
    

MARATÓ  PER  LA  POBRESA.  ALGUNES  REFLEXIONS  I 
PREGUNTES

Queden  uns  dies  per  la  Marató  de  TV3  per  la  pobresa.  Des  dels  mitjans  de 

comunicació TV3, i les emissores de Catalunya Ràdio, i premsa escrita  no paren de 

donar informació sobre aquest fet,  i  nosaltres ens preguntem: cal  fer-ho d'aquesta 

manera?, hem de resoldre aquesta situació a través d'una Marató?

El fet que s'organitzi una Marató extraordinària en un moment de crisi com el que 

estem vivint  i  en  el  que  la  Generalitat  de  Catalunya  "no  té  diners",  sembla  una 

estratègia per captar fons més que qüestionable. Una per la "pena" que faran les 

situacions que ens presentin, i l'altra pel retorn a la beneficiència, a una beneficiència  

d'Estat, i això sí que és perillós... Estem perdent tots els nostres drets com a ciutadans  

d'aquest país.  

Segurament que per a les ONG i Associacions que han deixat de cobrar subvencions 

ara és el moment de poder recaptar diners per poder fer front a la gran demanda que  

reben i com a mínim serà una manera de poder pal.liar les necessitats d'ajuda que 

se'ls presenten. Però  on és i on queda la responsabilitat de les nostres Institucions? 

Que  no  són  ells  els  que  han  de  garantir  la  qualitat  de  vida  i  dignitat  dels  seus 

ciutadans? Bé, això és el que diu la Constitució.

Utilitzant personatges públics de renom que donen tot el  suport a aquesta Marató 

podria semblar  que callaran la seva consciència.   Pregunta:  aquests  "famosos" no 

podrien també fer-ho servir per demanar claretat a totes les Institucions i ser la veu 

d'aquestes persones que ja no la tenen perque entre tots els la hi hem pres?

Moltes preguntes i poques respostes,  tot depèn de quina societat volem i a què estem 

disposats a renunciar i a proposar per aconseguir la dignitat perduda.
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