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Participa, col·labora, associa’t!

Per a un millor etiquetatge dels productes, per a la creació de protocols
d’actuació en les escoles i hospitals,  actua i millora
el dia a dia del col·lectiu al·lèrgic:

centre d’ajuda mútua
 xerrades amb professionals de la salut
 informació periòdica per als associats
 edició de llistats de productes lliures d’al·lèrgens

Per als al·lèrgics alimentaris i al làtex
la llista de productes prohibits és infinita.

El tractament, únic.

Dossier presentació 
d’Immunitas Vera,

Associació d’al·lèrgics alimentaris i al làtex 
de Catalunya

T: 977 446 299
immunitas.vera@telefonica.net
www.tinet.org/~immunita/



Som

 L’Associació d’al·lèrgics alimentaris i al 
làtex de Catalunya. 

Constituïm l’associació l’any 2002 com a iniciativa d’un 
grup de pares i mares de nens al·lèrgics alimentaris i 
del Dr Jaume Miquel i Salses, pediatre .

Immunitas Vera és una associació sense ànim de lucre 
creada amb el propòsit de millorar la qualitat de vida 
dels afectats i les seves famílies. Inscrita al Registre 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya, número 
997. 

Et proposem
Vine amb nosaltres, podrem arribar a més afectats i 
treballar plegats pel benefici de tots. 
Junts podrem difondre pels mitjans adients els nostres 
objectius i donar a conèixer la problemàtica que ens 
afecta. 

Un desig, la immunitat...
La paraula immunitat té el seu origen en un vocable 
romà que significa privilegi d’excepció o estar lliure de i 
fa referència a la capacitat que tenen els ésser vius de 
no patir malalties.
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El sistema immunitari

üEl sistema immunitari és un complex conjunt de 
cèl·lules i molècules que treballen com un gran equip 
per defensar-nos de qualsevol agressor extern.

üÉs l’encarregat de diferenciar entre el que és propi i 
el que és estrany.

L’al·lèrgia

üLes al·lèrgies són una reacció “anòmala” del sistema 
immunitari a coses (substàncies) que són inofensives 
per la majoria de la gent.

üEls al·lergens poden ser: aliments, làtex, pols, pèls 
d’animals, pòl·lens medicaments, o verins d’insectes. 

üEn cas d’al·lèrgia alimentària el cos reconeix com 
agressors certs aliments. A l’ingerir, tocar o inhalar 
aquests aliments es produeix la reacció i l’organisme 
desencadena una reacció al·lèrgica.

üAlgunes persones també tenen al·lèrgia o sensibilitat 
al làtex, que actua com un al·lergen per contacte en 
pell i mucoses, per ingesta i per inhalació.

Les al·lèrgies alimentàries

üEls aliments són substàncies amb una gran capacitat 
de provocar una resposta del sistema immunològic. 
No és un fet nou, però, la incidència els últims anys 
comença a ser un fet preocupant.

üEls aliments implicats en l’al·lèrgia més freqüents en 
nens: són els làctics, l’ou i el peix; en adults: els fruits 
secs, les fruites, els crustacis i les verdures...

Al·lèrgia o Intolerància?

üLa intolerància alimentària pot tenir símptomes 
similars als de l’al·lèrgia (nàusees, vòmits, diarrea i 
dolor abdominal). La intolerància alimentària es dona 
quan el cos no pot digerir correctament un aliment o 
un dels seus components.

L’al·lèrgia al làtex

üEl làtex de cautxú natural és la saba lletosa d’un 
arbre oriünd de l’Amazones, processada mitjançant 
diferents mètodes, per fabricar infinitat de productes 
que tenen propietats elàstiques i resistents, com ara els 
guants, els globus o els xumets.

üEl làtex actua com un al·lergen per contacte en pell 
i mucoses, per ingestió, i també per inhalació.

üLes persones multi al·lèrgiques, els nens amb espina 
bífida, els treballadors de la salut, i els que han patit 
múltiples cirurgies, són grups de risc, tenen moltes més 
possibilitats de desenvolupar una al·lèrgia al làtex. 

Símptomes, diagnòstic, tractament 

üEls símptomes d’una reacció al·lèrgica poden ser 
lleus com una dermatitis atòpica, vòmits, diarrea o 
rinitis, o molt greus com l’anafilaxi que si no es tracta 
de manera urgent pot arribar a posar en perill la vida 
de l’afectat. 

üEs requereix un estudi de l’historial clínic, dels 
antecedents familiars, de l’examen físic del pacient. Ha 
de ser l’al·lergòleg qui faci el diagnòstic.

üLa majoria d’al·lèrgies alimentàries tenen un bon 
pronòstic i s’arriba a la tolerància, però d’altres són 
permanents. L’al·lèrgia al làtex pot perdurar durant 
tota la vida.

üAra per ara l’únic tractament per l’al·lèrgia 
alimentària i/o al làtex és l’exclusió absoluta de 
l’al·lergen responsable. 

üÉs una tasca de vital  importància  la prevenció, 
aprendre a reconèixer els al·lèrgens ocults presents en 
multitud de productes i aliments, i evitar-los totalment.

Un 8% de la població general 
de l’Estat Espanyol menor de 4 
anys és al·lèrgica als aliments. I els 
percentatge d’afectats majors de 
10 anys és un 2%.

QUÈ ÉS...?
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La nostra missió...

üReivindicar davant els poders públics les mesures 
necessàries per subsanar les mancances que patim 
(escola, hospital, etiquetatge, divulgació, prestacions, 
etc. ).

üSuperar la manca d’informació existent sobre 
l’al·lèrgia alimentària i al làtex.

üAconseguir un etiquetatge clar i explícit de la 
composició dels aliments, dels cosmètics i dels fàrmacs.

üAugmentar el nombre d’especialistes i la formació 
continuada dels professionals de la salut.

üFomentar la creació al hospitals d’un protocol 
d’actuació adient que tingui en compte l’al·lèrgia 
alimentària i/o al làtex amb la implicació dels dietistes a 
les unitats d’especialització.

üFacilitar l’entrada dels nens al medi escolar amb 
una complerta Guia per a l’escola editada amb la 
col·laboració de professionals de l’ensenyament i de la 
salut.

üAfavorir la creació d’un protocol que garanteixi la 
integració dels nens al món escolar amb les mesures 
necessàries per guardar la seva salut física i mental.

üEducar en el manejament de l’al·lèrgia alimentària i 
al làtex.

üOrganitzar xerrades periòdiques amb professionals 
de la salut. Trobades per socis. Activitats dirigides als 
infants i les seves famílies.

Publicacions

üLlistats d’additius per les dietes d’exclusió.

üCirculars mensuals amb novetats sobre fabricants i 
receptes de cuina alternatives.

üGuia per a l’escola i protocols d’actuació. 
Editada amb el suport del Departament d’Educació i del 
Pla d’Educació per a la Salut a l’Escola (PESE).

üDossier informatiu sobre productes alimentaris, 
cosmètics.. s’edita un cop l’any i s’actualitza 
mensualment amb les circulars als socis.

üReceptaris,  suggeriments, substitutius, alternatives.

üRevistes periòdiques. 

üTríptics i cartells informatius.

üProductes especials “Alerta Alergias”, adhesius, 
targes identificatives, camisetes...

Per què associar-se?

Per gaudir d’informació actualitzada, 
superar el sentiment d’aïllament, 
descobrir alternatives i rebre el suport 
necessari per part de persones amb la 
mateixa problemàtica.

Per oferir i compartir els teus 
coneixements, experiència, habilitats 
i aptituds.
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Soci afectat  (Alta d’inscripció1)

Amb Immunitas Vera gaudiràs de suport moral, de 
l’ajuda mútua tan necessària després del diagnòstic 
mitjançant:

üL’Atenció personalitzada, via telefònica, via 
email o entrevistes personals (cita prèvia). 

üEl Dossier Informatiu sobre productes 
alimentaris, cosmètics i material escolar. 

üLa Guia per a l’escola, editada amb el 
suport del Departament d’Educació i del Pla 
d’Educació per a la Salut a l’Escola (PESE) i 
protocols d’actuació.

üLes Circulars mensuals amb novetats sobre 
fabricants i receptes de cuina alternatives.

üEl Receptari amb suggeriments i substitutius.  

üEls Llistats d’additius per la dieta d’exclusió.

üLa Revista anual, tríptics i cartells 
informatius.

üEls Resums de xerrades i altres accions i 
activitats d’Immunitas Vera.

üA més de gaudir de les trobades, les 
reunions per socis i les xerrades amb diferents 
professionals  relacionats amb la nostra 
problemàtica.

üContacte “diari” amb el grup d’ajuda mútua 
d’Immunitas Vera i d’Elikalte, l’associació 
d’al·lèrgics alimentaris d’Euskadi:

http://groups.msn.com/AALsocios

En cas de menors el soci és el nen o nena i el/la pare/
mare o tutor  actuen com a representants legals. 
La quota és de 50 euros anuals.

Vols formar part 
d’Immunitas Vera?

Emplena l’alta d’inscripcció que 
trobaràs a les següents pàgines i 
que s’avingui a les teves necessitats i 
envia-la per correu postal a :

Immunitas Vera
Montcada, 27 , 2n
43500 Tortosa

Un cop rebuda la teva a alta a 
Immunitas Vera, gaudiràs dels 
avantatges de ser soci/a i rebràs 
tota la documentació.
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Alta d’inscripció 1

Soci/a:
Nom i cognoms:
Data de naixement:           ......./......../............ N.I.F:
Adreça:                                                                                         C.P:
Població: Província:

Representant legal 
Nom i cognoms: N.I.F
Telèfon:                                                          Telèfon 2:
e-m@il:                                                            e-m@il 2:

Al·lèrgia/intolerància:

Altres:

Compte Corrent per domiciliació bancària

Entitat Oficina DC Número de compte

Entitat
Adreça:
C.P:                       Població:

Manifesto la meva voluntat d’ingrés a
Immunitas Vera, Associació d’al·lèrgics alimentaris i al làtex de Catalunya. 

Lloc ______________a____ de __________ de ________

Signat,

 
Enviar a: Immunitas Vera.

 Associació d’al·lèrgics alimentaris i al làtex de Catalunya
C/ Montcada, 27, 2n. 43500 Tortosa

immunitas.vera@telefonica.net
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Soci col·laborador 
(Alta d’inscripció 2)

Si ets familiar, amic o tens algun tipus de relació amb persones afectades i vols oferir el teu suport, agraïm la teva 
aportació, amb una quota mínima de 10 euros anuals. 
Els socis col·laboradors reben a casa el butlletí i l’avís de les xerrades o activitats que es facin des de l’associació. 
Tenen veu en una assemblea però no vot. 
Sent soci col·laborador ens ajudes a divulgar i continuar la nostra tasca. Gràcies! 

 
Alta d’inscripció 2

Soci/a col·laborador/a:
Nom i cognoms:
Data de naixement:           ......./......../............ N.I.F:
Adreça:                                                                                         C.P:
Població: Província:
Telèfon:                                                          Telèfon 2:
e-m@il:                                                            e-m@il 2:

Motiu de la meva col·laboració:

Compte Corrent per domiciliació bancària

Entitat Oficina DC Número de compte

Entitat
Adreça:
C.P:                       Població:

Manifesto la meva voluntat d’ingrés com a soci col·laborador a
Immunitas Vera, Associació d’al·lèrgics alimentaris i al làtex de Catalunya. 

Lloc ______________a____ de __________ de ________

Signat,

 
Enviar a: Immunitas Vera.

 Associació d’al·lèrgics alimentaris i al làtex de Catalunya
C/ Montcada, 27, 2n. 43500 Tortosa

immunitas.vera@telefonica.net
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Soci col·laborador professional 
(Alta d’inscripció 3)
Les persones i organitzacions que desenvolupen activitats o serveis relacionades amb els al·lèrgics alimentaris 
i/o làtex també poden  associat-se com a col·laboradors  (llars d’infants, escoles, serveis de dietètica, caterings, 
hospitals, cases de colònies, al·lergòlegs, dietistes, pediatres, mestres...) amb una quota mínima de 100 euros 
anuals. Amb la teva aportació la nostra informació és al teu abast i també ens ajudes a divulgar i continuar la 
nostra tasca. Gràcies!

Alta d’inscripció 3
Soci/a col·laborador/a professional

Nom o raó social:
Data de naixement:           ......./......../............ N.I.F:
Adreça:                                                                                         C.P:
Població: Província:
Representant legal 
Nom i cognoms: N.I.F
Telèfon:                                                          Telèfon 2:
e-m@il:                                                            e-m@il 2:

Sector Professional/Activitat:

Observacions:

Compte Corrent per domiciliació bancària

Entitat Oficina DC Número de compte

Entitat
Adreça:
C.P:                       Població:

Manifesto la meva voluntat d’ingrés com a soci col·laborador/a professional a
Immunitas vera, Associació d’al·lèrgics alimentaris i al làtex de Catalunya. 

Lloc ______________a____ de __________ de ________

Signat,

 
Enviar a: Immunitas Vera.

 Associació d’al·lèrgics alimentaris i al làtex de Catalunya
C/ Montcada, 27, 2n. 43500 Tortosa

immunitas.vera@telefonica.net



Participa, Col·labora, Associa’t!

Tel: 977 446 299
immunitas.vera@telefonica.net

www.tinet.org/~immunita/


