
setmana: nit de divendres i 
dissabte, el diumenge fins 
desprès de dinar. 

 

 

-la casa de colònies serà 
d’ús exclusiu d’IMMUNITAS 
VERA, com una casa de 
turisme rural, per exemple. 

-el lloc estarà ben comunicat 
i proper a un centre sanitari. 

Si esteu interessats, podeu 
contactar amb l’associació.  

 

Hospitalari o la manufactura dels àpats 
no ofereixen garanties de seguretat pel 

pacient al.lèrgic alimentari aquest 
podrà sol.licitar, per si mateix o pels 
representants legals en cas de menors 
d’edat, l’abastament propi amb 
autorització mèdica . 

7.Aquesta situació descrita en l’apartat 
sisè es considerarà excepcional un 
cop establert i generalitzat el PADPA i 
originarà el dret a percebre l’import de 
les despeses de manteniment del 
pacient. En cap cas es contempla com 
una situació sistemàtica del Centre 
Hospitalari. 

8.Fins la definitiva implantació del 
PADPA la redacció d’aquest podrà 
estar obert a la participació ciutadana, 
degudament legitimada. 

9.Per la implantació del PADPA serà 
necessària la  existència  d’un Dietista 
i la formació professional del personal  

delegació 
a  
BCN 

 
 

immunitas vera 
 
www.tinet.org/~immunita 
 
Nota: 
 
el símbol ~ s’escriu prement 
la tecla Alt i alhora marcant 
el número 126. 
 
 

  ~ = Alt + 126 

 
agenda 

 
• 1 al 4 de maig: 

Stand informatiu a Expo 
Ebre. Parc Teodor 
González. Tortosa. 
 

• 3 de maig: 
Inauguració del local 
social del Carrer 
Montca-   
da, 27,2n. Tortosa, a les 
12.30 hores. Veniu tots i 
totes!!!. 
 

• 17 de maig: 
Conferència sobre 
L’al.lèrgia a la llet de 
vaca pel Dr. Ramón 
Tormo, Gastroenteròleg 
de l’Hospital Vall 
d’Hebron. 
Lloc: Teatre-Auditori 
Felip Pedrell, sala II.
Tortosa. 
Hora: 18.00 hores. 
 

• Juny de 2003: 
-Reunió amb socis de 
Barcelona. 
-Assemblea General de 
Socis. 
 

• Juliol de 2003: 
Colònies d’estiu (en 
preparació). 
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Carta d’Eva. 
Em dic Eva, tinc trenta anys i fa quinze anys que se’m va
diagnosticar al.lèrgia alimentària. A més, tinc al.lèrgia als àcars
de la pols, al pol.len del plataner, a diversos anestèsics locals,
als gats i a certes colònies amb extracte de préssec que em provoquen
asma només per l’olor, i com podeu imaginar totes aquestes al.lèrgies
les he anat descobrint jo sola arrel de sofrir picors, esternuts,
inflors i atacs d’asma aguts. 
Quan tenia vint-i-tres anys vaig estar tres setmanes ingressada a
l’Hospital de Sant Pau per una al.lèrgia incontrolada que va acabar
sent causada pels medicaments que els propis metges em donaven. Allà
no van arribar a entendre que jo no sóc asmàtica i ja no parlem de la
dietista!. Arrel d’aquella experiència vaig quedar traumatitzada (a
més de perdre quasi 10 kg i quedar-me al 50% de la meva capacitat
pulmonar) i vaig estar un any que, malgrat que seguia anant a la
Universitat, no em veia capaç d’enfrontar-me a la vida perquè tenia
pànic de menjar, dela pols...pel matí no tenia ganes ni de llevar-me. 
Encara que la meva familia insistia, no vaig voler anar al psicòleg
perquè ja sabia que no em podria ajudar. Però de cop, i desprès de
tocar fons, vaig canviar l’actitud perquè mai m’ha agradat anar de
víctima i em feia vergonya estar tant esfonsada, vaig tornar a fer
coses, encara que m’havia d’esforçar molt i sovint ho passava
malament. 
Des de llavors encara tinc al.lèrgies noves (actualment no puc menjar
cap tipus de peix, marisc, fruits secs, de fruites només taronges, i
de carns sols vedella, xai i porc). He patit experiències com no
poder fer un viatge amb el TALGO, per la pols de la cabina, o sortir
d’un restaurant amb asma al menjar un bistec de vedella fet al costat
de pollastre, i reconec que llavors m’enfonso. Però he pres mesures
dràstiques com no anar mai a menjar fora i he après a passar de la
gent quan es riuen de mi, perquè encara massa sovint la gent et
tracta de delicada, exagerada, malaltissa i llepafils. Malgrat tot,
gràcies a la meva actitud, al suport inestimable de la meva família i
del meu marit, puc dir que porto una vida normal (encara que a casa
nostra no comprem res que jo no pugui menjar) i que, fins i tot, sóc
molt més feliç que la majoria de gent “sana”. 

Eva Caballé. Barcelona.

Carta d’Edita. 
Hola, soy madre de un niñi multialérgico de cuatro años. Como madre de
un niño “con problemas” me gustaría expresar con esta carta la falta de
humanidad de algunos profesionales por el trato que recibimos cuando
vamos a sus consultas. Quiero decir con esto que, primero hay que tener
en cuenta, y sobre todo ellos, que para nosotros es nuestro hijo y se
entiende que seamos uno más, pero que no se olviden que no somos un
número sino personas y padres preocupados por la enfermedad de nuestros
hijos, con muchísimas dudas en el día a día sobre este tema: la
alergia. También me gustaría comentar la poca información dada por los
alergólogos. Cuantísimas personas afectadas hemos salido de la
consulta, con las pruebas y las alergias; y al llegar a casa, en ese
día a día, nos damos cuenta que casi todo lleva huevo, que casi todo
lleva leche, que casi todo ... y eso dando gracias si en las etiquetas
de los productos viene todo bien especificado. Si no, vaya usted a
Urgencias... Como madre pediría esa humanidad tan necesaria, que se
pierde poco a poco y pienso que es tan importante para todos. Para
acabar, quiero agradecer a esos otros profesionales que no han perdido
esa humanidad el esfuerzo y empeño que tienen para que a nosotros nos
sea todo algo más fácil.                        Edita Monge. Barcelona. 
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COL.LABORACIÓ 
Cinta Pérez Mangrané 

 
 
 

 
La funció de l’escola i sobretot en les edats més primerenques és a part d’ensenyar, 
satisfer les necessitats dels alumnes i vetllar pel seu benestar. 
 
 L’escola actual es caracteritza per la conscienciació de la diversitat del seu alumnat, 
pel respecte a la diferència i per l’esforç a l’hora de donar les respostes més 
adequades a cada alumne. Però moltes vegades, els mestres ens trobem davant de 
casos per als quals no hem estat formats i sovint  en tenim desconeixement i manca 
d’informació. Aquest fet ens porta moltes vegades a actuar de manera inapropiada o 
simplement a no actuar. 
 
A mi em va passar amb les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries perquè  no en tenia 
coneixement real, o almenys de forma conscient. Si que n’havia sentit a parlar, coneixia 
els casos més freqüents o més reconeguts com és el de les persones amb celiaquia, 
però mai no m’hi havia trobat. 
Això em va fer adonar realment de la multitud de coses que encara em quedaven per 
aprendre. Ja no només en l’àmbit de l’ensenyament sinó en una cosa tan simple com el 
fet de crear un clima segur i adaptat a les necessitats concretes dels alumnes. 
 Al mateix temps em vaig adonar de la falta de previsió que hi podia haver en algunes 
de les activitats que de vegades realitzava a l’aula , activitats tan simples com el fet de 
beure aigua en tornar del pati o compartir taula amb els companys a l’hora d’esmorzar. 
 
També vaig comprendre lo desemparades i impotents que han de sentir-se les famílies 
en veure que ningú ni res els pot garantir  que es farà tot lo necessari per preservar la 
seguretat dels seus fills i filles, simplement pel fet que no existeix cap normativa 
referent al tema, cap protocol d’actuació en cas que hi hagués una urgència ni cap 
aspecte legal que els pugui recolzar . 
 
En l’àmbit educatiu caldria que la informació arribés a tots els sectors de la comunitat 
escolar, mestres, alumnes, pares i mares, etc, per tal de sensibilitzar-nos i 
conscienciar-nos davant del que implica tenir un fill o filla  que presenti algun tipus 
d’al·lèrgia alimentària.  
 
Caldria també un recolzament i un reconeixement dels drets i de les necessitats 
d’aquests infants, posant-los a l’abast mitjans i recursos per a què puguin participar 
amb seguretat de tots els serveis que ofereix l’escola com poden ser el menjador 
escolar , colònies, etc . 
 
La formació de mestres és molt important per a  que sapiguem com respondre i actuar i 
així fer el possible per garantir el seu benestar.  
L’esforç, la voluntat i el treball que esteu fent us ajudarà a aconseguir-ho. Molt bé! 
 

Cinta Pérez  és mestra d’Educació Infantil.


