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Att.:  D. / Dña.  _______________________________ 
 
 Ilmo. / Ilma.  ___________________________________                              

Ajuntament de  _________________________________ 

Madrid,  __  de  _____  de 2022  

Estimat senyor/ra alcalde/essa, 

 

El proper 8 de juliol de 2022 és el Dia Mundial de les Al·lèrgies, data on l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS) pretén alertar a les poblacions de la importància del seu control. Segons l’Acadèmia 

Europea de l’Al·lèrgia i la Immunologia Clínica (AEAIC), l’al·lèrgia és el trastorn crònic més estès a 

Europa, amb més de 150 milions d’afectats en el 2015, entre els quals s’inclouen 17 milions 

d’al·lèrgics als aliments. Es preveu que en el 2025 les persones al·lèrgiques podrien representar la 

meitat de la població de la UE. Les al·lèrgies tenen un cost econòmic per als sistemes nacionals de 

salut, que oscil·la entre 55.000 milions i 151.000 milions d’euros a l’any. 

Cada any, l’Organització Mundial d’Al·lèrgies (WAO) aborda un tema diferent que necessita una major 

conscienciació social; el de l’any 2022 és “Respira millor: connexió entre l’asma i l’al·lèrgia”, una 

reacció potencialment mortal caracteritzada per l’aparició de símptomes que involucren diferents 

sistemes d’òrgans i que requereixen d’intervenció mèdica immediata. El 20% dels pacients que 

pateixen al·lèrgies greus viuen tots els dies amb la por de patir un atac d’asma o un shock anafilàctic, 

o de morir per una reacció al·lèrgica. 

AEPNAA, l’Associació Espanyola de Persones amb Al·lèrgies a Aliments i al làtex és una associació 

que porta treballant des del 1996 en la promoció de mesures que garanteixin la seguretat i la qualitat 

de vida de les persones amb al·lèrgia als aliments. Les persones amb al·lèrgia als aliments poden 

portar una vida normal: fer esport, viatjar, estudiar o treballar; només han d’evitar ingerir, tocar o 

inclús inhalar l’aliment que els provoca la reacció al·lèrgica. Per això és necessari fomentar que 

institucions, empreses i la ciutadania en general siguin conscients de les necessitats del nostre 

col·lectiu per tal de desenvolupar una vida plena. 

Em dirigeixo a vostè, com a alcalde del vostre municipi per demanar-li suport en aquesta tasca 

d’informació i conscienciació social. Amb aquest objectiu, li sol·licitem que l’ajuntament il·lumini el 8 

de juliol de color blau (color que representa les al·lèrgies) l’edifici de l’ajuntament o algun edifici 

emblemàtic de la localitat, amb el propòsit de fer visibles les al·lèrgies, i difondre-ho a través dels 

seus canals habituals de comunicació amb els ciutadans. El suport a nivell municipal, sense dubte, 
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contribuiria a la seva visibilitat, facilitant una major conscienciació i empatia entre la població cap a 

totes les persones que les pateixen. 

Des de AEPNAA esperem que accepti aquesta petició, la qual suposaria una enorme recolzament 

moral per a totes les persones al·lèrgiques als aliments. Si tenen algun dubte, poden posar-se en 

contacte  amb l’associació per correu electrònic, a l’adreça que apareix a l’inici d’aquesta carta, o per 

telèfon trucant al número 915609496, en horari de 8:30 a 15:00 hores. 

Agraint sincerament la seva col·laboració, li enviem una cordial salutació 

Fdo: Ángel Sánchez Sanz 

 

President de AEPNAA 

Declarada com a Associació d'Utilitat Pública per Resolució del Ministeri de l'Interior de data 09 de juliol de 
2019 
 


