
 

Un any de l’associació. 

 

Ja ha passat un any des que 
trenta famílies ens reuníem a 
Tortosa amb un objectiu co-
mú: omplir el buit associatiu a 
Catalunya, en referència a 
l’al·lèrgia alimentària, per de-
fensar uns malalts descone-
guts per la ciutadania en ge-
neral i per l’Administració en 
particular. Un col·lectiu que, a 
més a més d’haver d’assumir 
el propi diagnòstic, ha d’esfor-
çar-se cada dia en demostrar 
que no procedeix del món ex-
traterrestre, ni forma part d’u-
na secta mil·lenarista, i que 
pateix la pròpia problemàtica 
tan bon punt tanca la porta de 
la consulta mèdica: amb la 
conscienciació de la família, 
l’escola, l’hospital, la botiga, 
és a dir, a l’hora de la immer-
sió de l’afectat/da en la 
col·lectivitat, amb el desconei-
xement i els falsos tòpics exis-
tents per la manca de divulga-
ció institucional. 
L ’ a l · l è r g i c  a l i m e n t a r i –
especialment en el cas dels 
infants– pateix el risc de caure 
en la solitud i l’autarquia- ell i 
la seva família– per tal de ga-
rantir la seva seguretat. D’aquí 
neix l’aspecte positiu de l’as-
sociacionisme que, a banda 

de realitzar les reivindicacions 
legítimes dels drets que ens 
pertoquen, compleix una altra 
finalitat no menys important 
quan el diagnòstic és recent: 
la interrelació d’afectats i afec-
tades, l’ajuda mútua i el suport 
moral. 
Ha estat un any de contactes 
amb associacions afins, bus-
car informació, escoltar les an-
goixes i solituds dels pares no-
vençans a l’altre costat del te-
lèfon o l’e-mail –i Montse ho 
sap bé-, d’agrair les petites 
col·laboracions que s’han re-
but com autèntics tresors, de 
compartir petites esperances 
amb la prova de provocació, 
d’esperar que aquell professio-
nal altruista que fa la conferèn-
cia no es posi malalt, de co-
mençar a trucar les portes de 
l’Administració, etc.... 
En aquella primera reunió a-
cordàrem la primera tasca 
d’IMMUNITAS VERA: créixer. 
Ja ho estem fent i ara cal do-
nar-li fonaments sòlids a a-
quest projecte per poder de-
manar allò que és nostre. Tot 
és per fer, tot és possible. 
FERNANDO JAIME 
President 
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Amb aquest títol volem donar importància a la malaltia (que podem sentir anomenar com a carac-
terístiques no normalitzades) de l'al·lèrgia alimentària. És una malaltia que en alguns casos és 
temporal i en d'altres permanent, que ocasiona una deficiència en molts dels afectats. Parlem de 
deficiència ja que és un mal funcionament del sistema immunològic que decideix crear defenses 
contra el que sembla bo i sa pel cos humà, com és l'aliment. Intentarem no ser gens tècnics en tot 
l'escrit, però cal dir que ens basem en les definicions que la OMS té publicades sobre deficiències, 
discapacitats i minusvàlues. 
 
Bé, fins aquí ja sabem què és un nen o nena amb deficiència alimentària. Un nen o nena amb de-
ficiència alimentària reacciona a nivell cutani, a nivell gàstric, a nivell respiratori, podent arribar fins 
a un shock anafilàctic que li pot provocar la mort. Què cal per què es produeixi una reacció 
al·lèrgica? De vegades un simple contacte amb l'aliment al qual el nen/nena és al·lèrgic, de veda-
des una inhalació i sempre una ingesta. 
 
La integració dels deficients alimentaris ha de produir-se a l'escola. En Ensenyament parlem de 
l'escola normal, i de l'escola especial quan es tracta de nens que per les seves possibilitats psíqui-
ques i/o motores no poden aconseguir la integració en una escola normal. És evident que els defi-
cients alimentaris tenen el seu lloc a l'escola normal ja que no hi ha escoles d'educació especial 
per a deficients alimentaris. 
 
Aconseguir la integració implica poder disposar de tots els recursos materials i humans que siguin 
necessaris per assegurar una qualitat de vida pels deficients. La frase que ens dóna ensenyament 
és clara i simple. El que ja és més costós és determinar que els deficients alimentaris són defici-
ents i quins són els recursos que els calen per aconseguir la seva qualitat de vida. 
 
Per determinar que el nen o nena és deficient alimentari cal assenyalar en la inscripció a l'escola 
que a l'alumne li cal NEE (Necessitat Educativa Especial). D'aquesta manera passarem abans de 
la matrícula per un equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) que ens demanarà la informació 
sobre al·lèrgies alimentàries, un certificat mèdic de l'especialista i un altre del pediatra confirmant 
la malaltia. 
L'EAP determinarà la deficiència i marcarà els recursos que després hauran de ser aprovats per 
Inspecció i traslladada tota la informació a l'escola sol·licitada. 
 
El camí és llarg i dificultós només per aconseguir la matrícula del deficient alimentari. Fer correcta-
ment aquest primer pas implica facilitar el segon: l'entrada el primer dia a l'escola. En aquí estem 
tots més habituats en el nostre llenguatge: parlar amb el director, amb la mestra o el mestre que 
serà el seu tutor, donar a conèixer una guia de procediment en cas d'urgència, assegurar-nos si 
pot menjar a l'escola portant nosaltres el menjar, i tot un llistat que se'ns va acudint i que anem 
confeccionant entre tots els pares que tenim fills amb al·lèrgia alimentària. Però ens manca un ter-
cer pas que sovint no realitzem i que ens adonem amb el pas del temps: la integració del nostre fill 
dins l'escola. 
 
Ens preguntem per què el nostre fill no pot participar de les mateixes festes que els seus com-
panys, per què se sent aïllat de la resta de companys i té pocs amics, per què no pot anar de colò-
nies i gaudir de les activitats escolars de contingut no acadèmic, per què .... 
Totes aquestes preguntes han de girar-se cap el benefici dels al·lèrgics alimentaris. Han de gaudir 
de qualitat de vida, han d'aconseguir la plena integració a l'escola. Però com ho farem? Ens cal 
treballar plegats per tal que Sanitat, Ensenyament i Benestar Social contribueixin a proporcionar la 
qualitat de vida. Ara estem iniciant el camí, a poc a poc, però segurs que els al·lèrgics alimentaris 
podran anar a escoles públiques que coneguin la deficiència i que permetin que el deficient ali-
mentari s'integri. 
 
Noemí Santiveri 
Mare del pèsol, deficient alimentari amb shock anafilàctic. 
Prof. Pedagogia Aplicada, UAB 
Vicepresidenta Immunitas Vera 
 
 

Integració de deficients alimentaris 



Jaume Miquel, el nostre pediatra col·laborador 
És per a mi una gran satisfacció poder participar en aquesta publicació, així com ha estat un orgull 

i una escola d’aprenentatge mèdic i humà la meva relació amb la gent d’Immunitas Vera. 
              He col·laborat amb el meu granet de sorra en la seva gestació i desenvolupament i, honestament, 
crec que entre tots hem bastit un instrument útil i harmònic per les nostres finalitats.           

Cooperació, solidaritat, denúncia, sensibilització i posada al dia: en definitiva, millora de la quali-
tat de vida de l’al·lèrgic alimentari i llurs famílies.        

Els professionals de la Sanitat hem de compartir amb Immunitas les nostres inquietuds i comptar 
amb ella com un aliat eficaç, en tant que l’atenció de l’al·lèrgic alimentari va més enllà del camp estricta-
ment mèdic. 
              El caràcter pioner en el nostre àmbit nacional obre interrogants, el fet d’obrir camins genera incer-
teses però fa que Immunitas Vera sigui un repte engrescador i il·limitat. 
              Particularment els pediatres necessitem de la protecció, seguiment i supervisió dels múltiples re-
cursos necessaris pels nostres petits pacients i mobilitzables a través de l’autoajuda fomentada per Immuni-
tas Vera. 
              Us reitero la meva disponibilitat en allò que us pugui ser útil i us faig arribar la meva sincera enho-
rabona per tal com sou i pel que esteu fent. 
 
Signat:   Jaume Miquel Salsas   -   pediatra 
Tortosa, 01.10.2003 
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• www.tinet.org/~immunita. La web d'IMMUNITAS VERA. (~ = alt + 126). 

• www.infomedicamento.net. El medicamento en la red. 

• www.medicom.es. Vademecum Internacional. 

• www.scaic.org. Societat d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica (S.C.A.I.C.). 

• www.seaic.es. Sociedad Española de Alergología y Inmunología Clínica (S.E.A.I.C.). 

• www.seicap.org. Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (S.E.I.C.A.P.). 

• www.alergiainfantillafe.org. Pàgina d'al·lèrgia de l'Hospital La Fe de València. 

• www.adeaweb.org. Asociación Familiares y Pacientes de Dermatitis Atópica (ADEA). 

• elikalte@euskalnet.net. L'associació basca d'al·lèrgics alimentaris, ELIKALTE. 

• www.aepnaa.helcom.es. Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Làtex, AEPNAA. 

La xarxa 

Trobada d’al·lèrgics 
 
Aquest mes de setembre es realitzà la Primera 
Trobada d’Al·lèrgics Alimentaris a Muntanyola 
(Osona). Adults i infants (cinquanta-un) van as-
sistir a aquesta petita prova de convivència i 
combinatòria de dietes, d’un cap de setmana de 
duració, amb la intenció de superar l’aïllament 
dels infants. Els petits s’ho passaren molt bé, 
reconeixent la igualtat dins la diferència. Els pa-
res intercanviaren experiències alhora que 
col·laboraren en les tasques més diverses.  
L’experiència ens servirà per realitzar trobades 
posteriors, alhora que suposa un bon record per 
les criatures. 
Cal agrair l’ajut dels pares i, especialment, de 
Cinta Pérez, Maite Monllaó, Josep Maria i Car-
me, en la realització de les activitats. 

Síndic de Greuges 
El Síndic de Greuges continua recavant infor-
mació sobre els problemes que pateix el 
col·lectiu al·lèrgic a Catalunya: la manca de 
divulgació institucional, l’etiquetatge, la manca 
de prestacions socials i econòmiques, els in-
gressos hospitalaris i l’escolarització.  

La resposta de l’Administració en referència 
als nostres Greuges no té res a veure amb la 
realitat que viuen els al·lèrgics de forma quoti-
diana, així s’ha fet saber al Síndic de Greuges. 

L’informe anual del Síndic al Parlament ens 
servirà per “registrar” la situació del nostre 
col·lectiu, i poder fonamentar les nostres recla-
macions. 



 
Aquest mateix mes de Juliol 

la Universitat de Harvard ha ofertat 

una beca a especialistes en nutrició 

(1): “per desenvolupar un programa 

que, d’acord amb l’escola de salut pú-

blica i serveis mèdics, ajudi els estudi-

ants que precisin consideracions dietè-

tiques especials per la seva al·lèrgia a 

aliments o d’altres condicions......

col·laborant amb la cuina per establir 

unes dietes adients...... ajudant el per-

sonal de la Universitat per posar al dia 

els seus coneixements d’al·lèrgia a 

aliments”. 

L’al·lèrgia a aliments als paï-

sos desenvolupats afecta a un número 

creixent de xiquetes i xiquets de qual-

sevol edat (6-8%), a la població adulta 

es considera que la prevalença d’a-

questa malaltia és bastant inferior (1-

2%) (2). 

Si acceptem que la preven-

ció és la clau per a controlar la majoria 

de malalties i que no sempre és possi-

ble realitzar una prevenció primària o 
profilaxi (evitar el desenvolupament 

de la malaltia al·lèrgica), llavors la pre-
venció terciària (evitar els símptomes 

per la ingestió d’aliments als quuals ja 

s’ha desenvolupat al·lèrgia) resulta 

més important en el dia a dia del paci-

ent i del seu entorn (2).  

La lluita per l’etiquetatge 

rigorós no ha fet més que començar. 

Els pacients i les famílies desitgen la 

sensibilització de les empreses priva-
des (tant en el camp alimentari com en 

el farmacèutic) i de l’administració 
(3), punt bàsic per poder desenvolupar 

programes informatius i educatius re-

als, no fonamentats en suposicions. 

En el medi familiar, el con-

trol de la dieta, superada la frustració 

inicial i amb l’esforç de tots els impli-

cats, sol ser molt eficaç. Els problemes 

poden aparèixer quan es precisa una 

atenció personalitzada en llocs públics, 

com l’escola (i durant activitats relacio-

nades) o fins i tot en ingressos hospi-

talaris, situacions en què pot descui-

dar-se la dieta i augmentar el risc de 

reaccions al·lèrgiques, que potencial-

ment poden ser molt greus. 

Els hospi-
tals (4), tot i la seva 

capacitat d’atendre de 

forma ràpida aquestes 

reaccions, necessiten 

realitzar una interven-

ció a nivell dels equips 

de dietètica, l’educació 

del personal i les noci-

o n s  b à s i q u e s 

d’al·lèrgia alimentària i 

contaminació amb 

al·lèrgens i additius, podent garantir 

així una atenció complerta. D’altra 

banda, aquestes dietes, elaborades 

des del coneixement, no poden ser 

més complicades que les de pacients 

amb altres patologies. D’aquesta ma-

nera estalviarien situacions de risc i 

ajudarien al correcte equilibri nutritiu, 

durant una situació generalment gens 

agradable, com és un ingrés hospitala-

ri. 

Les mateixes reflexions po-

den realitzar-se des de l’escola (5) 
implicant el personal docent i molt par-

ticularment els responsables de la die-

ta als menjadors o als “patis”. Els res-

ponsables docents han d’assumir la 

potencial gravetat i la rapidesa de pre-

sentació de moltes d’aquestes reacci-

ons al·lèrgiques. El desenvolupament 

de programes d’educació sanitària per 

al personal (docent o no) i per als pro-

pis alumnes, hauria de contemplar una 

doble vessant: com estalviar situacions 

de risc mitjançant una intervenció die-

tètica preventiva i com garantir una 

atenció ràpida i eficient davant d’una 

urgència d’aquestes característiques.  

En aquest sentit, les activi-
tats relacionades amb l’escola 

(colònies, casals, tallers, excursions, 

etc.) poden representar un risc afegit 

en trobar-se el xiquet/a fora del control 

dietètic habitual. 

 En qualsevol sistema,  indivi-

dualitzar l’atenció pot considerar-se 

una virtut. Aquests 

“projectes d’atenció 
personalitzada” en el 

medi sanitari i en l’esco-

la, pareixen objectius 

desitjables i assequibles 

amb un esforç moderat.  

Fer la vida més agrada-

ble, fins i tot salvar-la, 

pareix una motivació 

suficient. 

 
Referències: 

(1)    http://atwork.harvard.

edu/fellow/huds.html. 

(2)    Zeiger RS. Food Aller-

gen Avoidance in the 

Prevention of Food A-

llergy in Infants and 

Children. Pediatrics 

2 0 0 3 ; 1 1 1 ( 6 ) : 1 6 6 2 -

1671. 

(3)    Boletín Oficial del Esta-

do .  R e a l  d ec r e to 

1334/1999, de 31 de 

julio.  

(4)    Sergeant P, Kanny G, 

Morisset M, Waguet JC, 

Bastien C, Moneret-

Vautrin DA. Food safety 

of allergic patients in 

hospitals: implementati-

on quality strategy to 

ensure correct manage-

ment. Allerg Immunol 

(Paris) 2003;35(4):120-

3. 

(5) Moneret-Vautrin DA, 

Kanny G, Morisset M, 

Flabbee J, Guénard L, 

Beaudouin E, Parisot 

L. Food anaphylaxis in 
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Harvard busca experts en nutrició. 

X e r r a d a - c o l · l o q u i  s o b r e 
Al·lèrgies alimentàries pel Dr. 
Miquel Baltasar, al·lergòleg de  
l'Hospital Verge de la Cinta 
(Tortosa). Febrer de 2003. 

 



 

Vivim en una societat que 
tendeix a establir models es-
tereotipats tant a nivell indi-
vidual com ideològic i social; 
és per aquest motiu que es fa 
necessari el treball d’habili-
tats de coneixement personal 
i també social ja des de ben 
petits. Els pares, mares i l’es-
cola són els principals respon-
sables a l’hora de contrares-
tar tots aquests models uni-
formes i treballar amb els 
infants perquè coneguin i 
comprenguin la seua individu-
alitat. Aquesta individualitat 
l’entenem com el fet que som 
persones úniques i diferents 
a la resta, amb característi-
ques pròpies, desitjos i senti-
ments diversos, possibilitats, 
limitacions i en definitiva 
personalitats diferents. 
D’això, els infants n’han de 
ser conscients, però moltes 
vegades es fa difícil treballar 
amb els nens aquest autoco-
neixement i a la vegada el 
respecte i la tolerància cap a 
la individualitat de les altres 
persones. 
Suposo que és fàcil compren-
dre les diferències evidents, 
físiques, com ara el color del 
cabell o el de la pell, però  
quan aquestes diferències no 

són tan explícites i a més en 
certa manera ens limiten, es 
fa complicat explicar el per-
què. 
Els pares i mares, en aquest 
cas, d’infants que presenten 
al·lèrgies alimentàries han de 
fer un paper important, però 
també els seus mestres, que 
són amb qui passen moltes 
hores i on comparteixen el 
procés de socialització amb 
els seu iguals. 
És important des de petits el 
treball de l’autoconeixement, 
saber com som, què ens agra-
da i què no, quines possibili-
tats i limitacions tenim, jo no 
puc menjar això i el Pere por-
ta ulleres i la Maria no sap 
saltar amb els peus junts... 
Juntament amb el propi co-
neixement hi ha d’anar el fo-
ment de l’autoestima, l’apren-
dre a valorar-nos, ja que això 
permetrà un correcte desen-
volupament de l’afectivitat. 
Cal que els infants arriben a 
comprendre aquestes dife-
rències, assumir-les, respec-
tar-les i també valorar-les 
com a positives. 
A part d’aquestes habilitats 
personals, cal treballar la so-
ciabilitat, la importància de la 
cooperació com a manera 

d’assolir fites, la tolerància, 
el respecte a la diferència, la 
col·laboració, etc, com a for-

mes que ens permetran avan-
çar i millorar-nos com a per-
sones. 
En tot aquest procés d’apre-
nentatge, els adults som im-
prescindibles ja que actuem 
com a models per als nostres 
nens i per tant, els primers 
en ser conscients de la impor-
tància de totes aquestes ha-
bilitats hem de ser nosal-
tres... i practicar-les! 
 

Cinta Pérez i Mangrané 
Mestra d’Educació Infantil 

Sanitat:  Reivindicació d'una dieta personalitzada pel pacient al·lèrgic alimentari, d'una atenció espe-
cialitzada per l'al·lèrgic al làtex, també en l'àmbit laboral i formació continuada del personal sanitari. 
Divulgació institucional sobre l'al·lèrgia alimentària. 

Ensenyament: Reivindicació d'una atenció especialitzada i l'obtenció de recursos per l'alumne 
al·lèrgic alimentari i al làtex. Formació continuada del personal docent. 

Benestar i Família: Reivindicació del reconeixement de la malaltia i de les prestacions socials i/o e-
conòmiques necessàries. 

Indústria: Etiquetatge clar i entenedor, sense falsejaments o amb imprecisions. 

Socis: Els vostres suggeriments poden ajudar a tots. La vostra participació activa pot aconseguir tot 
allò que ens proposem. 
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Accions de futur 

"...Jo no puc menjar això 
i el Pere porta ulleres i 
la Maria no sap saltar 
amb els peus junts..." 

La importància del treball de les habilitats 
personals i socials en l’Educació. 



Ja està a punt de ser enllestida una Guia per a l’escola per poder 
presentar-la als professionals que estaran en contacte amb els 
nostres infants al·lèrgics. La redacció d’aquesta guia és clara i sen-
zilla per apropar els mestres a l’al·lèrgia alimentària, amb la des-
cripció dels símptomes i les recomanacions a l’hora de planificar 
les activitats de l’aula i les extraescolars.  

Va acompanyada d’una fitxa de l’infant i d’un protocol d’actuació en 
cas d’urgència mèdica. La guia i les explicacions complementàries 
dels pares son útils informacions per al professional fins que arri-
bem a gaudir d'un protocol específic a l'escola. 

El grup de treball de la Guia ha estat format per Montse Ariño, Mar-
ta Tena, Cinta Pérez i Maite Monllaó. El Dr. Miquel Baltasar, 
al·lergòleg de l'Hospital Verge de la Cinta  ha revisat els conceptes 
mèdics. 

La comunicació amb la Direcció del centre, el professorat, el perso-
nal no docent, etc. és necessària per poder obrir el camí de la se-
guretat de l'infant al·lèrgic a l'escola. Tot plegat, amb la Guia, aju-
darà a desfer mites i falses creences fruit del desconeixement. Pro-
perament serà lliurada als socis. 

tar l'aïllament, i divulgar i reivin-
dicar la nostra problemàtica en 
el nostre àmbit immediat (el 
nostre hospital, la nostra farmà-
cia, la nostra escola, etc....). 

Agraïm les gestions realitzades   
en aquest sentit per la Sra. Mer-
cè Santmartí, Delegada a les 
Terres de l'Ebre del Departa-
ment de Benestar i Família. 

IMMUNITAS VERA ja disposa 
d'un espai comú a Barcelona, 
lloc de treball i trobada pels 
socis, on podreu contactar 
amb la Delegada, Edita Mon-
ge, qui us atendrà amable-
ment. Des del naixement de 
l'associació, el desig d'IMMU-
NITAS VERA ha estat obrir 
Delegacions allà on es trobi un 
grup de socis actius, per tal 
d'apropar-se a l'afectat/da, evi-
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Guia per a l'escola 

Delegació a Barcelona 

La Societat Catalana d'Al·lèrgia i 
Immunologia Clínica ha ofert la 
seva col·laboració a IMMUNI-
TAS VERA per la realització de 
xerrades, conferències, supervi-
sió de documents, etc. També 
s'ofereix a respondre els dubtes 
i consultes dels socis que es po-
den realitzar en la web d'IMMU-
NITAS VERA. 

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

El símbol ~ s'obtè prement la 
tecla Alt i marcant alhora 126. 

S.C.A.I.C. 

 
HOTEL D'ENTITATS LA PAU 

Carrer Pere Vergés, 1. 

08020 BARCELONA 

 
 

 

GU A PER A 
L’ESCOLA 

Associació d’al·lèrgics alimentaris 
i al làtex 

 

 

 

Xerrada de la Dra. Anna Maria Plaza, al·lergòloga de l'Hospital de Sant Joan de 
Déu, sobre El seguiment del pacient al.·èrgic alimentari, al Teatre Auditori Felip 
Pedrell de Tortosa. Octubre de 2003. 
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Bescuit de festa 

INGREDIENTS: 
 
1 tassa de llet.        La pell d’una llimona ratllada. 
1 tassa de sucre.     Margarina o oli d’oliva. 
1 tassa de farina.    1/2 sobre de llevat. 
 
ELABORACIÓ: 
 
Batre la llet i el sucre.  
Afegir a poc a poc la farina barrejada amb el llevat i la ratlladura de llimo-
na o de taronja, segons el nostre gust, fins aconseguir una massa. 
Untar el motlle amb margarina o oli d’oliva. 
Posar-ho al forn a gran potència uns 30 o 35 minuts. Un cop fred, desmot-
llar. Es pot cobrir el bescuit amb sucre, melmelada, xocolata o postres de 
vainilla de soja (s’assembla al gust de la crema) i decorar-lo amb fruites,  
caramels o encenalls de xocolata... al nostre gust. 
 
ACLARIMENTS I RECOMANACIONS: 
 
La llet pot ser de vaca, d’ametlla, de soja, d’arròs, de civada, o la 
llet que prengui el vostre fill. 
L’ou es pot substituir per suc de taronja (arrebossats). 
Les receptes sempre són amb oli d’oliva, que substitueix la margarina 
en cas de no poder-la utilitzar. L’oli d’oliva és el més sa i fàcil d’ad-
quirir. 
La “margarina”, per als al·lèrgics a la llet de vaca, ha de ser vegetal i 
“segura”, sense possibles contaminacions. 
El cacau en pols, no és Cola Cao o Nesquik, és cacau pur, fàcil d’ad-
quirir a botigues de dietètica. 
Una beixamel es pot fer igualment amb llet de soja, amb brou vegetal 
o amb la llet que prenguin els vostres fills. 
En botigues de dietètica podeu trobar productes derivats de la soja 
que podem utilitzar per substituir la llet de vaca o l’ou: Tofu (una me-
na de formatge fet de soja), Tofunesa (maionesa), iogurts de soja, i 
postres de soja... 
És molt important tenir sempre present la lectura de l’etiquetatge. Un 
producte pot deixar de ser “segur” segons les necessitats del fabricant 
i canviar els ingredients sense modificar l’envàs o el nom del producte.  



Imatges d'un any d'IMMUNITAS VERA 

 

Assemblea constituent d'IMMUNITAS VE-
RA, a Tortosa, el 20 de setembre de 2003. 

Taller d'activitats al Nadal Jove 2002. Stand infor-
matiu amb el suport de l'Ajuntament de Tortosa. 

Inauguració del local social d'IMMUNITAS VE-
RA, el 3 de maig de 2003. 

Primera Trobada d'Al·lèrgics Alimentaris a 
Muntanyola (Osona), setembre de 2003. 

 

Presentació de la Delegació a BCN i xerrada 
sobre Recursos del Departament d'Ensenya-
ment per N. Santiveri, prof. de Pedagogia A-
plicada de la UAB. Octubre de 2003. 

Conferència del Dr. Ramon Tormo, gastroen-
teròleg de l'Hospital Maternoinfantil de  la Vall 
d'Hebron sobre L'al·lèrgia a la llet de vaca. 


