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Amb la col·laboració de:

- Contactem amb altres associacions 
de l’Estat i esperem constituir una 
Federació que ens doni encara més 
força, a l’Estat i a Europa.
- Trobem els primers avenços en 
divulgació de la malaltia (Cursos de 
Formació, Taules rodones, etc.) i en 
prestacions (assignació de vetlladors 
a l’escola).
- Molts professionals estan interessats 
per la nostra informació, ja que és 
representativa de la quotidianeïtat de 
l’al·lèrgia a aliments/làtex.

 Avui, en l’ acció interna:

- El Dossier Informatiu d’Immunitas Vera 
(el “dossier de fabricants”) és una eina 
útil i recomanada.
- La Circular Mensual Informativa 
és rebuda per tots i totes amb 
la informació que ens interessa 
regularment. El Butlletí Anual es un breu 
resum i una bona carta de presentació 
de la nostra activitat.
- La Guia per a l’Escola  continua editant-
se amb el suport del Departament 
d’Educació i del Pla d’Educació per a 
la Salut a l’Escola (PESE) i hem rebut 
felicitacions de professionals, particulars 
i dels propis socis/es en la seva tercera 
edició pel seu caràcter divulgador. 

El passat octubre vam complir  el 
nostre tercer aniversari  des de la 

constitució formal d’Immunitas Vera. En 
aquell moment el panorama de l’al·lèrgic 
a aliments i al làtex a Catalunya era 
desolador: un cop rebíem el diagnòstic 
un mar d’interrogants s’obria davant 
nosaltres amb un sentiment especial 
d’impotència i de soledat, especialment 
pel desconeixement, falsos mites i 
les creences errònies existents sobre 
l’al·lèrgia en els àmbits més propers (la 
família, la salut, l’educació, la botiga, la 
farmàcia, etc.

 Avui, en l’ acció externa:

- Els Departaments de Salut, d’Educació, 
de Benestar i Família i el de Comerç, 
Turisme i Consum de la Generalitat ja ens 
coneixen i saben de què parlem quan 
demanem solucions a les mancances del 
col·lectiu.
- Alguns d’aquests Departaments ja 
es plantegen  solucions a les nostres 
principals mancances.
- El Síndic de Greuges continua amb 
el seguiment del nostre Memorial de 
Greuges, amb l’expedient obert l’any 
2002.
- Hi ha obertes diverses iniciatives 
parlamentàries.

- El Grup d’Ajuda Mútua és operatiu 
amb les publicacions esmentades, 
l’atenció al soci  i amb l’operativitat del 
Grup MSN (l’espai comunitari) i el xat 
setmanal.
- Infants i adults gaudim d’uns dies de 
relax amb la Trobada d’Al·lèrgics a 
l’estiu.
- Tenim molts més projectes (sortides d’un 
dia, venda de Productes AlertaAlergias, 
campanyes de recollida de queixes 
per fer un registre real i efectiu de 
problemes, i alguna mobilització) en els 
quals tu pots col.laborar.
- Desprès de rebre el diagnòstic, 
l’al.lèrgic/a a aliments i làtex compta 
amb més informació al seu abast i 
més recursos. El lema fundacional 
d’Immunitas Vera va ser “mai més 
sols”.
Aquest no és un missatge auto 
complaent i relaxant. Al contrari, amb 
aquestes bases encara ens queda 
més feina per fer i consolidar. Amb 
aquest ànim treballem i demanem la 
vostra col·laboració en les properes 
campanyes que realitzarem l’any 
2006.

Fernando Jaime
President d’Immunitas Vera

Tres anys cap endavant

La revista d’Immunitas Vera. Associació d’al·lèrgics alimentaris i al làtex de Catalunya
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Continguts

Departament de Salut

Immunitas Vera va poder 
entrevistar-se el passat octubre 
amb la Consellera de Salut, 
Hble. Sra. Marina Geli , qui 
va rebre en mà un resum de les 
nostres peticions.

Foto: La Consellera amb 
el Director dels Serveis 
Territorials, Dr. Ismael Roldan, i 
representants d’entitats.

Alertes
Mitjançant la nostra circular informativa mensual us hem 
informat sobre les alertes produïdes en el nostre àmbit. 
La nostra petició a l’Agència Catalana de Seguretat 
Alimentaría (ACSA) per a que protocolitzi un sistema 
d’alertes amb les associacions de pacients va ser ben 
rebuda per aquest organisme. Restem a l’espera.

Guia per a l’escola           3
Adrenalina autoinjectable als nens amb al·lèrgia  a aliments?     4

Aplicació de la nova normativa sobre etiquetatge.       5
Jornada “Al·lergens alimentaris: etiquetatge i autocontrol”     6
Projectes aconseguits!!!          7

Aspectes nutricionals en l’al·lergia a aliments       8

Trobada a Sant Marçal del Penedès “Les colonies”      10

Probiòtics i prebiòtics. La microflora intestinal i les seves funcions   11

Prevenció en l’al·lèrgia al làtex        13
El nostre espai: Al·lergies a l’escola       14
La recepta           15
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El passat mes d’octubre es realitzà la presentació pública de la 
Guia per a l’escola d’Immunitas Vera, acte que havia de presidir 

la Consellera d’Educació, Hble.Marta Cid i Pañella, i que va haver de 
suspendre poques hores abans. Malgrat això, el Delegat del Govern 
ens va transmetre les paraules de la Consellera com a suport al nostre 
col·lectiu.

La presentació comptà també amb la presència del Director de Serveis 
d’Educació i el Dr. Miquel Baltasar i Drago, al·lergòleg de l’Hospital 
Verge de la Cinta (Tortosa) i col·laborador d’Immunitas Vera. 

Va ser un acte emotiu al que van assistir nombrosos professionals del 
món de l’educació, premsa, càrrecs públics i socis i sòcies desplaçats 
d’arreu Catalunya.
Aquesta tercera edició de la Guia per a l’escola d’Immunitas Vera ha 
comptat amb el suport del Departament d’Educació i del Pla de Salut 
per a l’Escola (PESE), i estarà a l’abast de tots els Centres Escolars, 
Equips d’Atenció i Orientació Psicopedagògica (EAP) i Centres de 
Recursos Pedagògics (CRP) interessats.

Immunitas Vera pretén posar a l’abast dels professionals de l’educació 
una eina que afavoreixi la integració de l’infant al·lèrgic a aliments i/o 
làtex, faciliti la tasca de l’escola, i que serveixi per a evitar situacions 
d’inseguretat a l’aula, tant per als infants com per als educadors. 
Amb la informació adequada i la superació dels falsos mites i de les 
creences errònies no hi ha possibilitat d’obstacle a la socialització dels 
infants amb al·lèrgia a aliments i/o làtex, una afecció relativament 
desconeguda que sol comportar un considerable grau de preocupació 
per als pares a l’hora d’escolaritzar a un infant que fins ara ha estat 
i està sotmès a una especial cura respecte a tot allò que menja, que 
toca o que inhala. 

La Guia per a l’escola d’Immunitas Vera es constitueix com 
a punt de trobada pares - educadors, per tal d’establir les pautes 
necessàries en l’escolarització de l’infant, i com a font d’informació 
necessària, on el diàleg entre mestres, pares i personal no docent 
haurà de ser constant per poder garantir unes condicions bàsiques 
d’integració i no discriminació, i en alguns casos, de seguretat física 
de l’afectat/da. 
Els pares després de rebre el diagnòstic ens trobem amb una nova 
realitat. Els professionals dels àmbits de la salut, de l’educació i 

Guia per a l’escola

Editada amb el suport del 
Departament d’Educació 
i del Pla de Salut per a 
l’Escola (PESE),

D’esquerra a dreta: Fernando Jaime, president d’Immunitas Vera, Lluís Salvadó, Delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Miquel Baltasar, 
Al·lergòleg de l’HVC de Tortosa i Xavier Vega, Delegat d’Educació a les Terres de l’Ebre.

nosaltres, pares i mares d’infants al·lèrgics a aliments i/o làtex, anem 
junts en aquest viatge de fer créixer, física i humanament, als infants del 
segle XXI. Aquest va ser el nostre esperit fundacional i és el 
repte ineludible de tots plegats.
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La resposta de “defensa” de l’organisme davant d’un episodi 
anafilàctic és l’alliberament immediat d’adrenalina per part de 

les glàndules suprarenals; així que podem considerar l’adrenalina 
com l’antídot natural de les reaccions al·lèrgiques greus: redueix 
ràpidament l’edema de glotis, obre les vies respiratòries 
i ajuda a mantenir la pressió arterial. Amb aquesta finalitat 
clínica s’han dissenyat dispositius d’adrenalina autoinjectable (AAI).

Als pacients amb factors de risc de sofrir anafilaxi greu s’els recomana 
sempre sistemes d’alerta mèdica que facilitin la correcta interpretació 
de la situació i, per tant, la supervivència; tanmateix aquests pacients, 
els seus familiars o cuidadors  han de portar AAI i saber com utilitzar-
la. 

L’AAI quan s’empra apropiadament redueix la morbilitat i la 
mortalitat de l’anafilaxi: en un estudi de 13 reaccions anafilàctiques 
extremadament greus, havien rebut adrenalina durant la primera 
hora:

• 2 dels 6 pacients morts.  

• 6 dels 7  pacients supervivents. 

L’anafilaxi és un quadre clínic greu i el tractament amb 
adrenalina, tot i estar  clarament indicat, no es realitza 
amb la freqüència desitjable. 
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Adrenalina autoinjectable als nens amb al·lèrgia  a aliments?

Alguns autors parlen de que l’AAI pot ser prescrita  en excés, donat 
que algunes al·lèrgies alimentàries es limiten en el temps (proteïnes de 
llet i d’ou, fonamentalment). Tot i això, sembla existir consens en què 
s’ha de donar sempre que el nen presenti:

• Asma bronquial associat a l’al·lèrgia alimentària.

• Reaccions anafilàctiques lleus amb petites quantitats de 
l’aliment.

• Reaccions anafilàctiques greus.

Amb aquests criteris, un total de 172 pacients d’un estudi van rebre 
un dispositiu d’AAI: només  1 de 567 (0.002%) va tenir una anafilaxi 
greu i no la tenia prescrita.  

En aquest mateix estudi de 567 pacients (el 70% nens) amb al·lèrgia 
a fruits secs, el 15% van tornar a presentar reaccions:

• La majoria de tipus lleu (n= 62),  no van precisar cap 
tractament. 

• L’adrenalina s’utilitzà a 3 de 3 reaccions greus i a 6 de 23 
moderades, tots els pacients van millorar (només un va requerir dos 
dosis) i cap va presentar efectes adversos. 

Existeix la falsa creença de que l’adrenalina és perillosa, això 
possiblement és cert quan s’utilitza la via intravenosa i sense el compte 
degut (per exemple, administrant-la sense diluir). No coneixem 
l’existència de cap mort entre nens per utilitzar l’AAI en dispositius del 
tipus Adreject/EpiPen® . 

Dr. Miquel Baltasar i Drago 
Presentació de la Guia per a l’escola d’Immunitas Vera

Les directrius per a la pràctica d’Infermeria a les Escoles de l’Estat de 
Washington (USA) prohibeixen l’administració de medicació injectada 
per ser un procediment que pot causar danys significatius en cas 
d’errors en l’administració: l’única excepció que contemplen es 
la de l’AAI!; adicionalment és recomana al professorat que aprengui 
con s’utilitza.

Els riscos potencials de l’adrenalina inclouen: l’augment de la 
freqüència cardíaca (palpitacions, taquicàrdia), elevació de la pressió 
arterial, tremolors, agitació i mal de cap transitori (cal recordar per a 
què s’utilitza). 

Els riscos potencials de no utilitzar l’adrenalina 
en cas de un quadre al·lèrgic greu amb afectació 
respiratòria i/o càrdio-vascular (risc vital) 
excedeixen als de la toxicitat de la pròpia medicació, 
de llarg.

Miquel A. Baltasar Drago
Unitat d’Al·lèrgia

Hospital de Tortosa “Verge de la Cinta
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Aplicació de la nova normativa sobre etiquetatge.

Amb la intenció d’aconseguir una millor informació per als 
consumidors i protegir la salut d’alguns d’ells, la normativa 

general sobre etiquetatge ha estat recentment modificada i d’aquesta 
manera és obligatori incloure en la llista de la composició dels 
productes tots els ingredients i altres substàncies presents en la seva 
elaboració. La llei inclou la llista d’aquests ingredients i l’obligació de 
que siguin indicats amb una referència clara (per exemple, albúmina 
d’ou i no ovoalbúmina). Els ingredients d’obligatòria menció en 
l’etiquetatge son:

1. Cereals que continguin gluten ( blat/trigo, sègol/centeno, ordi/
cebada, civada/avena, espelta, kamut o  varietats híbrides) i  
productes derivats.

2. Crustacis i productes a base de crustacis.

3. Ous i  productes a base d’ou.

4. Peix i  productes a base de peix.

5. Cacauets i productes a base de cacauets.
6. Soja i  productes a base de soja.

7. Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa).

8. Fruits amb closca com ametlla (Amygdalus communis L.), 
avellana (Corylus avellana), nous (Juglans regia), anacards 
(Anacardium occidentale), pacanas [(Carya illinoiesis) 
(Wangenh.) K Koch], castanya de Pará (Bertholletia excelsa), 
festucs/pistachos (Pistacia vera), nous macadamia i nous d’ 
Australia (Macadamia ternifolia), i  productes derivats.

9. Api i els seus  productes derivats.

10. Mostassa i els seus productes derivats.

11. Grans de sèsam i  productes a base de grans de sèsam.

12. Diòxid de sofre i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg 
o 10 mg/litro. (E-220, E-221, etc...).

Hi ha, malgrat aquest primer avenç en l’etiquetatge, excepcions a la 
norma a cadascuns dels grups descrits. No hi ha que declarar:

1. Cereals que continguin gluten: Xarops de glucosa a base 
de blat, inclosa la dextrosa*, maltodextrines a base de blat*, 
xarops de glucosa a base d’ordi/cebada,  cereals utilitzats en 
destilats  per a licors.

2. Ous: Lisozima (produïda a partir d’ou) utilitzada en el 
vi,  albúmina (produïda a partir d’ou) utilitzada com agent 
clarificador en el vi i la sidra.

3. Peix: Gelatina de peix utilitzada com a suport de vitamines 
i aromes, gelatina de peix o ictiocola utilitzada como agent 
clarificador en la cervesa, la sidra i el vi.

4. Soja: Oli i greix de soja totalment refinats*, tocoferols naturals 
mesclats (E306), D-alfa tocoferol natural, acetat de D-alfa 
tocoferol natural i succinat de D-alfa tocoferol natural derivats 
de soja, fitosterols i esters de fitosterol derivats d’olis vegetals de 
soja,  ésters de fitostanol derivats de fitosterols d’oli de soja.

5. Llet: Sèrum utilitzat en destilats per a licors,  lactitol,  productes 
lactis (caseïna) utilitzats com  agents clarificadors a la sidra i el 
vi.

6. Fruits de closca:  Fruits de closca utilitzats en destilats per 
a  licors,  fruits de closca (ametlles i nous) utilitzats com a  
aromatitzant en licors.

7. Api: Oli de fulla i llavor d’api, oleorresina de llavor d’api.

8. Mostassa: Oli de mostassa, Oli de llavor de mostassa,  
Oleorresina de llavor de mostassa.

Tot plegat ens resulta positiu, si bé hi ha aspectes de la llei que no fan 
que l’etiquetatge sigui de completa confiança i seguretat per a molts 
al·lèrgics:

• Ni el Reial Decret ni la Directiva Europea obliguen a declarar 
traces (traces) perquè no son un ingredient ni una substància. 
Les empreses tenen criteris diversos a l’hora d’esmentar-les. El 
tema de les traces és un aspecte pendent de resolució.

• Quan puguin utilitzar-se en la fabricació o preparació d’un 
producte ingredients similars o intercanviables sense alterar 
la seva composició, naturalesa o valor, i sempre que suposin 
menys del dos per cent del producte acabat, la seva indicació 
en la llista d’ingredients podrà efectuar-se amb la declaració  
“conté... i/o...” (contiene... y/o....), en cas que al menys un 
dels dos ingredients com a màxim sigui present en el producte 
acabat. Ja sabem que no és el mateix un tipus d’oli que un altre, 
o de greix animal.

• Poden no declarar-se si un  ingredient compost constitueix menys 
del dos per cent del producte acabat. Aquesta disposició no 
s’aplicarà al additius.

• Tampoc hi ha obligació de declarar ingredients compostos si 
consisteixen barrajas d’espècies i/o plantes aromàtiques si 
suposen menys del dos per cent del producte acabat, excepte 
els additius.

• Quan l’ingredient compost sigui un producte alimentari sense 
exigència de la llista d’ingredients.

• Els productes etiquetats abans del 26 de novembre de 2005 
que no s’ajustin al Reial Decret podran comercialitzar-se fins 
l’esgotament d’existències.

La Directiva Europea 2003/89/CE, en relació amb la indicació dels 
ingredients va entrar en vigor a novembre de 2003, els Estats membres 
de la Unió Europea van disposar d’un any (fins novembre de 2004) 
per transferir les disposicions de la Directiva a les legislacions pròpies 
i els fabricants van gaudir d’un any més fins que a partir del 25 de 
novembre de 2005 els productes comercialitzats han de complir la 
nova normativa, amb l’excepció d’aquells que han estat etiquetats 
abans d’aquesta data.

Referències:

• Comitè Científic de l’Alimentació Humana (Unió Europea): Informe sobre 
reaccions adverses a aliments i ingredients alimentaris, 1995.

• Directiva Europea 2003/89/CE, modificant la Directiva 200/13/CE en 
relació amb la indicació dels ingredients.

• Real Decret 2220/2004 que modifica la norma general d’etiquetatge, 
presentació i publicitat dels aliments aprovada pel Real Decret 1334/
1999.

• Directiva Europea 25/2005/CE, rectificació per Directiva 2005/36/CE, 
d’exclusió provisional de la declaració (fins novembre de 2007).

• Reial Decret 1164/2005.
   
*S’aplica també als productes derivats, en la mesura que sigui improbable 

que els processos que s’hagin sotmès augmentin el nivell de al·lergenicitat 
determinat per la EFSA per al producte del que deriven. 
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l’hora de consumir cap producte.  
També creiem que hi ha un argument que no es va fer del tot explícit 
per la manca de temps durant el debat, i en essència ve a dir que en 
l’argumentació dels al·lergòlegs, essent impecable en termes generals, 
sobretot pel fet indiscutible que cal etiquetar-ho tot i també, que 
els al·lèrgens depenen dels hàbits de consum (els al·lèrgics es tornen 
al·lèrgics al que consumeixen); no recollia de manera prou explícita 
que les persones al·lèrgiques a la llet, ou, peix  i fruïts amb clofolla 
(ametlla, avellana, nou,...) i els seus derivats, sembla que es tornin 
al·lèrgics no per la seva ingesta quan aquests components són 
secundaris, sinó per la seva ingesta habitual com a ingredients 
principals. I que per tant, si es fa el que les empreses presents a la 
taula han estat fent, i s’eliminen completament aquests components 
de les formulacions quan és tècnicament possible i quan no són 
ingredients principals, no és gaire probable que els al·lèrgens 
passin a ser uns altres en cap termini de temps. La hipòtesi 
que sembla més probable és que els al·lèrgens majoritaris passarien a 
ser uns altres només si es canviessin les dietes principals de 
la població d’una manera significativa.  

Ens ha semblat oportú fer aquesta aportació i la volíem posar a sobre 
la taula per a tots els participants de les Jornades, per tal que la puguin 
tenir en compte i la valorin segons estimin convenient. Creiem que la 
Jornada ens va servir a tots per reflexionar sobre la qüestió i va fer 
palesa la necessitat d’un punt de contacte permanent per discutir i 
debatre aquest i altres temes amb tots els actors implicats.

Volem reiterar l’agraïment a tots els participants de les Jornades i 
també el volem fer extensiu a totes les empreses i institucions que 
hi estaven representades. Restem a la disposició de tothom per a 
qualsevol aclariment.

Ramon Reig
Vice-president d’Immunitas Vera.

Associació d’al·lèrgics alimentaris i al làtex de Catalunya.

Des de l’associació  Immunitas Vera, associació d’al·lèrgics 
alimentaris i al làtex de Catalunya, volem agrair les aportacions 

de tots els participants de la Jornada -Al·lèrgens alimentaris, etiquetatge 
i autocontrol, que es va dur a terme el passat 7 de novembre del 2005- 
que valorem molt positivament, tant des del punt de vista organitzatiu, 
que va ser un encert i un èxit de participació, com des del punt de 
vista dels continguts, que creiem molt encertats, oferint una visió molt 
amplia de la qüestió. Els volem felicitar especialment per la sensibilitat 
mostrada cap a la nostra problemàtica i volem encoratjar a tothom 
a seguir treballant en la mateixa línia des de les seves respectives 
responsabilitats. 

Volíem fixar la nostra posició respecte a un punt de la discussió final 
que hi va haver a la Jornada que hem posat en consideració als 
membres de la Junta i hem consultat amb el nostre Consell Assessor. 
Des de la nostra perspectiva, va haver-hi un cert desconcert després 
de la darrera intervenció dels al·lergòlegs en la que deien que el 
que calia era etiquetar completament el producte, i no pas evitar 
al·lèrgens que podien quedar ocults, perquè si se n’evitaven uns, al 
cap d’un temps els al·lèrgics estarien sensibilitzats als nous productes 
que es fessin servir. La resposta per part de les empreses, ens sembla 
recordar que va ser, que la postura que havien pres era intentar 
eliminar els al·lèrgens si no eren productes principals i no afectaven a 
la qualitat del producte, per no haver d’excloure d’entrada a possibles 
consumidors.

 Creiem que la postura de les empreses que formaven part de la taula 
és la que caldria que tothom prengués, i que les honora especialment, 
perquè no se’ns escapa que haver de modificar els procediments 
o fins i tot la formulació d’un producte és un cost afegit, que ells 
han assumit. Però no deixa de ser cert que també és absolutament 
necessari, perquè sinó ens trobarem que molts al·lèrgics no podran 
consumir cap producte industrialitzat. Si la majoria d’empreses opten 
per l’etiquetatge preventiu o no fan l’esforç d’eliminar els al·lèrgens 
quan és possible, els al·lèrgics es quedaran sense cap seguretat a 

Jornada “Al·lergens alimentaris: etiquetatge i autocontrol”

El passat mes de desembre Immunitas Vera 
va assistir a  la Jornada sobre “Al·lèrgens 
alimentaris, etiquetatge i autocontrol”, 
adreçada a responsables d’autocontrol a 
les empreses, inspectors i consumidors, 
organitzada per l’Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària (ACSA).

Enllaços d’interès:

Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Departament de 
Salut: 
www.gencat.net/salut/acsa/Du12/html/ca/Du12/
Agencia Catalana de Consum: 
www.consumcat.net/
Agencia Española de Seguridad Alimentaria: 
www.aesa.msc.es/aesa/web/AESA.jsp
Autoritat Europea de Seguretat Alimentària: 
www.efsa.eu.int/
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Dossier Informatiu

Durant l’any 2005 ha vist la llum la segona  edició del 
Dossier Informatiu de les respostes dels fabricants a les 
nostres consultes sobre l’existència d’al·lergens en els 
seus productes. 

Aquesta publicació és fruit de la col·laboració 
d’Immunitas Vera amb Elikalte (l’associació basca 
d’afectats per al·lèrgies alimentàries).

El Dossier és una bona eina de consulta, que recull 
diferents tipus de productes, agrupats per categories; 
begudes, pasta, dolços, embotits, material escolar,etc. 
un cop més dirigint l’esforç de totes les persones que 
han col·laborat en la seva edició per millorar el dia a 
dia dels afectats

Receptari
Immunitas Vera i Elikalte han editat de forma conjunta 
el “Pequeño recetario doméstico para alérgicos a 
alimentos”, com a resultat de l’experiència d’ambdues 
associacions i del seu treball per oferir recursos per 
aconseguir una alimentació equilibrada i la plena 
integració social dels afectats i afectades.  Realitzat 
amb les aportacions dels seus socis i sòcies els plats 
han estat sotmesos, a més a més, a la prova de les dues 
compiladores del receptari per a seleccionar només els 
que son a l’abast de tothom.

Productes “alerta al·lèrgia”
Aquest any hem pogut fer possible un projecte de 
carnets, enganxines i camisetes , gràcies a Jordi Fosch, 
dissenyador gràfic que ens ha regalat il·lustracions per la 
majoria d’al·lèrgens i a la constància de l’Agnès Lauthier, 
membre de la Junta Directiva d’Immunitas Vera que ha 
sabut trasmete la il·lusió necessària per dur a terme el 
projecte.
El to infantil i les combinacions de color fan que sigui 
una manera simpàtica i gens traumàtica de sortir de casa 
degudament identificat, problema en el que ens trobem 
la majoria de pares quan s’apropen les excursions, 

colònies,etc.

Projectes aconseguits!!!
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Sense alimentació no hi ha vida i 
sense una bona nutrició no hi ha 

salut. 
La moderna ciència de la nutrició i dietètica s’ha de posar al 
servei de tota la població per a explicar com hem d’organitzar la 
nostra alimentació, donant els coneixements suficients per a menjar 
correctament, en qualsevol circumstància de la vida i atenent a la 
tolerància alimentària personal, amb l’objectiu d’assegurar un bon 
estat de salut i evitar o pal·liar els problemes de salut. 

Menjar bé és possible, i fins i tot fàcil, en la nostra moderna societat 
que ofereix una oferta molt àmplia d’aliments, a la vegada que hem 
arribat a un coneixement profund de la composició dels aliments i les 
seves accions en l’organisme humà i en la seva salut, que ens permet 
oferir una informació segura i creïble. 

Però no hem d’oblidar que l’ésser humà menja per a una mica més 
que per a nodrir-se. El primer que busquem i que trobem en el menjar 
és plaer i cap dieta, per equilibrada que sigui, resultarà realment 
saludable si no satisfà aquesta necessitat de proporcionar plaer. 

Quan parlarem de “nutrició i dietètica humana” 
especifiquem dos conceptes diferents i complementaris sense els 

quals no s’aconseguiria la salut:

- AL parlar de “nutrició” ens referim a totes les substàncies que 
han de ser aportades per l’alimentació diària per a cobrir les 
necessitats que cada ésser humà té en cada moment de la seva 
vida. Aquestes necessitats varien segons cada individu, la seva 
activitat física i fins i tot el seu estat de salut. En nutrició parlem 
de quantitats mesurables i, per tant, de l’aspecte més científic de 
l’alimentació. 

- La paraula “dietètica” és d’origen grec i això ens fa comprendre 
la importància de “tenir una planificació per a mantenir l’harmonia 
d’un sistema, atenent a tots els seus aspectes”. La dietètica, per 
tant, tindrà present una infinitat de conceptes i detalls que facin 
possible i agradable l’alimentació diària de cada ser humà, 
tenint en compte totes les complexes característiques personals, 
abastant tots els aspectes humanístics de l’alimentació. 

En la dieta de les persones amb al·lèrgies als aliments hem de tenir en 
compte aquests dos aspectes de l’alimentació. 

Per això el plantejament de la dieta en l’al·lèrgia a 
aliments ha de controlar:

 1.- Una correcta ingesta de:

- Calories: correctament repartides entre proteïnes, 
glúcids i lípids 

- Proteïnes  

- Vitamines  

- Minerals  

- Substàncies antioxidants  

- Àcids grassos essencials 

- Àcids grassos Omega-3. 

Tan sols amb un profund coneixement de la composició dels aliments 
es pot assegurar una correcta dieta en cada cas d’al·lèrgia a un 
o diversos aliments i es poden prevenir carències alimentàries que  
puguin comprometre el bon estat de salut. 

2.- El grau de satisfacció, confiança i benestar que la dieta 
provoca en el pacient i en el seu entorn. 

En cada cas d’al·lèrgia a un determinat aliment s’han de 
valorar els nutrients que aporta majoritàriament l’aliment 
en qüestió i introduir d’altres aliments o suplements que 
cobreixin l’aportació d’aquests nutrients. 

Per a això és necessari especificar:

- Les dosis concretes dels diversos nutrients que s’han de 
controlar en la dieta. 

- La informació de tots els aliments o preparats 
alimentaris que són equivalents en diversos nutrients. 

- La planificació de menús i les pautes de conservació 
i cuinat que assegurin un òptim estat nutritiu i evitin 
riscos de contaminació. 

En l’actualitat és necessari i urgent proclamar una cosa que abans no 
es dubtava: 

S’ha de menjar per aconseguir un desenvolupament 
correcte, per a mantenir l’organisme en ple estat 

de salut i per a aconseguir un perfecte funcionament 
cerebral i no tan sols per a saciar la gana o satisfer 
el desig d’alguns aliments.

L’estudi de la nutrició ha arribat a la conclusió que qualsevol carència 
d’algun nutrient repercuteix negativament en l’equilibri, plenitud i salut 
de l’organisme i per això hem d’assegurar una dieta que inclogui totes 
aquestes substàncies necessàries en la seva justa mesura, malgrat 
l’abstenció absoluta de grups d’aliments que es consideren bàsics en 
la dieta de la majoria de la població. 

Aspectes nutricionals en l’al·lergia a aliments

Mª Josep Rosselló
 Xerrada: Al·lergia a Aliments i equilibri nutricional 

organitzada per Immunitas Vera el passat 5 de novembre de 2005 
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Un exemple de control de vitamines seria sobre la 
vitamina A i vitamina C: 

Sabent que les recomanacions estan sobre els 900 micrograms de 
retinol al dia per a mantenir uns nivells plasmàtics adequats, en dietes 
amb eliminació d’alguns aliments com làctis i peixos blaus, que són 
dues de les fonts principals de vitamina A en la dieta habitual es 
pautará el consum d’altres aliments rics en aquesta vitamina. 

Exemple d’aliments rics en Vitamina A 
en micrograms equivalents de retinol 
Contingut en microg. per 100 g. d’aliment 

Oli de fetge de peixos 1.800

Pastanagues 1.350

Julivert 675

Créixens, espinacs 545

Formatge curat 320

Mantega 800

Ou 225

Cloïsses i altres mol·luscos 250

Sardina i tonyina 60

Peix espasa 500

Anguila i angulas 1.000

Mango 475

Caquis 160

Mandarina 105

Papaya 95

Passaria el mateix si s’haguessin de suprimir aliments que habitualment 
aporten quantitats adequades d’àcid ascórbic. 

La dosi de vitamina C recomanada varia des de 50 mil·ligrams al dia 
per a un adult en condicions òptimes fins a més de 100 mil·ligrams per 
a individus que situen el seu organisme en situacions d’estrès, com és 
el cas dels fumadors o en diverses activitats físiques. 

Exemple d’aliments rics en vitamina C. 
Contingut de Vit. C en mg. per 100 gr d’aliment 

Groselles 200
Julivert 190  
Pebrot 120
Bròquil 115
Kiwi 90
Papaia 80
Maduixes i maduixots 60
Cítrics 50

És molt important evitar qualsevol situació de carència de minerals. Un 
exemple ho podem tenir amb el Zinc. 
Aquest mineral és un d’aquests nutrients que hem d’aportar-lo d’una 
manera continuada al llarg de tota la vida perquè no disposem 
d’importants reserves corporals i per a assegurar un òptim estat de 
salut s’ha d’ingerira diari en una dosi d’uns 15 mil·ligrams. 

Exemple d’aliments rics en Zinc 
Contingut de Zinc en mg. per 100 g. d’aliment 

Ostres 52,0
Germen de blat 15,0
Carn de cavall  6,0
Gambes i llagostins 3,5
Formatges curats 3,5
Ou 1,5
Fruits secs 9,5

Llegums 4,0

Tan sols amb un ampli coneixement en la composició dels 
aliments i de l’àmplia oferta de preparats alimentaris 
es pot assegurar una òptima nutrició als pacients amb 
al·lèrgia a aliments. 

En el control de la dieta en casos d’al·lèrgia alimentària és necessari 
valorar: 

A- El manteniment d’un bon estat nutricional. 

B- La ingesta correcta de calories. 

C- El grau de satisfacció confiança i benestar que aporta la dieta. 

Mª Josep Rosselló Borredá
Directora de la Diplomatura de Nutrició humana i Dietètica 

                                         UNIVERSITAT RAMÓN LLULL
                                                       BARCELONA

Participa a l’espai comunitari 
d’Immunitas Vera i d’Elikalte:

http://groups.msn.com/AALsocios
Foros, enllaços, receptes i xat semanal...
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Tercera Trobada d’Al·lèrgics a Aliments i Làtex.

Vam realitzar la nostra tercera trobada durant quatre dies d’agost a 
Sant Marçal del Penedès (Alt Penedès). Dies distesos en un entorn 

“segur” on compartírem activitats, experiències i menú únic per tots 
assistents que va elaborar amb molta cura la Montse Garcia.
La gimnàstica matinal, la piscina, els tallers de reciclatge de paper, 
d’argila, pastilina i estampació de camisetes, festa de l’escuma, 
música, jocs i sortida nocturna van fer gaudir els infants d’una divertida 
estància a Sant Marçal mentre els adults desconnectàvem amb un 
Taller de Relaxació, Bingo Nocturn i visita a Bodegas Torres. La 
Jornada de Portes Obertes ens va portar el retrobament amb alguns 
socis veterans i la coneixença dels més recents. 
Gràcies a Isabel, la cuinera, que va “gosar” cuinar per tots aquests 
infants..., a Júlia que va montar el taller de reciclatge de paper, gràcies 
també a Toni-pare que és el millor “monitor jefe” del món mundial i als 
monitors, Laia, Irina, Nerea, Llorenç i Mireia.

Taller d’estampació de camisetes

Isabel, la cuinera i les pinxes de cuina

Hora de dinar

La festa de l’escuma

Agraïm la col·laboració de:

Toni Colomé, el monitor jefe

Trobada a Sant Marçal del Penedès “Les colonies”

Felicitacions a tots els participants, 
per la feina feta i els objectius aconseguits.

Van ser uns dies genials!!!
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Probiòtics i prebiòtics. La microflora intestinal i les seves funcions
Els probiòtics

Què són?
Són microorganismes ingerits VIUS que sobreviuen al pas del tracte 
gastrointestinal i capaços d’exercir efectes beneficiosos sobre la salut 
i el benestar de la persona que el consumeix:

§ Bacteris o llevats VIUS presents a:

o Aliments (generalment productes làctics fermentats).

o Medicaments.

o Complements alimentaris (normalment liofilitzats).

Quines són les principals espècies?

§ Bifidobacterium (B. bifidum, B. lactis, B. longum, B. breve)

§ Lactobacillus acidophilus

§ Lactobacillus casei

§ Lactobacillus rhamnosus

§ Lactobacillus johnsonii

§ Lactobacillus reuteri

§ Enterococcus faecium

§ Sachharomyces (llevat)

Efectes beneficiosos que poden exercir sobre l’organisme

1. Reforçament de la barrera gastrointestinal

2. Regulació del trànsit intestinal

3. Sobre la flora pròpia o endògena

4. Millora de la resposta immunitària

5. Modulació de les malalties atòpiques.

6. Pot ajudar a prevenir el càncer.

7. Regulació dels valors del colesterol plasmàtic

1. Reforçament de la barrera gastrointestinal

Els probiòtics enforteixen els mecanismes de barrera de defensa 
intestinal i redueixen la càrrega antigènica.

Els probiòtics han demostrat revertir l’increment de la permeabilitat 
intestinal i potenciar les respostes IgA especifiques del budells, els 
quals són freqüentment defectuosos en nens amb èczema atòpic i 
al·lèrgia a aliments.

Alguns estudis indiquen que els probiòtics també són capaços de 
modular la producció de IgE i IgG, fent-ne disminuir els seus nivells 
plasmàtics. Només indiquen un possible paper protector enfront el 
tractament de l’al·lèrgia, però no són concloents !!

4. Millora de la resposta immunitària

L’augment de l’activitat de limfòcits i macròfags, i per tant, per secretar 
α-interferó, la qual cosa millora la permeabilitat intestinal alterada 
amb la inflamació.

5. Modulació de les malalties atòpiques

El retràs en el desenvolupament de la microflora intestinal de 
Bifidobacteries i Lactobacillus és un fet general en nens al·lèrgics. 

S’ha constatat posteriorment que l’administració perinatal de 
Lactobacillus prevé el desenvolupament d’èczema atòpic durant els 2 
primers anys de vida.

La microflora intestinal està formada per 100 bilions de bacteris, 
amb aproximadament 400 espècies diferents. El budell gros conté 

el 95 % de totes les bacteris.

En el moment del naixement, el budell del recent nascut és 
pràcticament estèril. La seva colonització depèn de la càrrega 
bacteriana de l’ambient, de la microflora materna, del tipus de part, 
la nutrició durant les primeres setmanes de vida i la medicació. Als 2 
anys de vida la microflora intestinal és quasi definitiva i permaneix 
estable durant la vida de l’individu.

Les principals funcions de la microflora intestinal 
són:

Ø Producció de vitamines ( B12, K, tiamina i riboflavina).

Ø Àcids grassos de cadena curta ( butirat, acetat i propionat) que 
són la font d’energia de les cèl·lules intestinals i mantenen la 
integritat de la mucosa intestinal.

Ø Complementari del procés de digestió i absorció.

Ø Protecció enfront el desenvolupament i infecció de microorganismes 
patògens.

Ø Estimulació i modulació del sistema immunitari.

Un budell amb un bon funcionament manté en equilibri les poblacions 
de bacteris  beneficioses (Ex bifidobactèries, lactobacillus) amb 
les bacteris no beneficioses (Ex Clostridium, Campilobacter). Així 
un desequilibri de la microflora intestinal pot produir o afavorir el 
desenvolupament de malalties.

Una de les principals funcions de la mucosa el budell és l’efecte 
barrera, evita que els microorganismes dolents o els antígens 
passin a la circulació. Si es destrueix la mucosa intestinal, s’altera 
la permeabilitat de la paret intestinal. S’ha suggerit que una dieta 
desequilibrada i l’alteració de l’equilibri de les bacteris intestinals 
poden donar lloc a una alteració de la permeabilitat de la paret 
intestinal.

Per tant, és molt important recolzar nutricionalment a les nostres 
bacteris beneficioses, la qual cosa es pot aconseguir ingerint 2 tipus 
d’aliments: els probiòtics i els prebiòtics.
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o Alleugeriment de l’estrenyiment.

o Modulació de la flora intestinal, estimulant les bactèries 
beneficioses (bifidobacteris) i inhibint les patògenes 
(clostridis).

• Evidència científica no totalment establerta

o Millora de la biodisponibilitat dels minerals (calci i magnesi).

o Prevenció d’ infeccions i de desordres intestinals.

o Disminució dels triglicèrids sanguinis.

o Disminució del risc de càncer de colon.

o Modulació de la resposta immunitària.

Conclusions

Els prebiòtics i probiòtics permeten millorar l’equilibri ecològic de 
la flora, potenciant les seves funcions beneficioses i controlant les 
possibles influències perjudicials.

La ingestió d’aliments prebiòtics i probiòtics ha de fer-se en l’àmbit 
d’una alimentació variada i equilibrada. Solament d’aquesta manera 
aquests productes poden ajudar a aconseguir una correcta nutrició i 
una millor qualitat de vida dels individus.

Montserrat Garcia Barco
Diplomada en Infermeria

Vocal de la Junta Directiva d’Immunitas Vera 

Bibliografia:

• Alimentos prebióticos y probióticos. Ámbito Farmacéutico. Volumen 23 núm. 

5 Mayo 2004.

• Roberfroid “Aliments fonctionnels” Ed. Tec&Doc. 2002

Els prebiòtics

Què són?

Són ingredients alimentaris no digeribles que influeixen positivament 
l’hoste a l’estimular selectivament el creixement i/o activitat d’una 
bactèria o d’un nombre limitat de bacteris potencialment favorables al 
colon, per tal de millorar la salut de l’hoste.

Avantatges dels prebiòtics enfront els probiòtics

• Millorar les soques bacterianes pròpies ja establertes

• Els probiòtics es poden afegir fàcilment en quasi qualsevol 
producte alimentari.

Prebiòtics amb eficàcia provada en humans. 
On els trobem?

• Inulina: arrels de xicoira.

• FOS (Fructo-olisacàrids): blat, ceba, espàrrec, all, porro, 
carxofa i plàtan.

• GOS (Galacto-olisacàrids): Són de síntesi a partir de la 
lactosa.

No hi ha una dosi diària recomanada però s’han observat efectes 
eficients amb ingestes de prebiòtics entre 4-20 g.

Beneficis nutricionals dels prebiòtics

• Evidència científica forta

o No digerible i escàs valor calòric.

o Convenient als diabètics.

Federació Estatal
Durant l’any 2005 hem estat promovent la constitució d’una Federació de les associacions d’al·lèrgics a 
aliments i/o làtex de l’Estat, havent arribat a consensuar un redactat d’estatuts per tal de crear aquesta 
nova organització que ens faci sumar en massa social a l’hora de presentar les nostres peticions. Les 
entitats promotores van acordar en la seva darrera reunió d’octubre de 2005 obrir la Federació a altres 
associacions implicades amb l’al·lèrgia en general.

Arpil Zorrozua (ELIKALTE), Fernando Jaime (IMMUNITAS VERA), Lali Garcia (AEPNAA) Alfonso Lafón (ANAYAS)
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1. Prevenció primària

Es l’encaminada a evitar la sensibilització en els grups de risc, 
mitjançant la disminució  del contingut al·lergènic dels productes de 
làtex. Aquests grups de risc són persones que pel seu treball o perquè 
han sofert múltiples intervencions quirúrgiques, han estat exposats amb 
freqüència al làtex i per tant s’hi poden sensibilitzar.

Cal tenir en compte que la principal font de sensibilització al làtex és 
l’ús de guants de làtex. El polsim del guant (midó de blat de moro) és 
un vehicle de dispersió dels al·lergens de làtex. Com a norma general 
s’ha d’evitar l’ús de guants de làtex amb pols. 

El guant de làtex proporciona una protecció contra agents infecciosos 
o tòxics difícils d’igualar amb materials sintètics. Per tant la pràctica 
actualment adoptada per alguns centres sanitaris de substituir 
totalment els guants de làtex per guants de vinil no és pot considerar 
correcta. Actualment no hi ha una normativa general d’us de guants. 
Caldria adequar el tipus de guant a usar segons les característiques 
del sanitari i del pacient, les tasques a realitzar i la relació qualitat-
preu. En aquest cal aprofitar l’experiència de països com Alemanya 
on la incidència de patologia  ocupacional per làtex s’ha reduït de 
forma significativa amb la normativa de l’administració que prohibia 
l’ús de guants de làtex empolsats.

2. Prevenció secundària

Cal un cribatge per al diagnòstic precoç dels al·lèrgics.
En aquells individus ja sensibilitzats perquè no es produeixi reacció 
clínica cal evitar totalment el contacte amb guants de làtex (fins i tot 
els sense pols i amb baix contingut al·lergènic) i altre productes que 
puguin contenir làtex: preservatius, globus, material sanitari.

Un 50% de les persones al·lèrgiques al làtex poden tenir símptomes 
al menjar castanya, plàtan, alvocat, kiwi o altres fruites tropicals. 
L’al·legòleg cal estudiar cada cas i si es diagnostica al·lèrgia a 
aquestes fruites en prohibirà el seu consum

3. Prevenció terciària

Facilitar tractament als al·lèrgics amb símptomes. Es disposa de 
medicació simptomàtica i en cas d’antecedents de reacció anafilàctica 
caldrà subministrar adrenalina autoinjectable.

En alguns casos seleccionats per l’al·lergòleg es pot considerar 
l’administració d’immumoteràpia; de moment només està registrada la 
vacuna sublingual de làtex.

R. Lleonart Bellfill
Al·lergòleg

Hospital Universitari de Bellvitge

Com a norma general s’ha d’evitar l’ús de guants de 
làtex amb pols. 

Prevenció en l’al·lèrgia al làtex

El llibre Alergia al Látex, realitzat per diversos autors amb el 
patrocini de la S.E.A.I.C. (Sociedad Española de Alergologia e 
Inmunologia Clínica) ,  editat per MRA Ediciones l’any 2002, es troba 
esgotat.  
El podreu consultar en format PDF en la web www.alergopolis.com  
del Dr. Carlos Blanco del Servei d’Al·lèrgia de l’Hospital Dr. Negrín de 
las Palmas de Gran Canaria.

Informació d’interés:

Ministerio de trabajos y Asuntos sociales. Riesgos sensibilizan-
tes laborales por la utilización de látex y su prevención:
www.mtas.es/insht/practice/f_latex.htm

Asociació Americana d’Al·lèrgics al Làtex:
www.latexallergyresources.org/

Links sobre l’al·lergia al làtex:
http://latexallergylinks.tripod.com/
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Hola Sóc Pau !! Un company de la classe dels óssos, 
m’agrada molt anar a escola i també m’agrada molt 

menjar. Però tinc un problema i és que sóc AL·LÈRGIC a l’ou i a 
les patates, un mica especial, imagineu!! la truita de patates ni 
olorar-la. A més sóc molt llaminer 

M’agrada molt celebrar els aniversaris dels meus companys, 
però clar, mai puc, perquè els pastissos tenen ou, i si els menjo 
em poso malalt, la mama es preocupa molt i a més em renya. 
Per això hem parlat amb la pastisseria del poble “ Can....” i allí 
em fan pastissos sense ou que jo puc menjar. 
Si voleu fer-los a casa, la mama té una recepta boníssima. 

Si no podeu fer-los sense ou, no us preocupeu, aviseu a la 
mestra que contenen ou i que jo no puc menjar. 

Moltes Gràcies. Pau G. 

Carta enviada als companys de classe d’en Pau, després de patir un “petit accident” amb un pastís d’aniversari

El nostre espai: Al·lèrgies a l’escola
La presència d’alumnes amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex a les 
nostres escoles esdevé un fet cada cop més habitual. Al nostre centre 
hi ha escolaritzat en Joan, un nen de sis anys multial·lèrgic alimentari 
i al làtex. Coneixia el seu cas a grans trets, però no ha sigut fins ara, 
moment en que hem començat a treballar junts quan he tingut un 
contacte més directe amb el –per a molts desconegut- món de les 
al·lèrgies.

La primera cosa que vaig fer com a tutora d’en Joan va ser trobar-
me amb la que havia sigut la seva mestra tutora a l’etapa infantil. Els 
seus tres anys de treball amb en Joan i la seva família li han permès 
disposar d’informació necessària per a desenvolupar  la seva tasca 
com a mestra de forma òptima. El canvis més destacables que ha 
calgut incorporar són bàsicament dos. El primer és el d’adoptar 
una actitud preventiva per tal d’evitar la presència de qualsevol 
producte potencialment perillós que pugui perjudicar en Joan. Per tal 
de reforçar més encara aquest aspecte disposem de la figura d’un 
vetllador exclusiu que ens ajuda a les hores d’esbarjo i a les sortides 
escolars. El segon canvi important és el fet de disposar a l’escola 
d’una farmaciola exclusiva d’en Joan on hi haurà tots els medicaments 
necessaris per actuar en un cas de gravetat, sempre després d’haver 
avisat a la família i els sigui impossible arribar a temps a l’escola.

Amb molta informació al cap i una mica de por vam decidir fer la 
primera trobada amb la Marta, la mare d’en Joan. En aquella primera 
reunió, la Marta em va explicar el cas d’en Joan, em va  proporcionar 
tota la informació de la qual ella disposava juntament amb tots els 
documents legals preceptius necessaris per tal de poder actuar en 
cas d’emergència vital. Com a mestres tenim el deure de vetllar pel 
benestar dels nostres alumnes i per a aconseguir aquesta fita tenim 
dret a rebre tot l’assessorament mèdic necessari, atès que no som 
professionals de la salut i per tant no coneixem el protocol d’actuació 
en cas d’emergència ni tenim formació en l’administració de 
determinats medicaments, com per exemple, l’adrenalina. En el nostre 
cas particular hem rebut tot l’assessorament que hem demanat, tan per 
part dels metges del CAP de Banyoles com de la seva família. 

Després d’aquesta primera trobada amb la Marta ens hem anat 
trobant moltes altres vegades, deixant així un canal de comunicació 

sempre obert a les moltes preguntes i dubtes que van sorgint dia a 
dia a l’escola.  Mica en mica, aquella “por” inicial va desapareixent  
gràcies a aquesta relació entre l’escola i la família d’en Joan. La seva 
actitud fa que fem un enfoc únic de la situació i que ho fem sempre 
en positiu. Cal que quedi clar que tots anem en la mateixa direcció i 
amb un objectiu únic i comú: la total integració d’en Joan a l’aula i 
l’escola ordinària. Avui en dia cau sobre l’escola el pes d’importants 
responsabilitats però poques són les vegades que se’ns dota dels 
mitjans, recursos i suport necessaris per afrontar-los amb fermesa i 
garanties d’èxit. És per això que en el cas que m’ocupa crec que 
el paper de la família d’en Joan ha estat i és fonamental ajudant i 
treballant amb equip amb tots els mestres.

Finalment m’agradaria afegir que certament no és una tasca senzilla 
el fet de tenir un nen amb problemes d’al·lèrgia a l’aula però l’actitud 
col·laboradora i sempre positiva d’en Joan a l’escola, disposat a 
ajudar-me sempre davant qualsevol situació nova fa que aquesta 
“dificultat” sigui ben petita.

Imma Pujol Nadal
Mestra de Primer B

CEIP Pla de l’Ametller
Banyoles
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“...mai hem d’oblidar que l’ésser humà menja per a una 
mica més que per a nodrir-se...” Mª Josep Rosselló

Postres de Nadal sense ou. Pastís de xocolata i pasta fullada amb xoco-
lata, kiwi i mandarina. Un plaer a la vista que ens regalà Sussy la mama 
de Joan Marc, soci d’Immunitas Vera. 

Asociación Española de 
Dietistas y Nutricionistas

Vam participar en una taula rodona 
organitzada per l’AEDN el maig de 
2005 on aquestos professionals van 
escoltar, de primera mà, la nostra vida 
quotidiana. L’AEDN va oferir la seva 
col·laboració i la seva implicació en la 
divulgació de l’al·lèrgia a aliments/làtex 
mitjançant cursos de formació.

Grup de Treball d’al·lèrgies alimentàries/làtex
Arran la Resolució del Parlament de Catalunya 108/VII es va crear aquest grup que havia d’estudiar la 
problemàtica del nostre col·lectiu i fer propostes per la millora de la nostra qualitat de vida. El document final 
el podeu trobar a la web d’Immunitas Vera i ha recollit les peticions de les associacions participants en el 
Grup de Treball i les propostes del propi Departament de Salut. Una de les nostres principals peticions va ser 
la reactivació del Consell Assessor d’Al·lèrgies i la creació d’un Observatori d’Al·lèrgia a Aliments/Làtex per 
donar continuïtat al treball començat.

Síndic de Greuges
L’any 2005 hem mantingut contactes amb aquesta institució (Coordinadors d’Afers Socials i Drets dels Infants) 
pel seguiment del nostre expedient de queixa, iniciat l’any 2002 i encara obert. 

Accions

Al Parlament de Catalunya i al Congreso de los Diputados hi ha diverses iniciatives parlamentàries de les 
quals us hem estat informant amb la circular informativa mensual.

Galetes de xocolata  amb coco

Ingredients:

§ 3/4 de tassa d’oli d’oliva.
§ 2 tasses de sucre integral de canya.
§ 2 cullerades de vainilla líquida.
§ 2 cullerades de llavors de lli.
§ 1/2 tassa de llet de soja.
§ 2 tasses de farina integral.
§ 3/4 de tassa de coco ratllat.
§ Mitja cullerada de sal.
§ 1 tassa i mitja de bocins  de xocolata negre.

Elaboració:

Escalfar el forn a 175º.
Moldre les llavors de lli fins que estiguin polvoritzades.
Afegir la llet de soja i batre.
Mesclar a banda l’oli d’oliva i el sucre.
Afegir a la preparació anterior, incorporant-hi la vainilla, la 
farina i el coco ratllat, quan estigui amassat afegir-hi els bocins 
de xocolata.
Fer boles del tamany d’una avellana i aplanar-les una mica 
amb la mà.
Coure uns 10 o 15 minuts.

La recepta



Lluc de Ventdelplà (TV3) també s’associa
El petit Lluc de Ventdelplà és al·lèrgic a aliments. El seus pares ja han 
contactat amb Immunitas Vera per associar-se. 

Ventdelplà és una telenovel·la de nit, és a dir, adaptada a l’emissió 
nocturna, que porta el segell de l’equip que, amb “Poble Nou”, va 

posar en marxa aquest gènere a l’estat espanyol. Dilluns i dimarts a les 
21.30 hores a TV3. 

Xerrada “Al·lergia a aliments i equilibri nutricional” a càrrec de Mª Josep Rosselló,  
organitzada per Immunitas Vera el passat 5 de novembre de 2005 a Barcelona. 
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Qui som?

Immunitas Vera va ser constituïda l’ant 2002 per la iniciativa d’un 
grup de pares i mares d’infants al·lèrgics  a aliments i al làtex amb 

el propòsit de millorar la qualitat de vida dels afectats i les seves 
famílies, omplint el buit associatiu que hi havia llavors a  Catalunya. 
Avui els adults també formen part d’Immunitas Vera i la seva ac-
tivitat es desenvolupa per tota Catalunya i part del País Valencià 
complint-se un dels nostres objectius principals: l’ajuda mútua.
Organitzem xerrades amb professionals, oferim informació d’inte-
rès mitjançant les nostres publicacions, realitzem trobades i dema-
nem a les Administracions les tendències necessàries per millorar la 
nostra situació de precarietat.

Reivindiquem els nostres drets. Divulguem la nostra afecció. Ens ajudem.
Participa, Col·labora, Associa’t.

Montcada, 27, 2n 43500 Tortosa
T: 977 446 299
immunitas.vera@telefonica.net


