
editorial

a convocatòria d’un refe-
rèndum per part del le-
hendakari Ibarretxe ha fet
que el president Montilla

reafirmi la seva posició respecte a
l’horitzó nacional de Catalunya,
que situa en la vigència de l’Estatut
actual. Montilla també ha estat ro-
tund fixant el que ell anomena «es-
tat de dret» referint-se al marc
constitucional espanyol com l’única
via per millorar l’autogovern.
Aquestes idees, verbalitzades en el
consell nacional del PSC, són cohe-

L rents amb els plantejaments dels so-
cialistes catalans. Però Montilla és,
a més, el president de la Generali-
tat, i resulta paradoxal que fes
aquestes reflexions dissabte, just la
vigília del segon aniversari de
l’aprovació de l’Estatut del 30 de
setembre, i no hi fes cap referència.
Cada opció política té dret a tenir
un horitzó nacional. Des de l’auto-
nomisme fins a l’independentisme,
passant pels diversos tipus de fede-
ralisme. Però el president del país
té l’obligació de marcar l’horitzó

nacional de consens, o si més no,
l’immensament majoritari. I aquest
no és l’Estatut vigent. El text apro-
vat finalment és el que va ser possi-
ble perquè era l’acceptable pel
PSOE perquè passés el tràmit de les
Corts espanyoles. I és cert que el
marc legal imposa la condició que
Catalunya supediti la voluntat del
seu Parlament sobirà sobre la refor-
ma del seu Estatut a la voluntat del
parlament espanyol. Però Montilla
no ha d’oblidar que el text que ara
per ara ha reunit el màxim acord

nacional és el del 30 de setembre,
aprovat per un 90% de la represen-
tació sobirana dels catalans. L’ho-
ritzó nacional, l’aniran marcant els
catalans en cada etapa històrica, pe-
rò a hores d’ara és innegable que
aquest horitzó nacional se situa en
els preceptes inclosos en l’Estatut
del 30 de setembre del 2005, avalat
per una immensa majoria. I que, a
més, va despertar una il·lusió col-
lectiva que podia ser un gran motor
per al país i que dos anys després
malauradament hem perdut.

L’Estatut que marca horitzó nacional és el del 30 de setembre

La discapacitat i la
societat
� Ni la societat ni les adminis-
tracions públiques no estan
prou preparades per rebre i
comprendre les necessitats del
col·lectiu de discapacitats. No
tots els integrants d’aquest
col·lectiu tenen les mateixes
necessitats. Molts edificis de
les administracions públiques,
des dels de l’Estat fins als dels
nostres pobles, tenen escales a
l’entrada, la qual cosa dificulta
molt l’accés a les persones
amb cadira de rodes. També
passa el mateix en museus, a
l’autobús de línia, etc. Hi ha
moltes dificultats arquitectòni-
ques, físiques i visuals que di-
ficulten que els discapacitats
puguin complir les seves obli-
gacions amb l’administració o
puguin gaudir de la vida al
mateix nivell que les persones
que no tenen discapaci-
tats. / NATÀLIA RIU. Girona.

Novament Flotats
� Josep Maria Flotats torna als
escenaris de Barcelona, fa una
altra interpretació magistral
–d’aquelles que et fan sentir
petit des del seient del Tívoli,
veient com dóna vida a Stalin–
i al final bona part de la platea
l’aplaudeix dempeus –jo entre
ells–. No entenc, doncs, que la
crítica carregui novament con-

tra aquest gran actor. Ho vaig
dir aleshores en una carta al
director –quan es va produir
l’enfrontament inhumà que ens
el va allunyar absurdament en-
tre aquest actoràs i Joan Maria
Pujals, aleshores conseller de
Cultura del govern de Jordi
Pujol– i ho torno a repetir:
amb Josep Maria Flotats tenim
la possibilitat de gaudir per
molts anys d’un dels mestrat-
ges teatrals més singulars de
l’escena mundial. Si us plau,
administradors actuals de les
nostres coses, no ens el tornem
a deixar escapar per quatre
ximpleries! / JOAN PINYOL. Cape-

llades (Anoia).

L’enfrontament amb
Espanya
� El president de la Generali-
tat ha demanat en el seu dis-
curs de política general que
s’acabi l’enfrontament de Ca-

talunya amb Espanya.
Sembla impossible, però el

senyor Montilla hauria de sa-
ber que l’enfrontament amb
Espanya s’acabarà... quan
s’acabi l’enfrontament d’Espa-
nya amb Catalunya. Quan el
govern espanyol inverteixi a
Catalunya el que hi ha d’inver-
tir, quan s’acabin els proble-
mes de rodalies, autopistes,
d’electricitat, quan l’aeroport
del Prat s’organitzi i es gestio-
ni des del país sense interfe-
rències de Madrid, quan per
inaugurar una foradada com la
de Vielha (Val d’Aran), que
acumula dos anys de retard, no
hagi de venir una ministra,
quan les federacions catalanes
d’esports no hagin de demanar
permís a Madrid per organitzar
o participar en competicions
internacionals, quan no siguin
ells els que recaptin els nostres
impostos i ens tornin el que els
vingui de gust, si no que si-

guem nosaltres els que els re-
captem i els donem el que ens
sembli correcte per despeses
diguem-ne generals. Alesho-
res, i tan sols aleshores, es do-
naran les condicions adients
perquè s’acabi l’enfrontament
de Catalunya amb Espa-
nya. / FRANCESC COMPANY. Carde-

deu (Vallès Oriental).

Manipulacions (i 2)
� Totalment d’acord amb en
Jordi Puigfàbregas. El 24 de
setembre va sortir una carta se-
va de queixa referent a la ma-
nipulació de la informació en
un programa del canal 33
(20/09/07) sobre la volta al
món de Magalhães, en què di-
verses vegades van enfocar el
que representava la seva nau,
amb la bandera espanyola one-
jant a popa, quan la rojigualda
va haver d’esperar més de dos-
cents anys de la primera volta

al món per veure la llum. El
programa també parlava repe-
tidament del regne d’Espanya,
i havia de dir-ne el regne de
Castella. Espanya, com a orga-
nització política, va trigar uns
quants segles a néixer. TV3, la
nostra, hauria de ser més rigo-
rosa amb el control de totes les
manipulacions històriques o
no i d’aquests enganys planifi-
cats que tots sabem d’on han
sortir i quin objectiu te-
nen. / JOSEP VILAR. Montagut (Gar-

rotxa).

El subconscient ens
traeix!
� Estem caient en un parany o
en una contradicció que ens
traeix! Aquesta mena de fòbia
que demostren tots els simpa-
titzants d’ERC per la monar-
quia espanyola està al límit de
la mala educació i confonent la
gimnàstica amb la magnèsia.
És a dir, una cosa són les di-
verses tendències polítiques i
una altra és caure en l’escarni
personal cremant fotos de per-
sones; donant una imatge que
no sembla d’un país exemplar
com Catalunya, sinó més aviat
donant una imatge de repúbli-
ca bananera, amb tots els res-
pectes per aquestes repúbli-
ques. O és que potser ens vo-
len distreure amb aquestes fo-
teses d’altres assumptes molt
més urgents, que cauen, cre-
men, s’espatllen o arriben amb
retard?

Després d’aquesta introduc-
ció, entraré en matèria: per què
estem caient en un parany? La
resposta és molt senzilla: som
o no som independentistes? Si
realment som independentis-

el lector escriu

Les cartes trameses a aquesta secció han de ser breus.
Tindran prioritat les que no excedeixin les 20 ratlles
mecanografiades i les que siguin d’actualitat. És
imprescindible que a l’original i als correus
electrònics s’hi facin constar el domicili, el telèfon i
el número del DNI o passaport de l’autor. No es
publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb
inicials. El Punt es reserva el dret de seleccionar-les i
resumir-les quan ho consideri oportú. Els textos
s’han d’adreçar a cartes@elpunt.com

� Som pares d’un nen de tres anys a qui fa un
any van diagnosticar celiaquia –intolerància al
gluten–. Fins llavors ignoràvem que complicat
que arriba a ser trobar aliments etiquetats amb
l’advertiment «sense gluten». Érem, com la
majoria de gent, ignorants d’un problema que
afecta moltíssimes persones, i no en vam des-
cobrir la dimensió fins que no el vam tenir al
damunt. Comprenem, per tant, la dificultat de
sensibilitzar-se amb aquesta malaltia.

No obstant això, al llarg d’aquest temps hem
observat que augmenta el nombre de marques
que ja etiqueten amb l’avís, així com la varietat
dels productes de les marques que ja ho feien.
És, sens dubte, la tendència bona d’un grup
d’empreses sensibilitzades, però és, també, un
fet no normalitzat de la indústria de l’alimenta-

ció. Els preus d’aquests productes així ho indi-
quen, i sobre el tema podríem escriure llargues
cartes. Agraïm a totes aquestes empreses el
servei social que fan i l’exemple de compromís
que donen, perquè ajuden els nostre éssers vol-
guts a suportar les dificultats, i a nosaltres, a
mantenir l’esperança de sensibilitzar. Però
fem, també, una crida a l’administració, que
sembla que ignori la qüestió, i a les persones,
organitzacions i empreses amb participació en
el sector de l’alimentació, perquè facin un es-
forç que superi el compte de resultats, ja que
estem segurs que els beneficis socials impulsa-
ran al seu torn els beneficis econòmics i tots hi
sortirem guanyant.

Per favor, etiquetin... «sense gluten». / MAY-

TE LEÓN i RAMÓN J. LUQUE. Barcelona.

«Sense gluten» i les marques sensibilitzades
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