
La nova associació Empresariat
Cerdanya té com un dels seus ob-
jectius posar les empreses de la
vall al mapa de les grans organit-
zacions patronals del país i, alho-
ra, oferir la comarca com a esce-
nari per a l’organització de grans
trobades sectorials o multisecto-
rials de la mateixa manera que,
per exemple, ho fan els professio-
nals de la Seu d’Urgell convocant
la Trobada Empresarial del Piri-
neu. 

La nova entitat empresarial cer-
dana, que ha aconseguit aglutinar
més de dues-centes companyies
locals en els seus primers mesos
de vida, s’ha fixat com un dels rep-
tes principals eliminar les barre-
res administratives, com ara les
provincials, i la distància física
que tradicionalment ha deixat
l’empresariat local en un segon
terme en les organitzacions i es-
deveniments d’àmbit nacional.
Així, el seu president, Francesc Ar-
mengol, ha argumentat que de la
mateixa manera que la Cerdanya,
per mitjà de l’Associació Univer-

sitària que ell mateix presideix, ha
aconseguit fer-se un lloc en el
món acadèmic amb la Universitat
d’Estiu Puigcerdà Ramon Llull, el
sector empresarial pot fer el ma-
teix: «Entre les nostres bateries
d’idees hi ha no tan sols l’organit-

zació de cursos sinó també la ge-
neració d’aules de debat i la parti-
cipació dels grans secretariats
empresarials de Catalunya». En
aquest sentit, Empresariat Cer-
danya vol aprofitar com una opor-
tunitat de major participació el fet

de pertànyer a les dues províncies
per «ser i tenir veu» a totes les or-
ganitzacions patronals. Armengol
ha remarcat que «hem de ser ca-
paços de dinamitzar l’empresa-
riat, i aquest nou equip té ganes
de fer coses i que se’ns vegi».

MIQUEL SPA PUIGCERDÀ

Els empresaris cerdans s’organitzen
per tenir veu a les patronals nacionals
La nova Empresariat Cerdanya estudia fórmules per situar la vall al mapa econòmic del país 

ARXIU PARTICULAR

L’acte de presentació de la nova organització patronal Empresariat Cerdanya a la seu del Consell Comarcal

La sala de plens de l’Ajunta-
ment de Llívia acull des d’aquest
divendres l’exposició El Judici a la
Democràcia: una causa general i
contra els drets fonamentals. La
mostra, impulsada per la secció
d’Òmnium Cultural a la Cerda-
nya, s’ha inaugurat oficialment
aquest divendres en un acte que
ha tingut la participació del direc-
tor del Museu de Llívia, Gerard
Cunill. Segons ha explicat Òm-
nium, la mostra «posa a l’abast de
tothom, de manera gràfica, el relat
de la campanya d’Òmnium Judici
a la Democràcia, i permet visua-
litzar que no només s’està jutjant
aquells qui ara s’asseuen al banc
dels acusats, sinó que estan por-
tant a judici els drets i llibertats fo-
namentals de tota la ciutadania».
En aquest sentit, des de l’entitat
cultural han remarcat que en
aquest judici també es jutgen
drets fonamentals com la llibertat
d’expressió o el dret a manifesta-
ció.  L’exposició romandrà oberta
fins al dia  d’aquest mes de juny
a la planta baixa de l’edifici con-
sistorial. 

REDACCIÓ LLÍVIA

Llívia i Òmnium
exposen una
mostra sobre el
«Judici a la
Democràcia»
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Les persones que pateixen dermatitis atòpica
(DA) són un 44% més propenses a tenir idees suï-
cides i tenen un 36% més de probabilitat de co-
metre un intent de suïcidi. Així ho conclou una
anàlisi publicat recentment a la revista JAMA Der-
matology.

"És absolutament comprensible", opina sobre
això el Dr. Pedro Herranz, cap del servei de der-
matologia de l'Hospital La Paz de Madrid. "S'ha ba-
nalitzat i frivolitzat molt la dermatitis. És cert que
aquesta patologia, en la seva forma lleu, afecta el
20% dels nens espanyols i, en la major part dels
casos, va desapareixent en arribar a l'adolescèn-

cia. Però hi ha un petit percentatge en el qual és
molt més intensa, fins cruel. Parlem de dermatitis
atòpica greu perquè els símptomes clàssics de la
malaltia - erupcions cutànies, picor, sequedat, es-
querdes, eritema i decamación de la pell- fan que
el pacient no pugui portar una vida normal. Pot in-
capacitar i provocar alteracions neuropsiquiàtri-
ques, com ansietat o depressió, fins i tot ideació
suïcida. Pensem, per exemple, en una persona

jove que ha de aixecar-se per anar a la feina i que
nit rere nit no pot dormir per culpa dels picors. No
pot treballar, no pot relacionar-se, s'aïlla ... la seva
qualitat de vida és lamentable ", explica.

L'última dada que es coneix a Espanya diu que
la DA greu afecta el 0,08% de la població, indica el
Dr. Herranz, participant en el simposi sobre DA
organitzat en el marc del Congrés nacional de
dermatologia i venereologia celebrat divendres a

Barcelona. Però la veritat és que "la gravetat d'una
dermatitis és molt difícil de valorar -puntualitza-
perquè no és només observar la pell, mesurar si
pica molt o pica poc, sinó veure com la malaltia
afecta la persona en la seva totalitat, al seu famí-
lia, la càrrega física, però també l'psicosocial ... "al
costat de les comorbiditats psiquiàtriques, també
desencadenades per l'estigmatització i el senti-
ment de vergonya dels pacients, la DA porta as-
sociades altres patologies atòpiques i un major
risc cardiovascular.

Nous tractaments i opcions 
terapèutiques

La DA és una malaltia molt desconeguda i
complexa. Es tracta d'una inflamació sistèmica
associada a factors genètics i immunològics, tot
això barrejat amb desencadenants ambientals,
com un mal cura de la pell o l'estrès. Les formes
d'evolució són variades i cal seguir investigant per
trobar "opcions de tractament eficaços a llarg ter-
mini", subratlla l'expert.

Com explica el doctor, en els casos de DA greu
"els tractaments clàssics amb fàrmacs immuno-
depressors tenen un efecte positiu però que s'as-
socien a toxicitat acumulativa ia risc d'efectes ad-
versos a mig termini", però ara mateix "ens trobem
en un moment de desenvolupament farmacolò-
gic molt esperançador ". Els nous medicaments,
més eficaços i segurs, vaticinen un futur en el
qual probablement serem capaços d'abordar
aquesta malaltia de forma global, perquè el pa-
cient no vegi minvada la seva qualitat de vida,
tant des del punt físic com psicològic ". "D'aquí a
poc anem a disposar de diferents fàrmacs biolò-
gics per a la DA. Crec que aquests avenços cien-
tífics que ja estem assajant als hospitals, van a re-
volucionar el món del tractament de la DA greu ",
afirma.

SALUT

Aquesta patologia té efectes visibles a la pell però també conseqüències psicològiques negatives
com ara ansietat, depressió o aïllament

"La dermatitis atòpica greu és 
una malaltia molt cruel"

"Els nous medicaments, més eficaços i segurs, vaticinen un futur en el
qual probablement serem capaços d'abordar la DA greu de forma
global, perquè el pacient no vegi minvada la seva qualitat de vida, 
tant des del punt físic com psicològic"

- Dr. Pedro Herranz

Cecilia Vega:

S'estima que la DA greu afecta el 0,08% de la població a Espanya


