
SITUACIÓ 1 - DILLUNS 9/5 DIA 12:00 

 

(A la cuina) 

MIQUEL LANAU: Eeei! Ens falten coses pel berenar d’aquesta tarda! 

ARNAU MIRANDA: Doncs... que et sembla si anem a comprar? 

MIQUEL LANAU: Som-hi 

(Al supermercat) 

ARNAU MIRANDA: He agafat aquests pastissets, estan boníssims!!! 

(sirena) (apareix el superheroi) 

NEREA: Heu pensat en que el Pau és intolerant a la lactosa i que potser aquests pastissets en 

porten? 

MIQUEL LANAU: Ostres, tens raó! 

ARNAU MIRANDA: Mirem-ho! 

MIQUEL LANAU: Doncs sí, haurem d’agafar-ne uns altres, preguntem-li al venedor. 

ARNAU MIRANDA: Escolti, on tenen el menjar per a intolerants a la lactosa? 

ESTHER: Acompanyeu-me, es aquesta secció tenim tots els productes per a intolerants i 

al·lèrgics, espero que trobeu el que busqueu. 

ARNAU M + MIQUEL L: Moltes gràcies 

  



SITUACIÓ 2 - DILLUNS 9/5 WILLIE 15:10 

 

(Al restaurant) 

DAMIÀ: Tot el que hi ha a la carta, sembla molt bo!! 

GAIA: Doncs jo no sé pas que demanar! 

MUR: Com que no saps que demanar? 

GAIA: No recordes que sóc celíaca! 

MIQUEL CASAS: És veritat! I els plats de la carta no estan etiquetats! 

ABRIL A: Bona tarda, que els hi posarem? 

GAIA: Perdoni, però es que sóc celíaca i no sé que demanar, em podria recomanar algun plat 

que no portes gluten? 

ABRIL A: mmmmm... Deixa´t d’històries qualsevol cosa t’anirà bé. 

(sirena) (apareix el superheroi) 

JAN DAVID: Això de la celiaquia no és cap comèdia, cal que tots els restaurants indiquin en la 

seva carta quins dels seus plats són aptes per als al·lèrgics al gluten. PRENEU NOTA! 

  



SITUACIÓ 3 DIMARTS 10/5 PEIRÓ 12:00 

 

(D’excursió) 

INGRID: Camineu una mica més ràpid que la resta se’ns escapen. 

MARIA MA: Espereu crec que al Roger se li ha obert la cantimplora dins de la motxilla. 

INGRID: És veritat, la tens tota mullada. 

ALBERT: Ajudeu-me a treure-ho tot ben ràpid. 

(Remenen la motxilla tots tres) 

Fins i tot se m’ha mullat el boc ‘n’ roll i la fruita. 

MARIA MA: Dóna-m’ho tot a mi que em sobra espai dins del tupper. 

ALBERT: Bona idea, perquè no serà fàcil de trobar un lloc on poder comprar alguna cosa per 

menjar que no contingui gluten. 

(sirena) (apareix el superheroi) 

JOAQUIM: Les persona que tenen alguna al·lèrgia o intolerància han de vigilar que els aliments 

que prendran no entrin en contacte amb altres aliments o estris utilitzats per a cuinar aliments 

que els poden ocasionar alguna reacció perjudicial per al seu organisme. 

ALBERT: He de vigilar amb la contaminació creuada, ja que pot portar-me problemes. 

  



SITUACIÓ 4 - DIMARTS 11/5 AULA D’ACOLLIDA 15:00 

 

(En una festa d’aniversari) 

Tots: (Estan asseguts a la taula conversant i de cop s’apaguen les llums i entra un amb un pastís 

i unes espelmes, comencen a cantar-li aniversari feliç) 

MARIA MI: Quina bona pinta que fa aquest pastís que ha fet la teva mare. 

ARIADNA: (Dirigint-se a Ramon) Hauria de veure la teva mare per preguntar-li una cosa. 

RAMÓN: D’aquí una estona serà aquí. Mengen-nos el tall de pastís i després l’anem a buscar. 

ARIADNA: Necessito saber quins productes ha fet servir per cuinar-lo perquè poden contenir 

fruits secs i jo sóc al·lèrgica. 

LLUC: No home no, no veus que és de xocolata i melmelada de fruits del bosc. Estic segur que 

en pots menjar ben tranquil·la. 

ARIADNA: Sí tens raó, no n’hi veig de fruits secs… després ho preguntem 

(sirena) (apareix el superheroi) 

IRIS ME: Els fruits secs són un grup propi dins de la classificació d’al·lèrgens ja que produeixen 

reaccions ràpides i greus. Tot i que no menjar-ne és relativament fàcil, molts aliments (com la 

majoria de la xocolata) poden contenir-ne traces i que també ocasionen reaccions a les persones 

al·lèrgiques. 

ARIADNA: I com puc saber quines coses puc menjar i quines no? 

IRIS ME: Davant del dubte cal consultar l’etiquetatge del producte i allà ho trobaràs indicat. 

 

 

 


