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IMMUNITAS VERA 
Carrer Vilanova, 56. 
43590 Jesus-TORTOSA. 
977 / 500 842. 

 

 
Constitució formal de 
l’associació. 
 

Tal com us deiem el passat mes de 
setembre, es constituí formalment 
l’associació, per realitzar desprès –
l’onze d’octubre- el nomenament dels 
càrrecs de la Junta Directiva 
d’IMMUNITAS VERA i la divisió de 
tasques a realitzar abans de finalitzar 
l’any en curs, desitjant iniciar l’any 
2003 amb un funcionament estable de 
l’associació. 

Es van aprovar els Estatuts i s’ha 
sol.licitat la inscripció en el Registre del 
Departament de Justícia de la 
Generalitat de la nostra associació. 

També s’ha obtingut el N.I.F i es 
sol.licitarà l’exempció del pagament de 
l’I.V.A, com a entitat sense ànim de 
lucre, al Ministeri d’Hisenda. 

 

Local social 
 

L’Ajuntament de Tortosa, mitjançant la 
Regidoria de Benestar Social, s’ha 
compromès a facilitar a IMMUNITAS 
VERA un local social a l’edifici 
municipal ubicat al carrer Montcada, 
en el segon pis del número 27 abans 
de l’inici de l’any 2003.  El nostre 
agraïment per al senyor regidor de 
Benestar Social , pel seu interés i  

 

sensibilitat envers la finalitat de 
l’associació i la facilitat de resposta a 
les nostres peticions. 

 

Difusió de la nostra 
existència. 
 

La Gerència de la Regió Sanitària 
Tortosa, adscrita al Departament de 
Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya ha financiat 
la impressió de quatre-mil tríptics 
informatius i dos-cents cartells 
publicitaris per fer possible la 
divulgació d’IMMUNITAS VERA de 
forma especial per Centres d’Atenció 
Primària i Hospitals. 

Altrament, la premsa local i comarcal 
s’ha fet ressó de la constitució de 
l’associació i s’ha presentat el projecte 
a la ràdio i televisió local. 

 

Protocol hospitalari 
d’asignació de dieta. 
 

Un dels objectius d’IMMUNITAS VERA  
és aconseguir de l’Administració 

Associació  d’al.lèrgics alimentaris
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Sanitària un protocol d’asignació de 
dieta del pacient al.lèrgic (PADPA) 
ingressat en els centres hospitalaris. 
Què vol dir això?: Intentar sistematitzar 
l’asignació de la dieta –el menú- de tal 
forma que s’elimini el perill d’una 
reacció al.lèrgica, és a dir, volem 
assolir un perill potencial per l’al.lèrgic 
alimentari tendent a aproximar-se a 
zero. La qüestió pot semblar díficil per 
la varietat d’al.lèrgies/intoleràncies 
alimentàries existents i la possibilitat 
de patir-ne més d’una. També pot 
semblar díficil establir aquest protocol 
perquè la línia de seguretat a establir 
ha d’abarcar des de la redacció 
d’aquestos protocols fins arribar a la 
boca del pacient. En tot cas, el que no 
és acceptable és la situació actual, 
depenent sempre de la bona voluntat i 
possibilitats dels professionals 
sanitaris implicats: Des de l’equip 
mèdic, passant pel personal de planta, 
fins el personal de cuina, per tornar a 
la inversa de la cuina fins el llit del 
pacient ingressat. 

Aquest protocol suposaria la seguretat 
física del pacient i l’establiment de la 
seguretat jurídica pel personal sanitari 
implicat en l’atenció i cura del malalt, 
tal com s’ha fet saber als sindicats de 
treballadors sanitaris. 

Fins ara aquest assumpte resta en 
mans de la disponibilitat personal del 
professional sanitari i de la cura 
personal del propi pacient o la dels 
seus familiars, amb la càrrega de 
tensió psicològica i mancances 
logístiques que això, tot plegat, 
comporta. El protocol d’assignació de 
dieta (PADPA) hauria de contemplar 
les al.lèrgies de forma específica i la 
possibilitat d’interrelació dels aliments 
al.lèrgenics de tal manera que, 
exclosos els aliments prohibits, es 
pogués realitzar una tria d’aliments 
permesos un cop eliminats els additius 
alimentaris habitualment camuflats 
sota denominacions homologades o 
simplement obviats en els 
etiquetatges. El tema es complica 
quan s’ha de garantir la no 

contaminació dels aliments pels estris i 
instal.lacions de la cuina.  

 

PADPA: Solucions 
proposades. 
S’ha establert contacte amb l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa i amb 
l’Hospital Comarcal de la Ribera 
d’Ebre per iniciar la implantació 
d’aquest Protocol d’Assignació de 
Dieta del Pacient Al.lèrgic Alimentari 
(PADPA). Les solucions proposades 
son: 

1.Realitzar una relació d’aliments 
permesos, atenent la no existència 
d’additius alimentaris prohibits. Tot 
plegat, s’efectuarà aquesta relació 
diferenciant els tipus d’ al.lèrgies i de 
les intoleràncies més freqüents per 
establir diverses línies d’actuació. 

2.Efectuar el proveïment de productes 
atenent l’existència o no d’additius 
alimentaris o ingredients prohibits. Per 
tant, els llistats d’aliments haurà 
d’estar plenament actualitzat per la 
variabilitat de les condicions de 
mercat. 

3.A continuació es manipularà l’àpat i 
la seva elaboració en un lloc a banda 
de les instal.lacions existents a la 
cuina. Aquest lloc estarà aïllat 
físicament (vidres,atmosfera, etc…) i 
els instruments de cuina no es 
barrejaran amb els altres, adjudicant 
un joc del material de cuina relacionat 
amb l’elaboració dels àpats a cada 
tipus d’al.lèrgia/intolerància. Culleres, 
forquilles, plats, etc. seràn d’un sol ús i 
estaràn protegits. 

4.L’àpat i la seva manipulació, trasllat, 
etc… es farà amb mesures 
protectores, com guants, cobriment 
estanc, etc…, però atenció a l’al.lèrgia 
al làtex!. 

5.Els mandataris verbals del pacient, 
els seus acompanyants, o els familiars 
que tinguin cura d’un menor d’edat, 
podran estar presents en l’elaboració 

dels àpats i col.laborar en la tria de 
productes, sempre sota autorització 
médica. 

6.Si les condicions del Centre 
Hospitalari o la manufactura dels àpats 
no ofereixen garanties de seguretat pel 
pacient al.lèrgic alimentari aquest 
podrà sol.licitar, per si mateix o pels 
representants legals en cas de menors 
d’edat, l’abastament propi amb 
autorització mèdica . 

7.Aquesta situació descrita en l’apartat 
sisè es considerarà excepcional un 
cop establert i generalitzat el PADPA i 
originarà el dret a percebre l’import de 
les despeses de manteniment del 
pacient. En cap cas es contempla com 
una situació sistemàtica del Centre 
Hospitalari. 

8.Fins la definitiva implantació del 
PADPA la redacció d’aquest podrà 
estar obert a la participació ciutadana, 
degudament legitimada. 

9.Per la implantació del PADPA serà 
necessària la  existència  d’un Dietista 
i la formació professional del personal 
sanitari de forma continuada. 

 

Amdós Hospitals  s’han mostrat 
tendents a trobar una solució. 

Ara per ara l’assumpte del PADPA 
resta obert i desitgem que es 
generaltitzi per tots els centres 
hospitalaris. Qualsevol avenç en 
aquest aspecte serà un pas endavant . 
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Difusió institucional 
La difusió d’IMMUNITAS VERA es 
realitza per mitjà del telèfon 
d’informació del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya: 

També ens donarem a conéixer 
properament en l’Hotel Virtual 
d’Entitats de la web del Departament 
de Sanitat i Seguretat Social que està 
actualitzant la base de dades de 
Entitats i Associacions de malalts de 
Catalunya. 

 

El fons documental 
Per tal d’oferir un bon servei 
d’informació a l’associat s’està 
treballant en l’elaboració i actualització 
d’un fons documental dirigit pel Dr. 
Jaume Miquel i Salsas, col.laborador 
fonamental en el naixement i 
desenvolupament d’IMMUNITAS 
VERA. 

 

La quota del soci 
Serà anual. No hi ha quota d’alta en 
l’associació. 

Soci     :                    50 Euros a l’any. 

Soci col.laborador: 10 Euros a l’any. 

Soci col.laborador pot ser qualsevol 
persona amb sensibilitat pel nostre 
problema, especialment familiars, 
amics i professionals. Ajudan’s a 
trobar-los. El soci col.laborador  te dret 
a assistir a l’ASSEMBLEA GENERAL 
de l’Associació, amb veu però sense 
vot. 

 

 

Contactes amb altres 
associacions. 
 

Amb l’ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
PADRES Y NIÑOS ALÉRGICOS A 
LOS ALIMENTOS Y AL LÁTEX  
(A.E.P.N.A.A.) de Madrid. 

Amb l’ASOCIACION VASCA DE 
AFECTADOS Y AFECTADAS POR 
ALERGIAS ALIMENTARIAS 
(AVAPAA) de Bilbao. 

S’ha ofert col.laboració i intercanvi 
d’informació.  

Està en projecte una futura Federació 
Estatal per realitzar l’any vinent de la 
qual IMMUNITAS VERA en formaria 
part. La unió –la Federació- farà la 
força. 

Properament establirem contacte i ens 
presentarem a altres associacions amb 
finalitats similars a la nostra. 

. 

  

 

Obertura de 
Delegacions. 

Les Delegacions d’IMMUNITAS 
VERA Penedés i Barcelona seràn 
realitat l’any 2003. 

L’Associació pretén obrir altres 
Delegacions a Catalunya, així la 
proximitat amb l’associat facilitarà 
l’operativitat en les tasques de 
divulgació, reivindicació i 
col.laboració amb entitats 
públiques  i/o privades per part 
d’IMMUNITAS VERA. 

 

           

 

 
SANITAT RESPON (24 hores) 

902 111 444 

IMMUNITAS VERA: 
N.I.F.  G43692862 

Primera assemblea d’ IMMUNITAS VERA : 20 de setembre de 2002

 
IMMUNITAS VERA MONTSIÀ 
Carrer Major, 205, 2n, 
43570 SANTA BÀRBARA. 
 
 
IMMUNITAS VERA PENEDÈS 
Carrer de Dalt, 5. 
08792LA GRANADA. 
 
 
IMMUNITAS VERA  BARNA. 
Carrer Casp, 148…. 
08000 BARCELONA 
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Despatx al CAP Baix 
Ebre (Ferreries). 
La Direcció de Serveis d’Atenció 
Primària de la Regió Sanitària ha ofert 
a IMMUNITAS VERA l’ús d’un despatx 
a l’antic Ambulatori de Ferreries (CAP 
Baix Ebre) per la seva utilització un dia 
a la setmana, encara sense 
determinar, de 8.00 a 21.00 
hores.També es podrà gaudir d’una 
sala de reunions i una sala de formació 
i conferències. 

A més a més, aquesta Direcció de la 
mà del Sr. Jordi Daniel, realitzarà la 
distribució de tríptics informatius per 
les Ârees Bàsiques de Salut de la 
Regió Sanitària Tortosa i facilitarà la 
implicació del personal professional 
sanitari en el projecte d’IMMUNITAS 
VERA. 

Més endavant us informarem d’horaris 
d’atenció, serveis, i activitats a 
desenvolupar. 

 

AGRAÏMENTS 
 
• DR. JAUME MIQUEL I SALSAS, pediatra. Pel seu suport moral, logístic 

i humà en el naixement d’IMMUNITAS VERA,  en les tasques de difusió 
de l’Associació en els mitjans de comunicació, i per l’actual 
col.laboració, lliure i desinteressada, en el nostre Fons Documental. 

• ADOLF SEGARRA, llicenciat en Farmàcia, per la seva col.laboració en 
la difusió d’IMMUNITAS VERA . 

• JORDI FOSCH, dissenyador gràfic, per la confecció altruïsta del 
logotip d’IMMUNITAS VERA. 

• JOAN JOSEP MURALL, llicenciat en Dret, per la confecció altruïsta 
dels Estatuts d’IMMUNITAS VERA i les gestions necessàries. 

• DR. RAMÓN TORMO, gastroenteròleg de l’Hospital Materno Infantil 
“Vall d’Hebrón”, cap de la Unitat de Gastroenterologia i Nutrició 
Infantil, pel seu suport i oferiment de col.laboració amb IMMUNITAS 
VERA. 

• COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL CAMP, S.A.T. MONTSIÀ , per la seva 
col.laboració econòmica, la primera rebuda per IMMUNITAS VERA. 

• CAIXA TARRAGONA, per la seva col.laboració econòmica. 

• CAIXA DE PENSIONS, per la seva col,laboració econòmica. 

• SANDOZ NUTRICIÓN, per la seva col.laboració econòmica. 

• L’ESTEL, publicació quinzenal gratuïta a les Terres de l’Ebre. 

• LA VEU DE L’EBRE, setmanari de les Terres de l’Ebre. 

• MÉS EBRE, setmanari de les Terres de l’Ebre. 

• DIARI DE TARRAGONA.  Diari, edició Terres de l’Ebre. 

• EL PUNT. Diari, edició Terres de l’Ebre. 

• RÀDIO TORTOSA. Tortosa (Baix Ebre). 

• LA PLANA RÀDIO, Santa Bàrbara (Montsià) 

• CANAL 21. Televisió local, Terres de l’Ebre. 

• AJUNTAMENT DE TORTOSA. Regidoria de Benestar Social i 
Patronat de Fires. 

• AJUNTAMENT D’AMPOSTA. Patronat de Fires. 

• GERÈNCIA DE LA REGIÓ SANITÀRIA TORTOSA. Dr. Lluís 
Mercadé. Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya. 

• DIRECCIÓ SERVEIS ATENCIÓ PRIMÀRIA de Tortosa, Sr. Jordi 
Daniel. 

ES NECESSITA: 
Associació en plena 
expansió, sense ànim de 
lucre, busca persones 
actives per col.laboracions 
fixes o esporàdiques. 
S’ofereix bon ambient i molta 
feina per fer amb il.lusió. 

IMMUNITAS VERA 
977/500842 

ETIQUETATGE : 
• Escriu una carta a un fabricant 

(servei d’atenció al client) 
demanant informació 
actualitzada sobre la 
composició dels ingredients 
dels seus productes. 

• Feu referència als components 
que us preocupen 
(ou,llet,gluten, fruit secs, etc..) 

• Envia’ns còpia de la seva 
resposta. Si no contesta fes-
nos-ho saber també.  
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Carta d’Edita. 28/11/2002. 
 

Hola a todos: soy Edi, mamá de 
Martí. Lo primero de todo es 
agradecer la oportunidad de 
escribir esta carta para poder 
expresar un ofrecimiento de ayuda 
a otros padres que, como 
nosotros, lo hemos pasado mal por 
el tema de la alergia alimentaria, al 
látex, etc… Yo no voy a cambiar a 
Martí, es así. Pero hasta llegar a 
este convencimiento hemos 
tenido que pasar, y 
seguimos pasando, 
por muchos malos 
momentos y aquí 
estamos 
luchando día 
a día con 
nuestro niño 
para que sea 
una persona 
integrada y simplemente 
con pequeñas diferencias y no una 
persona marginada y enferma. Por 
eso con cuatro años metida en 
este mundo, creo que es un poco 
de base para ayudar desde mi 
humilde experiencia a otros padres 
que estén en mi misma situación , 
con médicos y profesionales que 
tratan la enfermedad, pero… ¿Y lo 
humano?,¿Y la moral y el ánimo 
del niño?. O que te llamen 
histérica, que tu familia no lo 
entienda, que te encuentres sola… 

 

Ahí es donde quiero llegar con 
esta carta. Decir que sí hay gente 
buena para todo esto y que no me 
gustaría que lo que he pasado se 
repita con otros padres, porque ya 
tenemos bastante con el problema. 

 

Martí tiene cuatro años y medio, 
es alérgico a la leche y sus 
derivados, incluso por contacto; al 
huevo, incluso por contacto; a 
todas las frutas, menos la sandía y 
la naranja; a todos los frutos 
secos, incluyendo el guisante y el 
cacahuete; a todos los cereales, 
menos el trigo y el arroz; a todos 

los pescados azules y mariscos; a 
los pescados blancos, menos a la 
merluza y el lenguado; a todas las 
carnes, menos al potro, cordero y 
conejo; a todas las legumbres; y 
anafiláctico a las lentejas; al látex, 
al cacao, vainilla,castaña, tomate y 
a las espinacas. Es asmático y 
atópico, en fin, un sin acabar de 
cosas que realmente hacen que 
todo sea bastante complicado. 

Pero aquí estamos, y con la poca 
variedad que 
tenemos os 
quedaríais parados 
de la cantidad de 
cosas diferentes 

que yo 
hago con 
su comida. 

También os 
cuento que Martí 

va al colegio, de excursión y 
que irá de colonias, y que creo, 
como madre, que es feliz, eso sí 
que es importante. 

Así que os vuelvo a agradecer esta 
oportunidad, y después de todo el 
rollo, un gran saco de ánimos y 
aquí estoy para cualquier cosa.  

Teléfono 93/3053366, 615/680985. 

Edi. Barcelona 

 

.

. 

. 
 
 
 
. 

Agenda 
 
• Del 4 al 8 de desembre de 

2002. 
 
FIRA AMPOSTA. 
 
Ens trobarem a la Fira 
d’Amposta, al Recinte Firal, ens 
coneixerem i farem la 
presentació d’iMMUNITAS VERA 
el dissabte dia 7 a les 18.00 
hores a les instal.lacions de 
l’Escola de Capacitació Agrària. 

 
 
 
• Del 21 de desembre de 2002 

a l’1 de gener de 2003. 
 
 
PARC DE NADAL DE TORTOSA.
 
Al parc Teodor Gonzàlez 
IMMUNITAS VERA realitzarà un 
Taller d’activitats per a que els 
xiquets no al.lèrgics puguen 
conéixer una altra realitat que 
també els envolta. 

 
 
• Primer trimestre de 2003. 
 
 
Convocatòria de l’Assemblea 
General de Socis d’ IIMMUNITAS 
VERA, per tal d’establir les línies 
d’actuació i equips de treball. 
 
Consolidació del Fons 
Documental a l’abast del soci. 
 
 

 

IMMUNITAS VERA 
977/ 500 842 
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Recull de premsa:  La Veu de l’Ebre  29/11/2002.  Dr. Jaume Miquel Salsas, pediatra.

L’associació IMMUNITAS VERA 
 

a les Terres de l’Ebre.

Una de les funcions pròpies de la comunicació és donar a conéixer els problemes, les inquietuds i les iniciatives 
sorgides a l’entorn que els hi és propi. 
Les al.lèrgies són motiu de preocupació creixent entre sectors científics i socials cada vegada més nombrosos. 
Les al.lèrgies alimentàries, en cncret, són objecte d’atenció d’una associació de recent constitució a les nostres 
terres: Immunitas Vera. 
Aquesta entitat, integrada per al.lèrgics alimentaris, adults, infants i llurs famílies, pretén agrupar el major nombre 
possible d’afectats, constituïnt-se en grup d’autoajuda i ensems sensibilitzador de la problemàtica que pateixen. 
Ofereix als seus associats un ampli fons documental, informació sobre recursos dietètics i sociosanitaris, com 
gaudir del suport moral producte de l’enriquiment derivat de l’intercanvi d’experiències. 
Immunitas Vera reivindica la sensibilització respecte al seu problema de les instàncies públiques, l’acompliment 
de la legislació vigent respecte a l’etiquetatge clar i explícit dels aliments cuinats, precuinats i envasats. També 
aconsella retardar, en pacients de risc, el contacte amb els aliments més freqüentment implicats amb al.lèrgies 
(llet de vaca i derivats, peix blanc, fruits secs, gluten, cítrics, ous). 
Cal una correcta atenció al problema específic dels al.lèrgics alimentaris quan ingressen a un centre hospitalari o 
durant la premanència als centres escolars, establint en ambdós casos els mecanismes necessaris que evitin 
accidents alimentaris. 
Entre altres peticions, formulen el dret al reconeixement de la situació de minusvàlua, amb el suport 
socioeconòmic que això implica. 
El sistema immunitari, del bon funcionament del qual depenen les funcions defensives del nostre organisme, 
sovint s’erigeix en dòcil instrument al servei de la nostra salut (vacunes), però en els afectats per problemes 
al.lèrgics esdevé el nostre enemic, tot mostrant les seves poderoses armes, actuant hostilment contra parts del 
nostre propi cos (malalties autoimmunes) o fent-nos víctimes de les seves accions innecessàries contra 
substàncies inoqües (pol.lens, àcars), beneficioses (antibiòtics) o fins i tot necessàries per la pròpia vida 
(aliments). 
L’aparició d’alteracions cutànies (lesions vermelloses, inflamades), digestives (vòmits o deposicions anormals), 
respiratòries (tos, sibil.làncies) o fins i tot generalitzades (col.lapse cardiocirculatori), en relació amb la ingesta o 
el contacte amb l’aliment al.lergògen, pot ser indici de patir una d’aquestes al.lèrgies. 
El diagnòstic es basa en una correcta història clínica (els antecedents familiars són molt significatius), la 
comprovació de la implicació immunitària en el procés (tests cutanis i a la sang) i la constatació de la relació 
entre ingesta i aparició de la simptomatologia específica. 
La problemàtica de l’al.lèrgia alimentària, de la qual no se’n coneixen les proporcions exactes, sembla que podria 
afectar al 5-8% dels menors de tres anys i a l’1.5% de la població general. En total a l’Estat espanyol, unes 
800.000 persones. 
Els aliments més freqüentment implicats són, entre els nens menors de 5 anys, els ous, la llet i el peix; i entre els 
majors d’aquesta edat, la fruita i els fruits secs. Menció a part mereix la celiaquia (intolerància al gluten) que és 
permanent i afectaria entre el 0,2 i el 0,5% total de la població. 
El tractament es basa en l’exclusió absoluta de l’aliment responsable de l’al.lèrgia mentre aquesta es mantingui. 
Però també el consell, el suport psicològic, el reconeixement social i l’ajut a una correcta integració d’aquests 
malalts són essencials: és aquí on vol treballar Immunitas Vera i pel que us demana comprensió, col.laboració i 
esforç solidari.ٱ 
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Inserción y 
modificación de 
imágenes 
Su línea de autor 

Puede reemplazar las imágenes de esta 
plantilla con los gráficos de su 
organización. Seleccione la imagen 
que desee reemplazar, elija Imagen en 
el menú Insertar y haga clic en Desde 
archivo. Elija una nueva imagen y 
haga clic en Insertar. Active la casilla 
de verificación Vincular a archivo si 
no desea incrustar la imagen en el 
boletín. Esto es aconsejable si desea 
mantener al mínimo el tamaño del 
documento. La incrustación de 
imágenes aumenta notoriamente el 
tamaño de los archivos que las 
contienen. Si el tamaño de los archivos 
no es problema y utiliza una imagen en 
cada edición del boletín, quizás desee 
incrustar las imágenes. 

Viene de la página 3 

Fecha 
Hora y lugar 
Nombre del acontecimiento 
Escriba aquí una descripción del 
acontecimiento. Para obtener más 
información, llame al 000-0000. 

Fecha 
Hora y lugar 
Nombre del acontecimiento 
Escriba aquí una descripción del 
acontecimiento. Para obtener más 
información, llame al 000-0000. 

Fecha 
Hora y lugar 
Nombre del acontecimiento 
Escriba aquí una descripción del 
acontecimiento. Para obtener más 
información, llame al 000-0000. 
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Al.lergologia 
 
A l’antiga Grècia, els metges ja 
s’ocuparen de reaccions agudes 
d’etiologia inexplicable que 
alteraven la salut. Van establir el 
concepte d’ antipatia per anomenar 
certes reaccions d’hipersensibilitat 
produïdes després de la ingesta de 
certs aliments o per l’olor de 
fragàncies concretes. 

A l’Edat Mitjana s’anomenà febra 
de les roses  a una malaltia molt 
habitual amb una simptomatologia 
molt semblant a la fiebre del heno.  

Malgrat això, mentre durant segles 
aquestes reaccions  
d’hipersensibilitat s’observaren 
amb molt poca freqüència, en els 
darrers decennis el nombre de 
pacients al.lèrgics ha augmentat 
arreu el món. 

Fa centenars d’anys que es 
coneixen les malalties al.lèrgiques. 
A l’època que no es coneixien ni 
antibiòtics ni quimioteràpics pel 
tractament d’una malaltia 
infecciosa, la medicina s’inclinà per 
un sistema immunològic eficaç, 
que funcionés correctament. 

El 1819, el metge angès John 
Bostock, que patia al.lèrgia al 
pol.len, redactà la primera 
descripció clínica detallada de la 
fiebre del heno. El 1902, els 
francesos Charles Richet  i Paul 
Portier descobriren el fenòmen del 
shock anafil.làctic.  Aquestos 
metges s’havien dedicat durant 
molt  temps a la investigació de la 
immunitat. S’adonaren que, 
desprès d’haver superat una 
infecció, l’organisme desenvolupa 
una resistència fisiològica a un nou 
contagi produït pel mateix agent  

 

 

 

 

patògen, això va fer que 
comprovessin, de manera 
experimental, que mitjançant 
petites dosis s’arribés a la 
immunitat a una substància 
concreta. Injectaren a un animal 
tres injeccions d’un extracte de 
plantes. Mentre que amb les dues 
primeres injeccions les tolerà 
sense cap reacció especial, la 
tercera li produí un shock 
circulatori. Els científics valoraren 
aquest fet com un estat 
d’indefensió (anafilaxis) davant de 
la substància administrada. Així  
col.locaren la primera pedra d’una 
disciplina mèdica, fins aquell 
moment, desconeguda: la doctrina 
de les al.lèrgies o al.lergologia. 

L’any 1906, el pediatra vienés 
Clemens von Pirquet (1874-1929) 
consolidà el concepte al.lèrgia en 
un article publicat a una revista 
mèdica. En aquells temps 
s’entenia per al.lèrgia qualsevol 
transformació específica de la 
capacitat de reacció immunològica 
de l’organisme. Avui al.lèrgia es 
defineix com un funcionament 
anormal de l’estat immunològic, en 
el sentit d’una hipersensibilitat 
patògena.Poc desprès els 
vienesos Prausnitz i Küstner 
pugueren demostrar l’existència 
d’una al.lèrgia de tipus I (de 
reacció immediata). 

Als anys seixanta del segle vint 
l’al.lergologia va fer grans 
decobriments. Dos grups de treball 
independents descobriren que la 
classe d’anticossos 
immunoglobulina E  (IgE) era una 
substància transmissora de 
reaccions al.lèrgiques del tipus 
immediat.  
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