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4.2. Dret a la salut 

 

Altres qüestions que han arribat a aquesta Institució 

fan referència a la satisfacció del dret a la salut, 

previst a l'article 24 de la Convenció i que, en alguns 

casos, també estan en relació amb el dret a l'educació. 

Ja en l'Informe de l'any 2002 presentàvem els problemes 

amb què es troben, a la vida diària, els infants que 

pateixen al·lèrgies, sobretot en l'àmbit escolar (vegeu 

queixa núm. 4461/02).  

 

En aquest sentit, observem que aquest problema de salut 

repercuteix en tots els àmbits de la vida dels infants i 

dels adolescents que pateixen especialment al·lèrgies 

alimentàries, i també que falta una adequació de 

determinats recursos i serveis a les necessitats 

d'aquest grup cada vegada més nombrós de nois i noies. 

Els recursos, quan hi són, sovint estan adreçats al 

conjunt de la població escolar o infantil i juvenil, 

però es troba a faltar la possibilitat de donar resposta 

a infants i adolescents en situacions diferents de les 

habituals. La reacció de les institucions o de les 

entitats responsables és, sovint, rebutjar el servei de 

menjador o fer que els pares dels alumnes afectats se 

n'encarreguin. Però creiem que, perquè aquests alumnes 

puguin disposar de les mateixes oportunitats que la 

resta de companys, fa falta donar informació i formació 

sobre aquesta qüestió als diferents membres de la 

comunitat educativa i al personal adscrit als serveis 

d’àpats i de menjador. 

 



Tot i amb això, es constata que la integració dels 

infants i dels adolescents demana anar més enllà de 

l'entorn escolar, i és per aquest motiu que el Síndic 

considera que fa falta un protocol interdepartamental 

que estableixi i coordini les mesures apropiades. També 

ha fet suggeriments a tres departaments, a més del 

Departament d'Ensenyament, al de Benestar i Família, per 

la possible consideració de disminució de les persones 

afectades; al de Sanitat i Seguretat Social pel que fa a 

la divulgació, la formació i l'elaboració de dietes 

personalitzades; i al de Treball i Indústria, per a la 

inspecció de l'etiquetatge correcte. 

 

 

Seguiment de la queixa núm. 4461/02 

(pàg. 190 i 191 del BOPC núm. 409, de 26 de març de 

2003) 

Problemes que afecten els infants al·lèrgics 

 

En l'Informe de l'any 2002 es relatava la queixa 

presentada per l'Associació d’Al·lèrgics Alimentaris 

Immunitas Vera en relació amb els problemes que 

sofreixen els infants afectats d’al·lèrgies 

alimentàries. En aquell moment estàvem pendents dels 

informes demanats als departaments de Sanitat i 

Seguretat Social i d'Ensenyament. 

 

El Departament d'Ensenyament va informar en el sentit 

següent: 

 

- les consultes formulades fins aquell moment respecte a 

les al·lèrgies alimentàries i al servei de menjador dels 

centres docents no havien estat gaire freqüents, però 



els alumnes que patien al·lèrgies simples ho comunicaven 

al centre docent i se'ls tenia en observació; 

  

- per evitar riscos derivats d'aquestes situacions. els 

alumnes podien portar-se el dinar, si la família ho 

preferia, alternativa que en els casos extrems és 

aconsellable. Els alumnes, en aquests casos, estan sota 

l'atenció directa dels monitors; 

 

- en la majoria de centres docents es faciliten uns 

menús adaptats a les al·lèrgies específiques, però és 

difícil garantir que els components químics o orgànics 

dels diferents productes alimentaris que s'inclouen en 

els menjars s’adeqüin exactament a les necessitats 

concretes derivades de les malalties d'aquests alumnes; 

 

- per tant, atès que les conseqüències que es poden 

derivar de la ingestió d’aliments inadequats podrien ser 

greus per a la salut dels alumnes, molts centres opten 

per recomanar a les famílies que, en els casos més 

greus, els alumnes es portin el menjar de casa. 

 

El Departament feia constar que no es tractava en cap 

cas de la negació d'un dret, sinó de l'exercici d'una 

responsabilitat envers la salut dels infants, per la 

qual cosa alguns centres docents, per les circumstàncies 

que sigui, no ho podien assumir amb la mateixa eficàcia 

i seguretat amb què ho podia fer un altre centre o un 

centre hospitalari. 

 

El Departament afegia que proporciona assessorament 

gratuït en tots els casos per mitjà del Programa 

d'educació per a la salut a l'escola, programa que dóna 



pautes per a elaborar les dietes alimentàries en cada 

cas. 

 

D'altra banda, el Departament de Sanitat i Seguretat 

Social ens informà sobre la definició de les al·lèrgies, 

les causes, la seva incidència i els factors de risc, el 

diagnòstic, el tractament i la resposta del sistema 

sanitari. 

 

Estudiat el contingut d'aquests informes i atesa la 

complexitat i amplitud d'aquest assumpte. es va creure 

convenient tenir una reunió amb els promotors de les 

queixes. En aquesta reunió es va fer palès que 

aconseguir la integració dels infants i dels adolescents 

que pateixen malalties al·lèrgiques implica poder 

disposar de tots els recursos humans i materials 

necessaris per a una bona qualitat de vida. En 

conseqüència, recentment hem fet arribar les 

consideracions que segueixen als departaments implicats. 

 

En primer lloc, es digué al Departament d'Ensenyament 

que cal assegurar el dret a l'educació dels alumnes que 

pateixen al·lèrgies alimentàries i que, per tant, cal 

prendre les mesures apropiades per assegurar-los també 

el dret al menjador escolar quan els pares dels alumnes 

ho sol·licitin. Entre aquestes mesures, hem assenyalat: 

la formació de les persones que es troben al càrrec de 

la confecció i l’elaboració dels menús, i també dels 

monitors, perquè els alumnes puguin tenir una atenció 

especialitzada. 

 

En segon lloc, el Síndic formulà al Departament de 

Sanitat i Seguretat Social la consideració que sembla 

necessari: a) fer la divulgació del que són les 



al·lèrgies alimentàries; b) confeccionar dietes 

personalitzades; c) elaborar un protocol 

interdepartamental que hauria de dirigir aquest 

Departament, que és el que té la competència en l'àmbit 

de la salut; i d) la formació continuada del personal 

sanitari. 

 

Al Departament de Benestar i Família vam suggerir que 

estudiï la conveniència de reconèixer les al·lèrgies com 

a malaltia que implica un cert grau de disminució i, en 

conseqüència, que se'n segueixi la certificació i les 

prestacions socials adequades. 

 

Finalment, vam demanar al Departament de Treball i 

Indústria que prengui les mesures adequades per garantir 

que es respecta la normativa vigent sobre l'etiquetatge, 

a fi que els usuaris puguin saber sempre la composició 

exacta dels productes. 

 


