
ments, cosmètics i medicaments, l’es-
colarització sense garanties de segure-
tat, els ingressos hospitalaris sense dieta 
específica, i la manca de cap reconei-
xement administratiu. En tot això treba-
llarem i per tot això us demano el vos-
tre ajut, per petit que sigui, sempre és 
positiu pels nostres objectius. 

 
Hem crescut gràcies al nombre d’asso-
ciats i socis col·laboradors; a l’ajut lliure 
i desinteressat dels professionals de la 
sanitat i de l’educació que col·laboren 
altruistament amb Immunitas Vera; a la 
sensibilitat dels càrrecs públics que ve-
uen perfectament que, tard o d’hora, 
s’ha de fer alguna cosa; a la complici-
tat de professionals propers als 
al·lèrgics als aliments i al làtex; als mit-
jans de comunicació que recullen la 
nostra activitat, etc. Darrera d’aquesta 
activitat hi ha molta feina i milers de 
petites tasques, hores de dedicació, 
trucades, correspondència, avis i àvies 
cuidant  néts i netes...  Gràcies a tots i 
a  totes. 
 
Fernando Jaime, president. 

Segon any : Ja som escoltats. 

 
A l’escola què?. Francesca Gomis, psicopedagoga 2 
Monogràfic: el Calci. Montse Garcia, diplomada en infermeria 3 
Novetats a la Xarxa. 6 
Al·lèrgia a aliments i al làtex. Miquel Baltasar, al·lergòleg 7 
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DESEMBRE 2004 
Immunitas Vera ja compleix dos anys 
d’existència divulgant l’al·lèrgia als ali-
ments i al làtex pels àmbits professio-
nals que més contacte tenen amb els 
afectats i afectades, demanant eti-
quetatges clars i entenedors i també 
informació als fabricants,  sol·licitant 
polítiques i actuacions de l’Administra-
ció que ens facin  ciutadans en igual-
tat de condicions per a no patir aques-
ta sensació de precarietat,  recolzant 
al nou soci en els seus primers passos 
desprès del diagnòstic, elaborant nous 
llistats per la dieta d’exclusió, etc. D’ai-
xò, tot plegat, ja heu rebut informació 
mitjançant la circular informativa men-
sual.  
Allò que començà com un petit pro-
jecte s’ha fet gran. Recordeu el butlletí 
d’ara fa un any? parlàvem de créixer i 
consolidar-nos. Ho estem fent: socis i 
sòcies d’arreu Catalunya, del País Va-
lencià, de la Franja de Ponent, i altres 
consultes d’arreu l’Estat (que hem deri-
vat a la respectiva associació) que fan 
palesa, un altre cop, la necessitat d’in-
formació i l’angoixa existent desprès de 
sortir de la consulta, a l’hora de l’esco-
larització, en el moment de la compra 
o de l’ús de medicaments, etc. Tot ple-
gat, sense el reconeixement de cap 
figura jurídica que ens atorgui alguna 
prestació, servei o ajut, tant si som ana-
filàctics com si no ho som.  
 
Al llarg d’aquest any hem captat les 
necessitats del soci-tipus d’Immunitas 
Vera, per aquest ordre: assumir el dia-
gnòstic i desculpabilitzar-se, la supera-
ció de l’angoixa inicial mitjançant la 
informació sobre la malaltia –tasca, ve-
ritablement, que correspon a l'especia-
lista -, la confecció dels àpats, la idone-
ïtat de les marques comercials dels ali-



Quan es pateix una al·lèrgia alimentària o al là-
tex, dins del camp escolar hi ha moltes repercus-
sions que només saben les persones que les estan 
vivint. Sempre que un infant ha de començar a 
l’escola, els pares i mares tendim a patir per si sa-
bran cuidar-lo, si es trobarà a gust, si li passarà 
res,... Però si aquest xiquet/a està afectat d’algun 
tipus de malaltia, com una al·lèrgia greu per in-
gesta, contacte o inhalació, l’angoixa creix ja 
que el què li passi a l’escola pot repercutir en el 
seu nivell de salut. El centre escolar és converteix 
en un parany més, però sense la vigilància aten-
ta dels familiars. Cal prendre tota una sèrie de 
mesures per tal de minimitzar el perill potencial. 
 
En el moment de triar l’escola, en l’imprès de pre-
inscripció, cal notificar l’afectació de l’al·lèrgia ja 
que com a malaltia crònica, des del curs passat, 
el decret de matriculació prima aquestes 
sol·licituds donant una puntuació a efectes de 
barem, en cas de què hi hagués més demanda 
que oferta de places en aquell centre. És un pri-
mer pas per reconèixer que aquests alumnes te-
nen uns necessitats específiques. 
 
En els casos greus que puguin derivar en un seriós 
perill per a la salut si entren en contacte  amb 
l’al·lergen i aquest sigui difícil de controlar en el 
medi escolar, abans d’iniciar el procés de la pre-
inscripció cal posar-se en contacte amb l’EAP 

(Equip d’Assessorament Psicopedagògic) del 
sector, servei depenent del Departament d’Edu-
cació.  
Aquest equip valorarà,  prèvia presentació d’in-
formes mèdics actualitzats, la necessitat de pres-
criure un/a auxiliar d’educació especial per a 
què vetlli per la salut d’aquests alumnes en horari 
escolar. Un cop escolaritzats els pares i mares han 
d’informar molt i moltes vegades, sense importar 
fer-se pesats, per a què el tutor/a, tot l’equip de 
mestres i la resta dels professionals de l’escola, 
estiguin assabentats dels aliments o substàncies 
que provoquen l’al·lèrgia, com identificar els 
símptomes, com actuar en cas d’urgència,... pe-
rò, sobre tot, quines mesures preventives cal 
prendre. En aquest sentit pot ser molt útil difondre 
la Guia per a l’escola editada per Immunitas Ve-
ra.  

Adjunteu un informe mèdic actualit-
zat del pediatra i de l’al·lergòleg que 
porten al nen/a i un certificat mèdic 
oficial. 

Matriculació: Un cop matriculat cal 
demanar una entrevista amb el di-
rector o equip directiu i amb el tutor/
a. És molt important que aquesta in-
formació es faci extensiva al claustre 
i a totes les persones que estaran 
amb el nostre fill. 

Abans de la preinscripció (al mes de fe-
brer) En els casos greus, cal posar-se en 
contacte amb l’inspector del Departa-
ment d’Educació, de la vostra localitat, 
l’inspector ens pot derivar a l’EAP o una 
altra opció és consultar directament l’E-
AP. 

Preinscripció: En l’imprès de preinscrip-
ció, cal notificar l’afectació de 
l’al·lèrgia marcant la creu de nee ( ne-
cessitats educatives especials) .
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Arribem a l’escola 

Recordeu 

“...els pares i mares han d’informar molt i moltes 

vegades, sense importar fer-se pesats, per a què el 

tutor/a, tot l’equip de mestres i la resta dels professionals 

de l’escola, estiguin assabentats dels aliments o 

substàncies que provoquen l’al·lèrgia, com identificar 

els símptomes, com actuar en cas d’urgència...”  

IMM UNIT AS VER A 

Hem de pensar que els mestres cada vegada 
han d’assumir més reptes en tots els nivells, i res-
ponsabilitzar-se de la salut d’aquests alumnes és 
cosa de tots, d’ells i també dels pares i mares in-
formant i sabent fins on es 
pot demanar. Cal instau-
rar la cultura del diàleg 
entre els professionals de 
l’educació i els familiars 
per a anar trobant soluci-
ons als molts dilemes que 
sorgiran al llarg de l’esco-
laritat (festes d’aniversaris, castanyades, mones, 
excursions...) Cal potenciar la integració en totes 
les activitats de la vida escolar, però tenint en 
compte que no s’ha de passar el límit en què es 
posi en perill la vida d’aquests nens i nenes. 

Lliureu-la a l’escola 

Francesca Gomis. Piscopedagoga 
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Què és i on es troba? 
El Calci és el mineral més abundant en l’orga-
nisme, amb un contingut medi de 1-1’2 Kg. És 
troba: 99% en ossos i dents (Calci esquelètic) i 
1% restant en sang, líquid extracel·lular i líquid 
intracel·lular ( Calci sèric). 

Calci sèric:  
Aquest  1 % té un paper molt important en la 
conducció dels nervis, contracció dels mús-
culs, freqüència del cor i la coagulació san-
guínia. 

Calci esquelètic: 
99%  No intercanviable. Es troba en la majoria 
de teixit ossi i dents 
1% Intercanviable. Es troba als extrems dels os-
sos llargs. Quan baixen els nivells de calci en 
sang aquest es mobilitza per mantenir els ni-
vells de calci en sang. A més, si la ingesta és 
adequada augmentarà les reserves però quan 
s’esgota s’obté el calci del comportament no 
intercanviable i, per tant, es produeix una des-
mineralització d’ossos i dents. 
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Quant calci necessito? 

Monogràfic: El calci 

 

"Així, és molt important 
consumir suficient calci 
per mantenir els nivells 
adequats en sang i en 

ossos". 

Referències: Moreiras O, Carvajal A, Cabrera L, Cuadrado C. Ingestas Recomendadas de Energia y Nu-
trientes ( Revisadas 2002). En : Tablas de Composición de Alimentos. Madrid 2004. pp:127-131. Editorial 
Pirámide. 

Categoria Edat 
(anys) 

Mil·ligram  
(mg)/dia 

Categoria Edat Anys Mil·ligram 
(mg)/dia 

Categoria Edat (anys Mil·ligram  
(mg)/dia 

 10-12 1000  10-12 1000  0’0-0’5 500 

 13-15 1000  13-15 1000  0’6-1 600 

16-19 1000 Homes  16-19 1000 Nens i  
nenes  

1-3 800 

20-39 800 20-39 800 4-5 800 

 40-49 800  40-49 800  6-9 800 

 50-59 800  50-59 800    

 60 + 800  60 + 800    

Gestació (2ª meitat) + 600       

Lactància  + 700       

Dones  



Pàgina 4 

Quina és l’absorció del Calci i quins factors augmenten o disminueixen la 
seva absorció? 

IMM UNIT AS VER A 

Factors que augmenten l’absorció 
de calci. 
Vitamina D:  
Afavoreix l’absorció del calci a nivell intestinal. 
Els suplements de Vitamina D normalment no 
són necessaris ja que 15 minuts d’exposició a la 
llum solar diaris són suficients per a mantenir un 
nivell adequat de vitamina D. 
Ph de l’estómac: 
La producció d’àcid de l’estómac augmenta 
amb el menjar. 
Baix consum de calci: 
El cos absorbeix menys calci quan el consum 
augmenta. Per tant, és millor prendre el calci en 
dosis petites durant el dia per facilitar la seva 
absorció. No s’ha de prendre més de 500 mg de 
calci a la vegada. 
Baix nivell de calci en sang: 
Quan el calci en sang baixa, s’activa la hormo-
na paratiroidea i aquesta fa que augmenti la 
producció de vitamina D. Això fa que augmenti 
l’absorció de calci i restableix els nivells de calci 
sanguinis normal i fa que el calci estigui disponi-
ble per ser dipositat als ossos. 
Períodes de necessitats elevades com l’adoles-
cència, gestació i lactància. 
Lactosa:  
Augmenta  l’absorció intestinal. 
El paper de la lactosa és controvertit ja que 
sembla que és cert en lactants però deixa d’a-
favorir l’absorció de calci o almenys amb impor-
tància significativa, en edats majors i adults. 

Factors que disminueixen l’absorció 
de calci 
 
Àcid oxàlic (oxalats)*: 
És l’inhibidor més potent de l’ absorció del calci. 
Es troba en : Espinacs, remolatxa, ruibarbre, ca-
cau. 
Àcid fític (fitats)*: 
En la coberta externa dels cereals. 
És un inhibidor dèbil de l’absorció del calci, ja que 
quan els cereals es panifiquen l’àcid fític es de-
grada per la fitasa dels llevats fermentadors redu-
int molt el seu efecte inhibidor. 
(*) Tant els oxalats com els fitats formen uns com-
plexes insolubles amb el calci i s’obstrueix la seva 
absorció. 
Ingesta elevada de fibra dietètica, sobretot de 
fibra insoluble. que es troba entre altres en el segó 
de blat. 
Elevat consum de proteïnes: 
Afavoreix la pèrdua de calci en orina. 
Malabsorció de greixos: 
Fan que el calci s’elimini per la fempta. 
Inadequada relació Calci- Fòsfor: 
Això comporta un augment de calci en orina i un 
augment de la pèrdua de calci en ossos. Es reco-
mana mantenir una relació 1:1. Ull amb el con-
sum de begudes carbonatades. 
Situacions que redueixen els nivells sanguinis 
d’estrogens com la menopausa i l’anorexia nervi-
osa. 
Alcohol i tabac: 
Disminueixen l’absorció de calci. 
Cafeïna: 
La cafeïna augmenta el calci eliminat en orina. 
Prendre 6 o més tasses de cafè al dia comporta 
un equilibri negatiu del calci 
Medicaments: 
Com corticoesteroides i anticonvulsius a llarg 
plaç. 
A diferència d’altres aliments d’origen vegetal les 
brasicàcees (col, col-i-flor, bròquil, col de Brus-
sel·les, etc.) són riques en calci i tenen una bona 
biodisponibilitat que sembla ser de l’ordre del cal-
ci làctic. 

 

Del calci consumit amb els aliments o com a suplement s’absorbeix entre el 20-30%. La major part del 
calci s’absorbeix en les ¾ parts superiors del duodè. 

"És molt important consumir suficient calci  
per mantenir els nivells adequats en sang i en ossos" 
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Quins són els aliments rics en calci? 
Contingut en mg de calci per cada 100g de porció comestible de l’aliment 

ALIMENTS CALCI ALIMENTS CALCI 

Chanquete, morralla i peixos menjats sencers* 2832 Regalèssia               63 

Cale* 2049 cloïssa      75 

Cabrilla* 1391 Sardina 74 

Wakame (alga)** 1380 Coco        74 

Formatge parmesà 1275 Col-i-flor 72 

Formatge emmemtal 1185 Xufla         70 

Formatge gruyere 880 Musclo      63 

Kombu (alga)** 810 Dàtil sec   62 

Formatge manxec curat 751 Olives negres, en salmorra 61 

Espaguetti de mar (alga**) 720 Figues       60 

Sardina ,enllaunada en oli, escorreguda 407 Cacauet  60 

Formatge fresc tipus “Burgos” 338 Col de Cabdell       57 

Anxoves, en oli, llauna 261 Llenties     57 

Ametlla 248 Ou de gallina, sencer            56 

Soja 240 Pa blanc, de barra                 56 

Tofu 200 Seitó         55 

Cacau soluble, en pols 174 Escarola   55 

Figa, seca 160 Germen de blat     55  

Creixen (berro) 157 Albercoc, sec         55 

Sèsam 150 Api            52 

Cigró 143 Col llombarda         52 

Escopinya, en llauna al natural 142 Areng 50 

Mongeta blanca  139 Caviar 50 

Ou de gallina, rovell 137 Turbot 45 

Iogurt sencer, natural 137 Carxofa 44 

Pistatxo, torrat, salat 135 Celerí 43 

Llobarro 132 Llucet 43 

Llet sencera pasteuritzada 122 Pastanaga 42 

Julivert 118 Xirivia 41 

Ostra 116 Pansa 40 

Gamba vermella 115 Taronja 40 

Sa l de mar  110 Enciam 40 

Pipes de gir a-sol                    100 Nap 39 

Batut fermentat de soja        100 Endívia 39 

Bròquil      93  Mongeta verda 39 

Ruibarbre                86 Sèpia 38 

Cebollí     86 Grosella 36 

Espinacs  86 Mandarina 33 

Sucre, moreno        85 Verat 32 

Bleda                       80 Col de Brussel.les 31 

Quinoa    79  Porro 31 

Fonts: 
“Tablas de composición de alimentos del CESNID”.2004, Ed. McGraw-Hill. Interamericana. 
Mataix Verdú, J (ed). “ Tabla de composición de alimentos” cuarta edición. 2003. Universidad de Granada. 
Fernández Sá, ©. “ Algas de Galícia. Alimento y salud”. 2002. Ed. Algamar. 



Juntament amb l’associació d'al·lèrgics del País 
Basc, ELIKALTE, hem creat un espai comunitari al 
msn amb la intenció d’apropar les associacions 
als afectats. 

http://groups.msn.com/AlergiaAlimentosLatex 

Us animem a participar i deixar els vostres missat-
ges o els vostres dubtes, com a mínim trobareu 
algú amb les mateixes circumstàncies que vosal-
tres. 

Uns dels objectius és millorar la web d’Immunitas i 
oferir més serveis. Fins ara, està allotjada a un ser-
vidor gratuït i per això la manera d’arribar no és 
del tot senzilla. Si aconseguim poder subvencio-
nar el cost d’un servidor, la web podria tenir ja un 
foro i un chat i estar en diferents idiomes, si teniu 
coneixements d'informàtica i voleu col·laborar en 
la creació d’una nova web, agrairem molt les 
vostres aportacions. 

En aquest moments es deu  tot l’esforç al nostre 
webmaster, Ramon Codorniu, responsable de 
la creació i manteniment de la web. 

El calci que es troba en menjars i suplements està 
en forma composta. Un compost és una substàn-
cia que conté més d’un ingredient. Altres ingredi-
ents possibles, a més de calci, en un compost de 
calci inclouen carbonat i citrat. 
El calci contingut en un compost és el calci ele-
mental. Durant la digestió, el compost de calci es 
dissol i el calci elemental està disposat per ser ab-
sorbit en la sang. Si un pastilla conté 500 mg de 
carbonat de calci, conté solament 200 mg de 
calci elemental. 
Això es perquè solament el 40% del compost de 
calci és calci elemental. La majoria de suple-
ments de calci enumeren el contingut de calci 
elemental en la seva etiqueta. 
Forma de suplement: Citrat de calci, 21% de 
calci elemental. La forma de calci suplementari 
que s’absorbeix millor. No requereix la presència 
d’àcid estomacal extra per dissoldre’s. El citrat 
de calci pot ser de forma coloidal. Aquesta és 
una forma de calci líquida que pot ser menys irri-
tant a la paret intestinal. 

Forma de suplement: Carbonat de calci, 40% 
de calci elemental. La forma de suplement de 
calci més comuna. Generalment requereix àcid 
estomacal addicional per la qual cosa s’ha de 
prendre amb el menjar.  
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Novetats a la xarxa  

Quin tipus de suplement de calci és millor? 

IMM UNIT AS VER A 

L’autora de l’article és la Montse Garcia Barco,  
al·lèrgica  alimentaria i mare de dos nens 
al·lèrgics alimentaris. 
Montse Garcia és diplomada en infermeria , amb 
uns amplis coneixements en el món de la dietèti-
ca i nutrició humana,  membre actiu d’Immunitas 
Vera on col·labora habitualment en la recerca 
d’informació mèdica per l’associació. 

No prendre els suplements de calci en forma 
de dolomita, ja que és una font de carbonat 
de calci que es troba en la natura i que 
contenen metalls pesats com el plom”. Ara 
hi ha al mercat molts aliments suplementats 
amb calci (carbonat i citrat càlcic). 

Es busquen 
treballadors sense 
sou per associació 

sense ànim de 
lucre!! 
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Miquel A. Baltasar Drago 
Al·lergòleg 
Hospital de Tortosa “Verge de la Cinta” 
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Al·lèrgia a aliments i al làtex:  
punts bàsics de comunicació entre l’Al·lergòleg i Assistència Primària. 

intervenció imm ediata és crucial i exigeix la per ícia dels metges i personal sanitar i d’assistència prim àr ia.  

A diari, per  a molta gent (1.5% adults i 
6% de xiquets) actes tan senzills com llepar un 
gelat, mossegar un pastís o inflar un globus,  re-
presenten un risc de primer ordre per la seva sa-
lut.  

Un cop s’ha desenvolupat  
l’al·lèrgia a aliments i al là-
tex, és una experiència que 
genera por, tant al pacient 
com al seu voltant (família, 
escola, etc.). 
El número de pacients creix i 
probablement ho continua-
rà fent com la resta de ma-
lalties al·lèrgiques. Actual-
ment s’estima que més 150 
americans moren anual-

ment per reaccions greus d’al·lèrgia a aliments 
i/o al làtex. 

Es pot caracteritzar al pacient de risc vi-
tal? 

Una història de símptomes digestius, cuta-
nis i/o respiratoris immediatament després d’in-
gerir un determinat aliment ha d’alertar sobre el 
risc d’aquest pacient: 

• L’anafilaxi alimentària sol ser molt greu en 
pacients afectes d’asma bronquial i als  sen-
sibilitzats a molts aliments. 

• Aquestes reaccions fatals en xiquets, molts 
cops es produeixen a l’escola.  

• Cap cas mortal (descrit) va poder utilitzar a-
drenalina autoinjectable (tot i que gairebé el 
50% la tenia prescrita): no la tenien en aquell 
moment.  

Paper en el diagnòstic? 
Per a qualsevol reacció aguda amb  ali-

ments cal fer una descripció dels símptomes i 
recollir tots els  aliments implicats  (aliments pro-
cessats, ingredients i la resta d’informació relle-
vant).  
El diagnòstic específic requereix de la interven-
ció de l’al·lergòleg ja que les proves necessiten 
uns controls i una interpretació experta, però 
aquesta intervenció immediata és crucial i exi-
geix la perícia dels metges i personal sanitari 
d’assistència primària.  

Importància de la prevenció. 

El “que no en mengi i s’ha a-
cabat l’al·lèrgia” per desgra-
cia molts cops no és tan sen-
zill d’aplicar i tot el personal 
sanitari ha de ser conscient 
d’aquest fet. 
Alguns al·lèrgens (com per 
exemple fruits secs) poden 

ingerir-se de forma inadvertida (fins un  50% de 
xiquets al·lèrgics al cacauet ho fan).  

Cal ressaltar la importància de l’etique-
tatge clar i senzill: “llet” en compte de  
"caseïnats"; o  "ou" per "albúmina."  S’ha d’en-
tendre que petites excepcions a l’etiqueta po-
den provocar reaccions al·lèrgiques greus: tot i 
que molts cops els nivells afegits poden ser in-
significants des del punt de vista tècnic o funci-
onal del producte.  

Qualsevol aliment es pot contaminar 
per contacte directe o indirecte amb un altre. 
Aquests nens de risc han d’evitar menjar pro-
ductes que els hi donen altres persones sense 
experiència amb el problema i cal extremar les 
precaucions al menjar fora de casa 
(restaurants, bars, menjadors infantils, etc.). 

Repassar el tractament. 
Al nostre medi sanitari, la gran majoria 

de professionals d’assistència primària tenen 
els coneixements i l’experiència necessaris per  
atendre aquests tipus de reaccions anafilàcti-
ques greus. 

Cal recordar el fet  que l’adrenalina 
s’ha d’emprar abans que apareixin els símpto-
mes més greus i que aquests pacients de risc, 
la seva família i educadors han conèixer els 
procediments bàsics per administrar un autoin-
jectable d’adrenalina si aquest ha estat indi-
cat.  

Els efectes nocius de l’adrenalina a les 
dosi de l’autoinjector i en gent jove (sense pro-
blemes de salut afegits) són excepcionals i su-
perats de llarg pel benefici d’aquest medica-
ment en cas d’anafilaxi. 
Referències:  
http://www.fda.gov/fdac/features/2001/401_food.html 
Fatal anaphylactic reactions to food in children Canadian 
Medical Association Journal  



Des d’un banc de fusta vella,  
la gent sàvia del meu poble, 
des d’un banc de fusta vella, 
guaita com passa la vida, 
com van i vénen los dies. 
 
Que bonic seria viure 
i aprofitar l’experiència. 
Que bonic seria viure, 
si no fos per quatre coses 
que ens apuren l’existència. 
 
Si no fos per qui ens separa 
posant-nos tantes barreres. 
Si no fos pel que ens separa. 
Seria fàcil entendre’s 
i mirar-nos a la cara. 
 
Si no fos per tants papers,  
instàncies, rendes i avals. 
Si no fos per tants papers. 
Tindríem un ratet lliure 
per a pensar en los pardals. 

El passat mes de juliol ens trobàvem, per segon cop, els socis i sòcies  
d’Immunitas Vera. Aquest any la trobada es va realitzar a Paüls, una peti-
ta localitat situada a les faldes dels Ports del Baix Ebre. 

Amb la trobada es pretenia passar uns dies distesos en un entorn “segur” 
pels nostres nens, on poder compartir activitats, experiències i fins i tot el 
mateix menú.  

Què vam fer a Paüls? 
Vam estampar camisetes, vam fer collarets de fang, vam fer excursions 
als Ports, vam divertir-nos amb jocs tradicionals, el Toni ens va explicar  
contes de por que no ens deixaven dormir, vam gaudir d’una sessió de 
relaxació i massatge amb la Montse A, i els més petits, ens van fer bavejar 
amb el seu debut com a actors en l’obra “El Peixet Irisat”. 

Com a anècdota important i positiva per a  l’associació, cal destacar el 
fet de que vam rebre l’agradable visita de diversos periodistes de diaris 
d'àmbit català, que van fer ressò de la nostra activitat. 

Cal que donem les gràcies a la Magdalena i l’Amadeu (responsables de 
la casa de colònies) que amb el seu interès i col·laboració van fer possi-
ble que l’estada a Paüls sigui un bon record per tots. 

Cal donar les gràcies també a totes les empreses que van aportar els seus 
productes “segurs” i ens van fer gaudir d’uns bons esmorzars. 

També agraïm al Consell Comarcal del Baix Ebre el seu suport i a Gubia-
na dels Ports fer possible les excursions. 

Esperem repetir un any més aquestos dies de festa grossa pels nens i pels 
adults. 

I l’any vinent us la cantem a la trobada... (jota tortosina) 
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Preparant les disfresses del teatre 

Fent collarets 

Els actors i les actrius 

Si no fos que en esta vida  
necessitem tantes coses. 
Si no fos per esta vida. 
Que senzill seria riure 
i divertir-se a l’aire lliure. 
 
Si no fos per la galvana, 
la galvana del dimoni. 
Si no fos per la galvana. 
Treballaríem a gust 
i menjaríem en gana. 
 
Per sort no tot és dolent, 
per això seguim cantant. 
Per sort no tot és dolent. 
Li donem volta a la vida,  
li donem la volta al banc. 
 
Si no fos per la gent bona, 
lo sol ja ni sortiria. 
Si no fos per la gent bona, 
que ens retorna l’alegria 
d’aixecar-nos cada dia. 

El banc del si no fos. 
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries 

Consell Comarcal 
Del Baix Ebre 
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més sa que els altres!). Aprenem a viure les limitacions 
que suposa deixar d’assistir a les festes on hi ha menjar 
(que són totes)... aprenem a viure amb la por d’una 
reacció que pot arribar a ser mortal... 
Dedicar el meu temps a Immunitas m’ha permès co-
nèixer gent encantadora als qui voldria agrair pública-
ment el seu esforç:  
Gràcies a MªJosé la mare de Nerea, que ja ha tolerat 
la llet de vaca; continua venint tots el dilluns al local a 
fer el que més convingui. Gràcies a Mª Carmen que 
ens va ajudar tant durant la trobada. Gràcies a Maite, 
sempre està quan la necessitem. Gràcies a la Montse 
de Reus que sempre té novetats. Gràcies a la Montse 
de Canet que és la investigadora d’Immunitas. Gràcies 
als companys de Junta, per suportar amb nosaltres al-
gun que altre cop del destí desafortunat que ens ha 
fet patir, ara ja ens fa riure! Gràcies a Mari i Toni , sem-
pre al nostre costat. Gràcies a tots els qui truqueu do-
nant informació o ens envieu respostes de fabricants, o 
ens animeu a continuar. Gràcies a tots professionals 
que desinteressadament col·laboren o senzillament 
estan quan els necessitem.  
Gràcies a Cinta (va ser mestra de ma filla durant un 
temps), compartim les hores de feina dels dimarts car-
regats de projectes! Ara ja és una part important de 
l’associació. 
Moltes gràcies a Montse Pinyol a qui mai li fa mandra 
sortir del local a les tantes de la nit i em conta acudits 
encara que li repeteixo que no m’agraden! 
Gràcies a Arpil amb qui m’uneix una afinitat d’esperit 
igualment estrany. 
Com veieu m’han deixat escriure alguna cosa i estic 
fent un missal, però és així de tot cor com visc cada 
dia aquesta associació. 
 
Montse Ariño. 
Mare de Mireia i Marina. 
Vocal d’atenció al soci. 

El meu nom és Montse, molts de vosaltres em coneixeu 
per telèfon o potser algun dia hem intercanviat e-
mails, aquesta és la meva feina dimarts i dijous a la tar-
da. Com la majoria dels qui truqueu demanant infor-
mació o senzillament per xerrar una estoneta sóc mare 
“afectada” de dues nenes una de 11 i una de 5 anys, 
la petita és la personeta responsable de tot aquest en-
renou. 
Ens ha tocat aprendre sense mestre i sentint-nos molt 
sols: avui te diarrea i no sabem que ha pogut passar? 
Aquest additiu no sé que és... I la tos que sempre ens 
acompanya (ens em deixat el “ventolin”)?? i les urticà-
ries que vénen i van... i sempre els hi pica alguna co-
sa... quina por! tastar un aliment nou... i si no sé utilitzar 
l’Adreject?... i si no sé reconèixer quan, ni com... I l’es-
cola... sense la nostra atenta mirada protectora? i el 
menjar de Nadal a casa dels avis? I la típica pregunta 
de: ai pobret/a!, això no se li passarà mai?... Les visites 
al especialista: 5 minuts de rellotge per sortir gairebé 
amb els mateixos dubtes que quan has entrat... Amb 
una nova al·lèrgia i tornem a començar... Ens sentim 
culpables quan les analítiques no van bé, se’ns esca-
pa alguna cosa!, per no saber que aquell caramel te-
nia llet de vaca o fruits secs... Quan ja no sabem què 
inventar per a què mengi... Aquestes paraules es repe-
teixen a l’altre costat del telèfon; sóc mare com vosal-
tres (sempre truquen les mares) em reconeixo en totes i 
cada una. Gràcies a totes les mares!!!. 
Repassem el que aprenem de tot això que els passa 
als nostres fills o a nosaltres mateixos: aprenem a desxi-
frar etiquetes com uns bons detectius! Aprenem medi-
cina (no s’ofenguin els professionals), ens fa falta molts 
cops quan tenim al davant algun que altre professio-
nal que encara dubta quan li expliquem: miri senyor/a 
ma filla té al·lèrgia a la llet de vaca (que no és el ma-
teix que ser intolerant a la lactosa). Aprenem a cuinar 
a força d’inventar receptes sense gairebé res i desco-
brim aliments riquíssims i sans (els nostres nens mengen 

Si alguna cosa positiva té que el meu fill tingui 
Al·lèrgia Alimentària és que veig amb altres ulls el món 
que ens envolta. 
En el sentit en què la solidaritat i el ser escoltat existeix. 
Malgrat el camí no sigui fàcil ni ràpid, hi ha escletxes 
per on entra la llum. 
Valoro amb profunditat i entenc moltes coses que a-
bans no captava. 
No hi ha res més bonic que els gestos altruistes. 
El més important és unificar esforços, treballar en e-
quip,…Una formiga sola fa poca feina, moltes formi-
guetes fan imperis impensables.  
Amb respecte i actituds positives, ajudant-nos mútua-
ment, i fent el que  puguem fer, per poca cosa que 
sigui, fa que rutlli la cadena i tot coordini per un únic 
objectiu:  

L'al·lèrgia alimentària i al làtex. 
Què fan les formigues per superar els obstacles?; Tre-
ballar…i treballar  molt. És el que hem de fer tots. Tre-
ballar pels nostres fills i per la gent més gran que també 
estan afectats: per a tenir  vetlladores a les escoles 
pels nostres fills, per a la millora en l’etiquetatge, per a 
més divulgació de l´A.A, per a un protocol hospitalari, 
per a una implicació de les escoles… 
 
Això és un crit a tots els socis, ÀNIMS, que entre tots fa-
rem grans als ara, petits somriures. 
 
 
Montse Alives, mare d’en Lluc. Canet de Mar. 
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Xerrades, conferències, taules ro-
dones. 
Immunitas Vera continua  la seva tasca de divul-
gació de la malaltia buscant la complicitat dels 
àmbits de la salut, de l’educació i de la indústria. 
A la circular mensual informativa heu anat rebent 
les activitats programades. Cal agrair la 
col·laboració desinteressada i altruista dels pro-
fessionals que han participat com a ponents i la 
implicació dels socis actius d’Immunitas Vera. 
 

Departament d’Educació. 
Està elaborant-se un Protocol d’Actuació per l’in-
fant al·lèrgic a l’escola. La Direcció General 
d’Ordenació i Innovació Educativa ha subvenci-
onat la segona edició de la Guia per a l’escola 
d’Immunitas Vera. 
Síndic de Greuges. 
Continua el seguiment pel Síndic del Memorial de 
Greuges presentat per Immunitas Vera el desem-
bre de 2002.  

Parlament de Catalunya 
• Resolució 108/VII del Parlament de Catalu-

nya, per la creació d’un grup de treball per 
a estudiar i millorar la situació de les perso-
nes que pateixen al·lèrgies alimentàries i al 
làtex. Arran la compareixença al Parlament 
d’Immunitas Vera es debat i s’aprova per 
unanimitat per la Comisió de Política Soci-
al, el 5 d’octubre de 2004. Estem esperant 
la constitució del Grup de Treball liderat pel 
Consell Assessor d’Al·lèrgies del Departa-
ment de Salut, on  tindrem veu. 

 
• Proposició no de llei, admesa per la Mesa 

del Parlament el 8 d’octubre de 2004,  so-
bre el millorament de la qualitat de vida de 
les persones que pateixen al·lèrgies alimen-
tàries i al làtex, per estudiar i aprovar un ca-
tàleg de prestacions i serveis, i acordar dis-
posicions pel reconeixement de la malaltia i 
estudiar mesures de discriminació positiva. 
En tràmit. 

 

 

• Proposició no de llei, admesa a tràmit per 
la Mesa del Parlament l’1 de juny de 2004, 
sobre la incorporació del professional dietis-
ta al sistema sanitari públic. Debat i rebuig 
(per un vot de diferència) per la Comisió de 
Política Social el 19 d’octubre de 2004. 
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El 25 de maig de 2004 vam comparèixer davant la 
Comisió de Política social del Parlament de Catalunya 

Federació Estatal. 
Ja han manifestat la seva predisposició a participar en els treballs previs a la constitució d’una Federa-
ció les associacions d’al·lèrgics a aliments i/o al làtex ELIKALTE (Euzkadi), ANAYAS (Navarra) i AEPNAA 
(Madrid). La primera trobada de contacte està prevista pel gener de 2005.  

Dra. M. Pich, gastroenterologa Xerrada divulgativa Canet de Mar 



Uns quants dels qui buscàvem  l’ombra de la carrasca. 
Trobada a Paüls 2004 
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Humitegeu una safata per anar al forn i poseu-hi 
els polvorons deixant un centímetre de distància 
entre ells. Poseu-los a forn suau (150º) durant 25 
minuts. 

Deixeu-los refredar i empolseu-los amb sucre de 
llustre. Emboliqueu-los amb paper de seda de 
colors. 

Polvorons, sense llet, sense 
ou, sense fruits secs. 
Ingredients: 

-500 g de farina 
-250 g de llard 
-250 g de sucre de llustre (o sucre en pols) 
-1 culleradeta de canyella mòlta 
-1 cullerada de suc de llimona 
-la ratlladura d’una llimona 
-Farina torrada 

Elaboració: 

Col·loqueu la farina en una safata per anar al 
forn. Poseu-la a forn suau (150º) durant cinc o sis 
minuts tot remenant de tant en tant fins que la 
farina quedi lleument torrada. Un cop torrada 
deixeu-la refredar i passeu-la pel sedàs. 

Amb 450 g de farina torrada feu un volcà al mig 
de la superfície del marbre. Feu un forat i poseu-
hi 200 g de sucre de llustre, els 250g de llard, la 
canyella, la ratlladura i el suc de llimona. Treba-
lleu la pasta fins que tingueu una bola. Emboli-
queu-la amb un drap humit i deixeu-la reposar 1 
hora. 

Espolseu amb el resta de la farina el marbre i esti-
reu la pasta amb el corró fins a deixar-la d’un 
centímetre de gruix. Ara, ja els podeu tallar amb 
un motlle rodó de cinc centímetres de diàmetre. 

Panoli, sense llet, sense ou, sense fruits 
secs. 
Ingredients: 
- 250 cl. d'oli  d'oliva 
- Ratlladura de mitja llimona 
- 200 gr. de sucre 
- 3 cullerades de matafaluga 
- Farina fins que la pasta estigui dura (1/2 Kg. a-
prox.) 
Elaboració: 
1.- Barrejar l'oli i el sucre. Afegir la ratlladura de la 
llimona i anar afegint la farina fins que la massa 
estigui ben dura. 
2.- Passar el corró sobre la massa fent que quedi 
d'1 cm. de gruix. 
3.- Tallar a trossos la pasta en funció de la mida 
de les coquetes. 
4.- Donar-li forma a la coqueta i fer un pessic al 
mig (formant una muntanyeta). 
5.- Enfornar durant uns 20 minuts. 
6.- Un cop cuites les coquetes ensucrar-les. 

El panoli és una pasta típica de molts po-
bles d’arreu de Catalunya, a les comarques 

del Baix Ebre és un dolç que sempre va lligat 
amb les Festes Majors. 
 
 
 
 
 
 
Aquesta base de massa la podem utilitzar i modi-
ficar segons convingui, hi podem fer tartaletes de 
melmelada si ho coem dins de motlles o també 
recobert de xocolata desfeta, només cal posar-hi 
imaginació!!!. 
Extreta de la web : 
http://www.amposta.info/gastronomia/ 
Hi podeu trobar més receptes típiques del Mont-
sià i la elaboració pas per pas. 
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Immunitas Vera va ser constituïda l’any 2002 com a iniciativa 

d’un grup de pares i mares de nens al·lèrgics alimentaris, 

amb el propòsit de millorar la qualitat de vida dels afectats i 

les seves famílies, omplint el buit associatiu que hi havia en 

aquells moments a Catalunya. 

L'àmbit dels nostres associats és tot el territori Català i part del 

País Valencià, complint-se així uns dels nostres objectius prin-

cipals: l’ajuda mútua. 

Organitzem xerrades periòdiques, amb professionals, arreu 

del territori català. 

Circulars mensuals als socis, amb informació d'interès, recep-

tes de cuina alternatives, novetats dietètiques... 

Facilitem llistats d’additius i denominacions per les dietes 

d’exclusió. 

S’ha editat una Guia per a l’escola i més recentment un dos-

sier d’informació sobre consultes a fabricants. 

Organitzem trobades per famílies afectades. 

REIVINDIQUEM ELS NOSTRES DRETS. 

DIVULGUEM LA NOSTRA AFECCIÓ. 

ENS AJUDEM!!! 

C/ Montcada, 27, 2n 
43500 Tortosa 

ASSOCIACIÓ 
D’AL ·LERGICS 

AL IMENTARIS  I  AL  LÀTEX.   

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya 
i Balears; i els socis i les sòcies que es desplacen 
arreu Catalunya allà on hi hagi una activitat 
d’Immunitas Vera, que veritablement s’han auto-
constituït en un Grup Itinerant... 
 

Gràcies a tots i a totes!!! 

Col·laboren, ajuden, son còmplices, aconsellen, 
divulguen, supervisen, aporten idees, donen su-
port, organitzen, ens ajuden, etc.: 
 
Dr. Jaume Miquel i Salsas, pediatre; Dr. Miquel 
Baltasar i Drago, al·lergòleg; Dr. Ramon Tormo i 
Carnicer, pediatre gastroenteròleg de l’Hospital 
Materno Infantil de la Vall d’Hebron; Dra. Anna 
Maria Plaza, pediatra al·lergòloga de l’Hospital 
Sant Joan de Deu; Dr. Stephan Schneider, gastro-
enteròleg de l’Hospital de Figueres; Dr. Victor Vi-
la, gastroenteròleg de Parc Taulí; Dra. Montserrat 
Bosque, pediatra al·lergòloga de Parc Taulí; Dra. 
Margarida Pich, pediatra gastroenteròloga de la 
Clínica Teknon; Neus Valveny i Adolf Segarra, far-
macèutics; Col·legi Oficial de Farmacèutics de 
Tarragona; Consell Comarcal del Baix Ebre; Con-
sell Comarcal del Montsià; Ajuntament de Torto-
sa; Cambra de Comerç de les Terres de l’Ebre; Dr. 
Ismael Roldan Bermejo, Director Territorial del De-
partament de Salut; Francesca Gomis, psicope-
dagoga de l’EAP de Tortosa; Ramon Codorniu, 
webmaster; Dra. Maria Teresa Compte, vice-
presidenta de la Filial de les Terres de l’Ebre de 

Els qui col·laboren 

Tel: 977 446 299 
 immunitasvera@telefonica.net 

ASSOCIA’T 

http://www.tinet.org/~immunita/ 
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