
 
Tortosa, 17 de desembre de 2002. 

 
 
Excm. Sr. Anton Cañellas i Balcells. 
SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA. 
Carrer Josep A. Clavé, 31 (Palau del Marquès d’Alfarràs). 
08002 BARCELONA. 
 
 
Senyor, 
 
L’Associació d’Al.lèrgics Alimentaris IMMUNITAS VERA agrupa els afectats per 

l’al.lèrgia alimentària (en endavant, AA) amb un àmbit d’actuació corresponent 

al del territori català i és pionera a Catalunya al tractar d’una forma general 

l’AA. Aquesta malaltia és pròpia de països industrialitzats, amb uns bons nivells 

d’asèpsia i on la higiene és considerada com a valor social, fet que sembla 

haver afectat al sistema immunitari dels que ara son afectats. La càrrega 

genètica, els factors ambientals, i la introducció prematura d’aliments en la 

dieta dels infants semblen incidir en la seva aparició. Altrament, és relativament 

nova i  poc coneguda, al menys en referència amb la seva incidència en la 

població i els efectes i reaccions negatives que es desenvolupen al no ser 

degudament tractada.  

Les estadístiques son diverses en els seus resultats per no existir un criteri 

homogeni o unificador en la seva elaboració, per la seva dispersió geogràfica  

en l’univers analitzat (estudis americans, europeus, etc. amb alimentació i/o 

costums diferents) i per la relativa novetat d’aquesta dolència, tal com ja s´ha 

fet esment. A més a més l’AA és una malaltia infradiagnosticada, perquè alguns 

cops pot ser transitòria o perquè és amagada sota els simptomes d’altres 

afeccions (per exemple, dermatitis, rinitis, conjunctivitis…). 

(segueix) 



 
 
 
Poden considerar-se com a AA més freqüents les al.lèrgies a l’ou i peix 

(30.4%), a la llet de vaca (24.5%), i als fruits secs. També son nombrosos els 

casos d’AA als crustacis, a les fruites, i a alguns tipus de carn. Alguns cops 

aquestes AA poden estar acompanyades per al.lèrgia al làtex (materia primera 

per l’elaboració del material sanitari). 

 

L’al.lèrgia és una reacció adversa reproduïble en la qual es confirma la 

participació del sistema immunitari del cos humà, el qual és l’encarregat de 

diferenciar entre el que és propi i el que és estrany al cos, aportant els 

mecanismes necessaris per la destrucció de qualsevol element reconegut com 

a no propi. El funcionament equivocat o hiperactiu d’aquestos mecanismes 

(cèl.lules, anticossos i complexes immunes) provoca l’AA amb reaccions com 

urticàries, edemes, conjunctivitis, rinitis, tos, sibilàncies, broncoespasmes fins 

poder arribar a la reacció anafilàctica (shock anafilàctic).  

 

El tractament generalitzat consisteix en l’exclusió absoluta de l’aliment 

responsable de l’AA. Cal tenir present que l’AA es pot desencadenar, a banda 

de la simple i pura ingestió, també pel contacte dèrmic o per inhalació de 

partícules. 

 

Els principals problemes del col.lectiu al.lèrgic són: 

• La manca de divulgació institucional de la malaltia. 

• L’etiquetatge del productes alimentaris i farmacèutics. 

• La manca de prestacions socials al col.lectiu al.lèrgic. 



• L’escolarització. 

• Els ingressos hospitalaris.  

 

 

 

Tot plegat fem una descripció d’aquest memorial de greuges en benefici de la 

millora de qualitat de vida del col.lectiu al.lèrgic, finalitat principalíssima 

d’aquesta associació, i la presentem al seu bon criteri. 

 

LA MANCA DE DIVULGACIÓ INSTITUCIONAL. 

 

Un cop diagnosticada l’AA, el pacient, o els seus pares en cas de menors 

d’edat, no solen trobar la més mínima referència general sobre aquesta 

malaltia. Només el compromís personal d’alguns  professionals de la sanitat, el 

conegut i popular boca a boca (que desvirtúa algunes informacions i conductes 

a seguir), i els grups d’autoajuda (si tenen ressó mediàtic o suport logístic) 

poden reconduïr la situació de desconeixement o falses creences sobre l’AA. 

Aquesta mancança divulgativa origina que la por al shock anafilàctic, la soledat 

davant aquesta nova malaltia, i el desconeixement de les pautes d’alimentació 

per realitzar la completa exclusió dels al.lergens en la dieta del pacient, es 

vegin agreujats per la ignorància quasi absoluta de l’AA de la ciutadania, 

arribant a provocar el rebuig social a l’hora de contactar amb el col.lectiu, o 

l’aïllament del pacient (pares inclosos) per tal de garantir la seguretat física 

d’aquest (no ingestió, no contacte, no inhalació).  



En termes quasi col.loquials sembla que l’AA es resumeix amb esternuts i poca 

cosa més. 

L’exposat pot ampliar-se a la manca de formació professional del personal 

sanitari en relació amb l’AA. 

Una divulgació institucional de l’AA adient i una correcta formació professional 

de tots els llocs de treball públics relacionats directament o indirecta amb l’AA 

(sanitaris, escolars, socials, etc.) suposaria minvar la primera càrrega 

psicològica en rebre el diagnòstic. 

 

 

L’ETIQUETATGE DELS PRODUCTES. 

 

Un dels principals problemes a l’hora de realitzar el tractament d’exclusió 

d’aliments al.lergògens no és només evitar la ingesta/contacte dèrmic dels 

aliments anomenats prohibits contemplats de forma unitària o individual (un ou, 

un litre de llet, un peix a la planxa, un plàtan, una ametlla…) sinó que el 

veritable dilema neix a l’hora d’identificar els al.lergògens en els additius 

alimentaris o al localitzar-los en la composició dels ingredients de qualsevol 

producte alimentari o farmacèutic. 

Com exemples: 

• AA a les proteïnes de llet de vaca: unes olives envasades  poden contenir 

en la seva composició àcid làctic, anomenat amb la denominació 

homologada E –270, o una orxata de xufa pot contenir H 4511 o H 4512 

(caseïnat càlcic o sòdic respectivament); o un producte de pastisseria o 

rebosteria industrial pot anomenar-les grasas animales. En cap cas queda 



ben clar la seva implicació amb l’AA, sobretot aquesta darrera denominació 

grasas animales, podent afectar a al.lèrgics a carn de porc, pollastre, 

vedella, etc… 

• AA a proteïnes d’ou : una ampolla de ví no fa constar que en el procés de 

clarificació s’ha pogut utilitzar ou i per tant ser susceptible de provocar 

al.lèrgia en un consumidor adult. 

• AA a fruits secs: un gel de dutxa o una crema facial. 

• AA a fruites (una o més) : un xarop que fa constar en l’etiquetatge aromas 

naturales. 

 

Els exemples son innumerables i formen part del quotidià estat d’alerta del 

pacient o dels seus pares. En alguns casos els etiquetatges son explícits, com 

lactosa  (sucre de la llet), però pot estar contaminada per proteïnes. En altres 

son genèrics, com grasas animales – quines?- o grasas vegetales –quines?, o 

aromas –de què?. 

 

LA MANCA DE PRESTACIONS SOCIALS. 

 

Manca de prestacions i no tan sols econòmiques. Un cas tipus: matrimoni amb 

un nounat al qual se li diagnostica una AA, de manera que, superada la baixa 

maternal o els primers mesos de vida, la mare acaba per deixar la feina per 

tenir cura exclusiva d’un infant al qual no se li pot administrar en la seva dieta 

cap aliment al.lergògen i, a més a més, hi ha que vigilar que no entri en 

contacte amb aquest per vía física, altrament dit, per contacte dèrmic o 

inhalació de partícules. Cal fer esment que un pacient afectat per AA pateix 



altres complicacions com dermatitis atòpica o afeccions respiratòries que 

originen una dedicació exclusiva i absentisme escolar de l’infant. Aquesta mare, 

tot renunciant al seu treball, a més a més, incrementa el pressupost familiar al 

ser  obligada a consumir productes alimentaris d’alta qualitat, és a dir, fòra del 

cicle d’industrialització del aliments, buscant trobar productes sense additius 

alimentaris al.lergògens. 

Per una banda s’obté que és necessària la tutela constant per un adult, i per 

l’altra que, renunciant a una font d’ingressos econòmics,  la despesa familiar 

ha estat augmentada a l’hora de consumir uns productes que basant-nos 

en el consens mèdic que hi ha sobre el tractament de l’AA –l’exclusió 

d’aliments al.lergògens- esdevenen tractament mèdic ,i no pura i simple 

alimentació. 

A tall d’exemple en l’apartat Annexos hi ha una mostra fefaent d’una sol.licitud 

de reconeixement de disminució per AA que ha estat denegada per considerar-

se que la pacient pateix DERMATITIS DE CONTACTE, havent aportat a la 

documentació de la sol.licitud els informes mèdics adients on s’esmentava l’AA. 

La dermatitis per contacte és un simptoma més de l’AA, i no la causa de la 

sol.licitud del reconeixement. 

 

L’ESCOLARITZACIÓ . 

 

L’infant afectat per AA a l’hora de l’inici de l’escolarització es troba amb el 

desconeixement general de la malaltia , esmentat en el primer apartat, i la 

manca de prestacions socials, que més endavant descriurem. 



Per la manca de divulgació institucional de l’AA i per la manca de formació 

professional adient el professorat es troba amb un tema desconegut per la seva 

novetat . El primer pas és explicar en què consisteix l’AA, o sigui que l’AA no és 

un problema només d’esternuts. Es realitza una tasca d’informació al 

professorat que, basant-nos en el principi de la bona fides mutua, és acceptada 

per un pur sentiment solidari i humanista, encara que hi ha ocasions en què a 

l’hora d’esmentar el shock anafilàctic (que deriva en col.lapse cardiocirculatori) i 

l’aplicació d’una dosi d’adrenalina per via intra-muscular pot originar una 

negativa per part de l’escola quant a evitar incórrer en posteriors 

responsabilitats jurídiques. Aquesta negativa ,realment, pot incórrer en l’omisió 

de socors del malalt d’AA en estat de shock anafilàctic en un centre on per llei 

té la custòdia de l’infant. 

En un altre aspecte, el menjador escolar d’educació primària, gestionat per 

l’associació de mares i pares si és el cas, pot negar-se a garantir aquesta 

seguretat de l’infant, el qual necessitaria un auxiliar que vigilés tots i cada un 

dels seus moviments per evitar la ingesta o contacte amb l’aliment al.lergògen. 

En educació secundària, els serveis de menjador abastits pel sistema de 

catering no poden garantir la seguretat dels àpats ni la seva manipulació ni la 

seva distribució (recordeu la contaminació per contacte). 

  

 

Tot l’exposat agreuja més la situació familiar descrita en l’apartat “Manca de 

prestacions socials” perquè l’infant no gaudirà d’aquest servei de menjador de 

forma sistemàtica, sinó només en els casos d’un compromís personal per part 

del professional. En el cas de l’administració de la dosis d’adrenalina a l’escola 



també la praxis demostra que depèn d’aquest compromís personal del 

professional, però mai  de manera sistematitzada. La inseguretat jurídica entra 

en aquest tema. 

 

ELS INGRESSOS HOSPITALARIS. 

 

El pacient afectat per AA té por de l’ingrés hospitalari. Aquest ingrés pot ser 

freqüent si la seva AA li comporta afeccions respiratòries o dèrmiques, per 

exemple. Sap que no disposa de cap Protocol d’Assignació de Dieta pel 

Pacient Al.lèrgic Alimentari (PADPA), i que en la seva dieta pot trobar aquell 

aliment prohibit. Exemple: pacient ingressat per broncoespasme, al qual a priori 

se li realitza un adequat tractament de nebulitzacions per brocodilatadors, però 

que rep àpats amb aliments al.lergògens. No gaudeix de menú especial, que, 

per altra banda, hauria d’estar controlat, aliment per aliment, additiu per additiu, 

manipulació per manipulació, fins la seva distribució a les cambres. Amb els 

utensilis de cuina, també hauria d’existir control de no contaminació. Els pares 

d’un infant decideixen subministrar els àpats amb autorització mèdica. Això 

suposa un increment de les despeses familiars. El desconeixement per manca 

de formació professional del personal sanitari és palès. 

En els Annexos consta una reclamació a un Hospital, fixeu-vos-hi en les 

preguntes formulades a la Direcció, i en la resposta obtinguda que és tendent a 

trobar solució però no s’aplica cap protocol PADPA, o solució concreta. 

 

 

 



RECAPITULACIÓ. 

 

Excm. Sr. Síndic de Greuges: 

1. Tot l’exposat és un paradigma de la situació actual d’un/una afectat/da per 

l’AA a Catalunya. 

2. La manca de divulgació sobre l’AA és comprovable 

3. L’etiquetatge deficient o falsejat és comprovable i objecte de polèmica 

social. 

4. La manca de prestacions socials i econòmiques és comprovable. 

5. Els problemes en l’escolarització son palesos al no assumir el Govern les 

competències sobre menjadors escolars. 

6. L’absència d’un protocol específic per assignar dieta a un pacient AA és 

palesa i motiu d’inseguretat física i jurídica. 

7. El present Memorial de Greuges s’emet amb caràcter col.lectiu en benefici 

dels afectats. 

8. A Catalunya els afectats per l’AA no gaudeixen de cap estat de 

discriminació positiva: 

• En l’etiquetatge dels productes alimentaris 

• En prestacions socials i/o econòmiques. 

• En el gaudi de l’ensenyament o la sanitat pública. 

9. Altrament, a Catalunya, els afectats per AA pateixen un déficit de qualitat 

sanitària i educativa, per la seva condició d’al.lèrgic alimentari. 

 

 

 



 

 

SOL.LICITUD 

 

IMMUNITAS VERA, Associació d’Al.lèrgics Alimentaris,  entitat sense ànim de 

lucre, nascuda per la millora de la qualitat de vida dels al.lèrgics alimentaris, 

considerant que actuem en benefici del ciutadà, i atés que no reportem cap 

perjudici al dret legítim de terceres persones, que no actuem de mala fe o 

sense fonaments, i que els motius de la nostra queixa es repeteixen 

constantment,  sol.licitem al SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA  tingui 

per presentat aquest escrit i d’acord amb les funcions i competències que té 

atorgades, i sota el seu bon criteri actuï en relació amb aquest funcionament de 

l’Administració pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Tortosa, 17 de desembre de 2002. 

 

Fernando Jaime 
President. 
 

 
 
 


