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IMMUNITAS VERA 
Carrer Vilanova, 56. 
43590 Jesus-TORTOSA. 
977 / 500 842. 

 

 
Local social. 
 

La regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament de 
Tortosa ha cedit ja a 
IMMUNITAS VERA un local 
a l’edifici del carrer Montcada 
de Tortosa. Aquest edifici és 
un hotel d’entitats on 
s’ubiquen les seus d’altres 
associacions de malalts. 
 Ara es realitzarà l’adeqüació 
d’aquest local on s’ubicarà 
l’arxiu de l’associació i tindrà 
caràcter administratiu. 
També disposa d’ una sala 
on realitzar reunions i l’horari 
d’utilització és lliure. 
L’atenció al soci i al públic en 
general es realitzarà a les 
instal.lacions que la Direcció 
d’Atenció Primària cedeix a 
IMMUNITAS VERA al CAP 
Baix Ebre (Ferreries) per la 
seva utilització els dimecres, 
amb un horari comprès entre 
les 8.00 i les 21.00 que 
encara està per determinar ◙ 

 

 

 

 

Delegacions 
 

La delegació IMMUNITAS 
VERA-montsià ja és 
operativa. El socis del 
Montsià poden adreçar-se a : 

S’està treballant per 
aconseguir les Delegacions 
Barcelona i Penedès.◙ 

 

 

Associació  d’al.lèrgics alimentaris

immunitas-vera@terra.es 
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Fira Amposta. 
 

Del 4 al 8 de desembre de 
2002 es realitzà la Fira de 
Mostres Fira Amposta, al 
recinte firal de la ciutat 
d’Amposta (Montsià). 

IMMUNITAS VERA  va ser 
present i va fer la seva 
presentació el dissabte dia 7 
a les 18.00 hores a la Sala 
d’actes número 3.◙ 

 

 

Nadal Jove a Tortosa. 
 

Del 21 de desembre de 2002 
a l’1 de gener de 2003, 
IMMUNITAS VERA realitzà 
un taller per divulgar 
la’al.lèrgia alimentària, 
especialment entre els 
infants no afectats. 
Confeccionar un mòbil,  
pintar fitxes i jugar amb 
cartes, tot fent referència als 
aliments prohibits i els hàbits 
de neteja, van ser les 
activitats d’aquest Taller. 

Dues tardes es realitzà un 
Taller de Cuina, on Montse 
P., Maite, Edita i Montse A. 
confeccionaren diversos 
tipus de galetes sense llet, 
ou ni fruits secs i també 
pastissos sense gluten. 

Es va fer degustació de 
productes específics per 
al.lèrgics alimentaris per 
cortesía del Centre de 
Nutrició i Dietètica MAYTE, 
de Tortosa. 

 

Moltes persones 
s’interessaren pels nostres 

objectius i per la 
problemàtica de l’al.lèrgia 
alimentària, sol.licitant 
informació sobre les 
activitats d’ IMMUNITAS 
VERA i demanant l’alta 
d’inscripció. 

 

 

Alguns socis de Barcelona 
ens van visitar i col.laboraren 
en les activitats del Taller. 

La propera edició del Nadal 
Jove 2003  esperem ser-hi 
presents, atesa l’expectació 
creada al voltant de la nostra 
associació. ◙ 

 

L’Aleix  (peix)  i la Marina  (PLV,ou,avellana) al Taller de Nadal Jove 2002. 

Laura, monitora voluntària,  amb infants participants del nostre Taller. 
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Difusió institucional 
 

La difusió institucional 
d’IMMUNITAS VERA es 
realitza per mitjà del telèfon 
d’informació del Departament 
de Sanitat i Seguretat Social 
de la Generalitat de 
Catalunya: 

La Direcció de Serveis 
d’Atenció Primària de la 
Regió Sanitària Tortosa (que 
abasta les comarques de 
l’Ebre) ha distribuït els 
tríptics d’IMMUNITAS VERA 
per les Àrees Bàsiques de 
Salut i ha adreçat una carta 
personalitzada als 
professionals sanitaris 
presentant-los la nostra 
entitat per una possible 
col.laboració. IMMUNITAS 
VERA resta a l’espera d’una 
resposta satisfactòria per 
l’interés del col.lectiu 
al.lèrgic. 

 

 

El fons documental 
 
El Dr. Jaume Miquel i Salsas 
continua treballant  en 
l’elaboració i actualització 
d’un fons documental, 
buscant i coordinant 
col.laboracions per poder 
oferir un bon servei al soci. 

 
La quota del soci 
 
La darrera reunió de la Junta 
Directiva es va acordar 
rebaixar la quota anual del 
soci, fixant les quotes amb 
nous imports. Encara no s’ha 
efectuat cap cobrament, així 
que encara som a temps de 
modificar les quotes. 

 

 

El soci celíac gaudeix d’un 
import reduït perquè la 
informació que necessita és 
molt específica i la obté per 
altres associacions. Malgrat 
això els celíacs comparteixen 
els mateixos problemes que 
els al.lèrgics alimentaris i les 
seves reivindicacions son 
similars. 

 

.. 

El Síndic de Greuges 

 

El Síndic de Greuges atèn 
les queixes dels ciutadans en 
la seva relació amb els 
poders públics.  IMMUNITAS 
VERA , considerant que 
actúa en benefici de tot el 
col.lectiu al.lèrgic alimentari, 
sense perjudici de terceres 
persones, sense mala fe o 
sense fonaments ha 
presentat al Síndic un 
Memorial de Greuges que 
descriu la situació de 
l’al.lèrgic alimentari. 

L’escrit es va presentar el 17 
de desembre passat i va ser 
atès pel Síndic Adjunt 
d’Infància, si bé es va aclarir 
que la problemàtica afectava 
també a adults. 

El vint-i-tres de gener el 
Síndic de Greuges admetia 
a tràmit el Memorial de 
Greuges que bàsicament li 
plantejava els principals 
problemes del col.lectiu 
al.lèrgic: 

 

• la manca de 
divulgació 
instituciional 

• l’etiquetatge dels 
productes alimentaris i 
farmacèutics. 

• la manca de 
prestacions socials i 
econòmiques. 

• L’escolarització . 

• Els ingressos 
hospitalaris. 

 

 
SANITAT RESPON (24 hores) 

902 111 444 

Soci : 
       40 euros 
Soci celíac : 
       20 euros 
Soci 
col.laborador: 
 mínim 10 euros  
 

IMMUNITAS VERA 
977/ 500 842 
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El Síndic de Greuges 
respon en el seu escrit del 
dia vint-i-tres de gener que 
“entenent la complexitat i 
importància d’aquestes 
afeccions, sobretot quan les 
pateixen els infants, hem 
cregut oportú adreçar-nos al 
Departament d’Ensenyament 
i al Departament de Sanitat, 
a fí que ens informin sobre el 
coneixement que des 
d’aquelles institucions tenen 
de l’abast del problema, i del 
capteniment que aquests 
Departaments tenen sobre el 
mateix”. 

Ara ens queda l’espera dels 
resultats d’aquestes 
actuacions, amb la 
consciència d’haver demanat 
quelcom que ens correspon. 

També sabem que cap porta 
és tancada i que cap vía és 
agotada. En tot cas la 
situació dels al.lèrgics 
alimentaris descrita en el 
Memorial de Greuges no es 
pot perllongar 
indefinidament. 

El Memorial de Greuges el 
podreu consultar al nostre 
local. 

 

Productes alimentaris. 
 
Diversos socis han efectuat 
consultes a fabricants de 
productes alimenticis, per tal 
d’aconseguir una resposta 
sobre la existència o no 
d’al.lergògens ocults. 

Si voleu fer una consulta a 
un fabricant sol.liciteu una 
resposta per escrit, per a que  

 

quedi constància i ens 
trameteu una còpia a 
l’associació pel nostre arxiu. 

D’aquesta manera la 
informació serà a l’abast de 
tothom.◙ 

 

Delegació Tarragona 
 

La Regió Sanitària de 
Tarragona i la de Tortosa, 
juntament amb el Col.legi de 
Farmacèutics de Tarragona, 
col.laboren amb IMMUNITAS 
VERA per obrir una 
Delegació a Tarragona. 

El Col.legi de Farmacèutics 
de Tarragona farà la 
distribució del material 
divulgatiu per les farmàcies 
de la demarcació. 

 

.

. 

. 
 
 
 
. 

agenda 
 

• 22 de febrer 
 
Xerrada-Col.loqui amb 
l’al.lergòleg Dr. Miquel 
Baltasar Drago,  de 
l’Hospital Verge de la 
Cinta (Tortosa). 
Lloc:  Teatre-Auditori 
Felip Pedrell, sala II 
Hora:  16.30  TORTOSA.
 
 
 

• 3 de maig 
 
Conferència sobre 
l’al.lèrgia a les proteínes 
de la llet de vaca (PLV), 
pel Dr. Ramón Tormo, 
cap de secció, unitat de 
gastroenterologia 
infantil i nutrició de 
l’Hospital Materno-
Infantil Vall d’Hebrón. 
En preparació. 
 
Inauguració del local 
social del carrer 
Montcada, 27. Pel matí. 
En preparació. 
 

 
 

• Properament: 
 
 
Convocatòria de 
l’Assemblea General de 
Socis d’ IIMMUNITAS 
VERA, per tal d’establir 
les línies d’actuació i 
equips de treball. 
 
Consolidació del Fons 
Documental a l’abast 
del soci. 
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Colònies 
 

Unes colònies d’estiu per 
infants és un del projectes d’ 
IMMUNITAS VERA. El tema 
és complexe per la varietat 
d’al.lèrgies i la manipulació 
dels aliments per persones 
que no son els que 
habitualment preparen els 
àpats dels nostres infants. 

En tot cas, és una proposta a 
estudiar i una primera prova. 
La duració podria ser de dos 
a quatre dies en un lloc no 
massa envoltat d’arbrades, 
gramínies, etc… 

La confecció dels àpats 
hauria de fer-se de forma 
personalitzada, o potser amb 
aliments preparats pels seus 
pares o … restem oberts a 
qualsevol tipus de consell o 
suggeriment. També podrien 
participar directament en les 
colònies els pares dels 
afectats, etc.  

Es l’embrió d’una idea que 
desitgem arribi a complir-se. 

 
ES NECESSITA: 
 
Associació en plena 
expansió, sense ànim de 
lucre, busca persones 
actives per 
col.laboracions fixes o 
esporàdiques. S’ofereix 
bon ambient i molta feina 
per fer amb il.lusió. 
977 / 500  842 
 

Carta. 
ANGOIXA FAMILIAR 

 
Soc l’oncle d’un nen amb al.lèrgia als
aliments. Ës clar que qui pateixen en primer
terme el trasbals i inconvenients d’aquesta
malaltia son, sense cap mena de dubte, els
pares del nen. Ells son els qui, des que va
néixer, van descobrint les reaccions que te
als aliments, ells son els qui els toca
córrer quan noten que un nou aliment li
comença a fer efecte negatiu, i els qui
pateixen el dia a dia amb els aliments que
pot menjar, i si això fòra poca cosa, no
només al.lèrgia al menjar, sinó al entrar en
contacte físic amb ells. 
Ës aquí on nosaltres, els familiars, entrem
dintre d’aquesta “angoixa familiar”. Al no
tindre contacte diari amb el nen havem de fer
un esforç addicional quan ens retrobem per
tal de no donar-li coses que li puguin fer
reacció, però això seria tan fàcil com
aprendre una llista d’allò que sí pot menjar.
Allò realment angoixant per mí és estar
pensant constantment què és el que has estat
tocant abans, per tal de no tocar-lo a ell si
has trencat, per exemple, un ou per fer all i
oli, ja que es posa com un globus i a
córrer!... i et queda una consciència d’haver
fet una cosa dolenta i de ser tu mateix el
provocador del brot del dia. 
Psicològicament cansa força aquesta situació,
perquè, a més, penso que inconscientment et
prives de demostrar els teus sentiments amb
abraçades, petons, etc. per la por de si
t’has rentat les mans, la boca, qùe se jo. 
Toi i això, quan veus que el nen s’en surt
amb l’esforç dels seus pares, i veus que tot
i que és petit no demana més d’allò que ell
pot menjar, ens dóna una lliçó de vida i
voluntat a nosaltres els grans. 
Ës per tot això que crec que aquesta voluntat
de crear una associació hauria d’estar més
recolzada per les autoritats corresponents i
vull encoratjar a donar solidaritat pels qui
tenen amics amb fills al.lèrgics, per tal de
compensar l’esforç que aquests pares fan per
apujar els nens el més sans que sigui
possible, i desitjo que el dia de demà es
puguin menjar l’àpat de festa més gran del
mòn. Toni Guasch Asensio. Barcelona. 

Podeu enviar-nos cartes, receptes, suggerències i 
opinions. Procureu no excedir d’una plana. Gràcies. 
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IMMUNITAS VERA 
977/ 500 842 

 
Carta de Montse Piñol,de Sta. Bàrbara (Montsià) 
 
Us vull parlar del meu fill, l’Aleix, al febrer farà quatre anys.
Per ell no han esta fàcil i per a nosaltres tampoc. Tot va anar
bé fins que va començar a menjar, un fet tan normal per tothom i
tan complicat per ell, i els nens com ell. Hi ha una cosa que el
seu cos no tolera, s’ofega, s’infla, li surten taques a la
pell... i no saps què és. Comencen les visites al metge, les
anades a l’especialista, les proves, les anàlisi i finalment
arriba el diagnòstic: al.lèrgia alimentària i una dermatitis
atòpica molt forta. En el seu cas és el peix –tot el peix, sepia,
calamar, pop. Un cop va ser diagnosticat em vaig quedar més
tranquila, al menys ja sabia el que podia i no podia donar-li.
Llavors és quan has de començar a fer de predicador, i estar
avisant constantment tothom que és en contacte amb ell:
guarderia, escola, familiars... Les festes d’aniversari dels seus
amics resulten un problema. Intentes que la vida sigui tan normal
com la d’un altre nen.  
Hi ha fets que s’escapen de les teves possibilitats. Un dia
l’Aleix havia tingut un brot molt fort, el seu cos estava plé de
taques roiges i inflades, era l’estiu i portava pantalons curts
i, naturalment se li veia. El vaig portar als gronxadors i, a la
poca estona, em vaig adonar que l’Aleix era el tema de conversa
de les altres mares, i que anaven apartant els seus fills del
meu. Ningú sap com de malament em vaig sentir en aquell moment.
Em vaig emportar l’Aleix que no va plorar en fer-lo marxar, però
jo sí. 
Aquests fets et fan sentir-te sol i amb la moral molt baixa, però
sempre he sentit dir que, quan es tanca una porta, hi ha una
altra que s’obre, i és veritat. Gràcies al problema  del meu
fill, em vaig posar en contacte, per mig del meu padiatra, amb
altres al.lèrgics i ara estic molt contenta, perquè he conegut
una gent fantàstica amb el mateix problema. Parlar amb ells ens
va ajudar, ja no estàvem sols i fins i tot veus que el teu
problema no és tan greu. Hem creat l’associació IMMUNITAS VERA,
ara estem començant, hi ha molta feina per fer, però si d’alguna
cosa estem sobrats és de voluntat i ganes de treballar. 
Si ets afectat o saps d’algú que ho està no dubtes en posar-te en
contacte amb nosaltres. 
Trobaràs una altra família. 

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978. Article 43: 
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la

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

3. Los poderes públicos fomentarán la educación
sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo 
facilitarán la adecuada utilización del ocio.
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Recepta 
Mandonguilles amb salsa de pastanaga. 
(sense llet, sense ou, sense gluten). 

 
Ingredients per les mandonguilles: 

• ½ kg. de carn picada . 
• 1 ceba mitjaneta. 
• farina d’arròs. 
• sal i oli d’oliva. 

Ingredients per la salsa: 
• Mitja ceba. 
• Dos o tres pastanagues. 
• Dos culleradetes de farina d’arròs. 
• Dos gots d’aigua, o brou vegetal. 

Preparació: 
• Mandonguilles :  Pica la ceba ben petita i barreja-la amb la carn (sempre 

la que tu puguis fer servir). Jo les faig amb vedella i porc, pero pot ser 
qualsevol tipus de carn. Agegeix la sal al teu gust. Fes les mandonguilles 
reboçant-les amb la farina d’arròs. Ara ja les pots fregir. Treu-les quan 
siguin dauradetes, s’acabaran de coure després amb la salsa. 

• Salsa :  Pica la ceba ben fineta i sofregeix-la. Afegeix les pastanagues 
passades per la batedora. Deixa-ho uns minuts remenant-ho be. Ara posa 
l’aigua (o brou) on hauràs dissolt la farina d’arròs. 

 
Afegeix les mandonguilles a la salsa i deixa-ho coure quinze o vint minuts. 
Rectifica de sal i que aprofiti!!!. 
 
Nota: Quan compris la carn demana que la piquin davant teu (sense additius). 
          Alguns preparats industrials de brou porten PLV, millor que el facis tú. 
 

Montse Ariño (mandonguilles per la Marina, sense PLV ni ou). 
 

Los primeros años de mi vida los pasé junto al fuego de la cocina de mi madre y de mi abuela, viendo cómo 
estas sabias mujeres, al entrar en el recinto sagrado de la cocina, se convertían en sacerdotisas, en grandes 
alquimistas que jugaban con el agua, el aire, el fuego, la tierra, los cuatro elementos que coforman la razón de ser 
del universo. Lo más sorprendente es que lo hacían de la manera más humilde, como si no estuvieran haciendo 
nada, como si no estuvieran transformando el mundo a través del poder purificador del fuego, como si no 
supieran que los alimentos que ellas preparaban y que nosotros comíamos permanecían dentro de nuestros 
cuerpos por muchas horas, alterando químicamente nuestro organismo, nutriéndonos el alma, el espíritu, 
dándonos identidad, lengua, patria. 
Laura Esquivel. Intimas suculencias. Tratado filosófico de cocina.
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col.laboració 

 
EL QUE TAMBÉ CAL TENIR EN COMPTE. 

 
Tots els pares i mares sabem lo difícil que és educar els fills i filles, ja no diguem quan aquests estan 
afectats d’algun problema de salut important, tal com és en les al.lèrgies/intoleràncies. Tots els grans 
projectes que es creen respecte als fills/filles, quan neixen amb una malaltia d’aquest tipus o la 
desenvolupen després, es van dissolent, poc a poc, en el dia a dia. 
 
El pelegrinatge, a vegades molt llarg, de metges abans no es té el diagnòstic clar del què li succeeix al 
fill/filla (no saber d’on provenen tantes complicacions de salut). Quan ja sabem la causa passem a un 
altre nivell de preocupació, esbrinar quins aliments produeixen alteracions en el seu cos (no sempre els 
metges poden enumerar-los un per un i és el dia a dia que els pares van descobrint-los). També és 
esgotador comprovar cadascun dels ingredients de tots els aliments que consumeixen (mirar les lletres 
petites de les etiquetes del que han de menjar per a evitar les decaigudes). Un altre factor important és 
l’econòmic, els productes alternatius són molt més cars i sovint només es troben en llocs especialitzats, 
que no sempre estan prop de casa,... 
 
Si tot això  fa que sigui un camí ple d’obstacles el que han de recórrer aquests pares i mares, encara 
hem d’afegir tots els factors d’ordre emocional i social que es veuen directament associats a aquestes 
circumstàncies i que, a més a més, són els més dificils de valorar, acceptar i controlar:  
 

• Com els pares i mares van assumint tots aquests desavantatges en el seu fill/filla afectat per 
una al.lèrgia alimentària?. Com fan el procés d’anar acceptant totes aquestes limitacions en els 
seus fills/filles per poder ajudar-los a créixer d’una forma harmònica i feliç amb un bon concepte 
de si mateixos, sense problemes de conducta ni d’ansietat?. Com repercuteix aquest hàndicap 
en la resta de la família, sobretot en els germans/germanes?. Com perceben aquests el que els 
pares estiguin més pendents del germà/ana afectat, a banda dels períodes de les possibles 
hospitalitzacions?. Quins condicionants socials hi ha de cara al fill/filla i també de la pròpia 
familia?. Com el propi subjecte fa el procés d’acceptar aquestes limitacions?. Com les altres 
persones que ens relacionem amb aquestes famílies som conscients de la problemàtica que 
viuen tots plegats?. Ajudar en aquests processos tan importants, o més  que el de tenir cura del 
què mengen?. 

 
Es poden donar diferents reaccions a tots aquests interrogants, segons la intensitat d’afectació en la 
salut, la rellevància de les mesures preventives, el moment de maduració dels propis pares respecte a 
l’acceptació real del problema,...Pot haver famílies que es tanquen en sí mateixes i s’aïllen 
voluntàriament o involuntària intentant sobreviure a l’adversitat; altres poden tornar-se reivindicatives i 
demanar tots els drets que creuen se’ls vulneren perquè se senten tractades injustament per tots els 
estaments (socials, escolars, médics, administracions); altres intenten aprendre del dia a dia, adaptar-se 
a la diferència tenint cura, no només dels temes alimentaris sinó també de les relacions tan complexes 
que es generen en el sí de les families amb un problema de salut important en algun dels seus 
membres i més si és un menor. Segons la manera com els pares accepten i reaccionen davant les 
dificultats, el fill/filla afectat podrà anar creixent i, el què és més important, madurant emocionalment per 
a poder arribar a ser una persona responsable, segura de si mateixa, respectada i preparada per 
afrontar-se al futur, o, al contari, ser una persona inestable, dependent dels altres, amb una baixa 
autoestima i sense les estratègies personals necessàries per anar responent a les exigències de la vida 
adulta. 
 
És molt important estar ben informats sobre temes d’alimentació i al.lèrgies, lluitar pels drets d’aquests 
infants i reivindicar millores de tot tipus, sensibilitzar a la població, però també ho és molt, compartir les 
experiències de les persones amb una problemàtica semblant per anar elaborant respostes 
d’acceptació, disminuir angoixes,... Tot això, i més, es pot aconseguir a través de l’associacionisme.  
Ânim a tothom!. 

Francesca Gomis.
Psicopedagoga.


