
 El que sabem és una gota d’aigua; el que ignorem és l’oceà.
 Isaac Newton

Presentació
Són moltes les persones que tenen algun familiar o coneixen algú que pateix una al-
lèrgia, o fins i tot diverses, i és que aquestes malalties suposen un problema de salut 
pública a nivell global i cada vegada augmenten més el nombre de casos detectats. 
Així doncs, conformen un tema molt interessant per estudiar i, de fet, el primer 
objectiu d’aquest treball tracta de conèixer a nivell general què són les al·lèrgies i 
comprendre el seu desencadenament biològic. Per demostrar la seva elevada taxa 
d’incidència, es parteix d’un altre objectiu que és elaborar un estudi no només sobre 
la prevalença de les al·lèrgies, sinó també d’algunes intoleràncies alimentàries prin-
cipals al col·legi Escorial de Vic en el curs 2015-2016 ja que, tot i que el tema princi-
pal del treball són les al·lèrgies, també s’han esmentat les intoleràncies perquè són 
malalties que es tendeixen a confondre, malgrat que són un tema molt actual i del 
qual molta gent parla. Per aquest motiu, un altre propòsit ha estat el de determinar 
el grau de coneixement i opinió que tenen algunes persones residents a Catalunya 
sobre aquestes malalties i també el de fer una campanya de conscienciació. A més, 
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per complementar el tema de les intoleràncies, s’ha proposat fer un estudi sobre la 
celiaquia i comprendre les persones que pateixen aquesta intolerància alimentària, 
tractant una de les seves principals queixes, l’elevat cost que han de pagar pels pro-
ductes sense gluten. Així doncs, un altre objectiu ha estat el de comparar el preu de 
productes per a celíacs amb productes quotidians. 

Metodologia
El procediment que s’ha seguit per arribar a les conclusions ha consistit, primera-
ment, a elaborar tota la part bibliogràfica del treball, la qual ha estat molt important 
i, per facilitar-ne la comprensió, també s’ha elaborat un glossari de paraules tècni-
ques. Amb aquesta part feta, s’ha pogut fer el treball de camp que s’ha dividit, prin-
cipalment, en tres parts d’acord amb els objectius fixats a l’inici del treball.
En primer lloc, s’han elaborat unes taules de resultats i uns gràfics per tal de deter-
minar la prevalença de les al·lèrgies i algunes intoleràncies alimentàries principals 
al col·legi Escorial de Vic en el curs 2015-2016.
En segon lloc, s’han redactat dues enquestes pràcticament idèntiques (una d’elles 
amb un vocabulari més senzill) per tal de determinar el grau de coneixement i opi-
nió que tenen algunes persones residents a Catalunya sobre el tema de les al·lèrgies 
i les intoleràncies. Els resultats obtinguts han permès confeccionar una campanya 
de conscienciació i sensibilització. 
En tercer i últim lloc, s’ha cercat informació i s’ha creat un qüestionari sobre la 
celiaquia per tal de comprendre aquesta intolerància alimentària i observar com se 
senten i què opinen les persones afectades sobre qüestions relacionades. Els resul-
tats d’aquesta enquesta han portat a la realització d’una taula comparativa sobre els 
preus de productes amb gluten i sense per tal de demostrar que els celíacs han de 
pagar un preu molt elevat per la seva alimentació, fet que és injust i per la qual cosa 
ells es queixen.
Cal destacar que les enquestes juntament amb els seus gràfics corresponents s’han 
inclòs en un annex del treball. 

Cos del treball
Pel que fa a la part bibliogràfica, el primer que cal comprendre és el concepte 
d’al·lèrgia, la qual es defineix com una reacció exagerada, és a dir, una reacció 
d’hipersensibilitat de l’organisme i, en concret, del sistema immunitari, davant unes 
substàncies externes que acostumen a ser innòcues per a la majoria de la població. 
Aquestes substàncies s’anomenen al·lèrgens i poden penetrar al cos a través de 
diferents vies. 



Així doncs, el mecanisme biològic que desencadena una al·lèrgia rau en el sistema 
immunitari, el qual es troba distribuït per tot el cos i està format per un conjunt 
d’òrgans, teixits, cèl·lules i molècules que protegeixen l’organisme contra la pre-
sència de substàncies estranyes o bé contra substàncies que, sent pròpies, han 
esdevingut estranyes o adverses. D’aquesta manera, una resposta immunitària molt 
superior a la que se sol esperar normalment acabarà originant una al·lèrgia. 
Però, què és el que origina un al·lèrgia? Doncs bé, l’al·lèrgia és multifactorial, fet que 
significa que s’origina per la interacció de diversos gens amb factors habitualment 
no genètics. D’una banda, els antecedents familiars són molt importants, ja que s’ha 
calculat que si un dels progenitors és al·lèrgic, la probabilitat que un fill seu pateixi 
al·lèrgia és aproximadament del 50 %. Però si els dos progenitors són al·lèrgics, la 
probabilitat s’aproxima al 70 %. Resulta igualment interesant saber que, tot i que no 
es coneixen amb exactitud els factors ambientals que influeixen en les malalties al-
lèrgiques, si que s’assenyalen com a agents importants l’exposició activa o passiva 
al fum del tabac, els agents contaminants atmosfèrics, les infeccions, l’alimentació i 
l’exposició als al·lèrgens.
Aquestes malalties complexes afecten entre el 30 i el 40 % de la població mundial 
i, a Espanya, una de cada quatre persones pateix algun tipus de trastorn al·lèrgic. A 



més, la seva prevalença no deixa d’augmentar i s’ha produït un notable increment 
d’aquestes malalties en la població infantil i juvenil. Com a conseqüència, les malal-
ties al·lèrgiques es consideren un problema de salut pública principal a nivell global 
però, tot i aquest increment, molt pocs països tenen serveis adequats en aquest 
camp de la medicina. Les malalties al·lèrgiques són processos crònics que afecten 
de forma significativa la qualitat de vida dels pacients. En edats pediàtriques i juve-
nils comporten pèrdues de dies d’escolarització i, en edats adultes, pèrdues de dies 
de treball. A més, aquestes malalties poden ser, en alguns casos, processos greus 
que poden posar en perill la vida del pacient i requerir visites als serveis d’urgències 
i, fins i tot, hospitalitzacions.
Quant al treball de camp, s’ha determinat la prevalença de les al·lèrgies i també 
d’algunes intoleràncies alimentàries principals (concretament al gluten, a la lactosa 
i a la fructosa) al col·legi Escorial de Vic en el curs 2015-2016. Per poder fer aquest 
estudi, s’han elaborat unes taules i uns gràfics a partir de les dades proporcionades 
per la infermeria del col·legi. En l’estudi s’han examinat dos punts: en el primer, el 
percentatge d’alumnes afectats per les al·lèrgies i les intoleràncies dites anterior-
ment, i, en el segon, s’ha fet una anàlisi global de tots els cursos del col·legi per 
tal d’observar en quines edats són més freqüents les al·lèrgies i les intoleràncies i 
quines d’elles afecten a més estudiants. 
Els resultats que s’han obtingut mostren, en primer lloc, que les al·lèrgies no ali-
mentàries afecten més alumnes que no pas les alimentàries i el principal al·lergen 
alimentari, amb molta diferència, són les fruites, mentre que els àcars són els al·lèr-
gens no alimentaris que afecten més estudiants. En segon lloc, s’ha pogut compro-
var que al col·legi Escorial de Vic, igual que està passant globalment, els infants i els 
adolescents més joves són els que es veuen més afectats per les al·lèrgies. En tercer 
lloc i últim lloc, les intoleràncies afecten notablement els alumnes de secundària i 
la de la lactosa ha resultat ser la que té una taxa d’incidència més alta, seguida, per 
poca diferència, de la intolerància al gluten.
Quant al grau de coneixement i opinió sobre les al·lèrgies i les intoleràncies que 
tenen persones residents a Catalunya, s’han elaborat dos qüestionaris diferents: 
el primer ha estat respost per persones d’entre 17 i 59 anys i el segon, per per-
sones d’entre 12 i 15 anys. En els resultats s’ha observat que alguns enquestats 
de les dues franges d’edat no saben que una persona pot patir al·lèrgia a causa 
d’una predisposició genètica i dels factors ambientals pels quals ha estat rode-
jada. A més, alguns no han sabut distingir la diferència entre una al·lèrgia i una 
intolerància alimentària, i els més joves no han mostrat preocupació per aques-
tes malalties, tot i reconèixer que augmenta el nombre de persones afectades. 
Per aquest motiu, la campanya s’ha dirigit als joves adolescents i ha constat d’un 
cartell i un fullet informatiu. 



Pel que fa a la celiaquia, aquesta és una intolerància permanent al gluten en què es pro-
dueix una lesió greu a la mucosa de l’intestí prim que dificulta l’absorció dels nutrients. 
Per conèixer com se senten les persones afectades, es va elaborar un qüestionari i es va 
obtenir que aquestes persones trobaven impediments a l’hora de viatjar i de menjar en 
restaurants o bé a l’hora de comprar plats preparats i els costava trobar alguns aliments 
sense gluten. A més, tots consideraven que en pagaven un preu excessivament elevat. En 
la taula comparativa feta es va poder demostrar aquest fet, ja que si un celíac comprés 
tots els productes que hi consten pagaria uns 19,56 € més que una persona que no ho fos. 

Conclusions
L’elaboració d’aquest treball ha permès comprendre de forma detallada les al·lèrgies, 
unes malalties multifactorials causades per una reacció d’hipersensibilitat del siste-
ma immunitari davant d’unes substàncies anomenades al·lèrgens.
Quant a la prevalença de les al·lèrgies i algunes intoleràncies alimentàries principals, 
s’ha observat que els infants i els adolescents més joves del col·legi són els que es 
veuen més afectats per les al·lèrgies i que la intolerància a la lactosa és la que té una 
taxa d’incidència més elevada.

LES AL·LÈRGIES SÓN UN PROBLEMA DE 
SALUT PÚBLICA A NIVELL MUNDIAL, NO 
LES IGNOREM



D’altra banda, i gràcies a l’apartat bibliogràfic, s’han elaborat unes enquestes en 
les quals s’ha arribat a la conclusió que l’al·lèrgia resulta una gran desconeguda 
malgrat ser un important problema de salut actual. Els joves han estat els que han 
mostrat una major despreocupació i per aquest motiu la campanya s’ha dirigit prin-
cipalment a aquest sector de la població.
L’últim apartat del treball de camp ha tractat plenament de la celiaquia, una into-
lerància permanent al gluten en què les persones afectades es queixen per l’elevat 
cost dels productes sense gluten. Així doncs, amb la taula comparativa feta s’ha 
pogut constatar aquest fet. 
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