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La federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) vol expressar el 

seu agraïment a tothom que ha col·laborat en la campanya de 

sensibilització i captació de fons vinculada a la Marató per la pobresa que 

TV3 i Catalunya Ràdio van emetre diumenge, incloent tota la població que 

ha fet la seva aportació per ajudar els que més ho necessiten. Creiem que 

el fet que els programes es fessin ressò de la controvèrsia que ha 

generat la iniciativa i donessin cabuda a visions crítiques que posen 

l’accent en les responsabilitats dels poders públics i en el model 

socioeconòmic actual com a causa principal de la pobresa i les 

desigualtats, ha donat peu a un debat socialment enriquidor. 

Nombroses entitats membres d’ECAS i professionals vinculats a elles 

han tingut l’oportunitat de divulgar la tasca del tercer sector social i 

confiem que la visibilització d’aquesta feina contribuirà a enfortir el 

teixit associatiu i el compromís de la societat civil amb la 

construcció d’una societat més justa i igualitària. [Podeu consultar al 

nostre web les aportacions i valoracions de les entitats.] 

Més enllà de la recaptació econòmica –que servirà per atendre moltes 

persones que ho necessiten i també agraïm—, esperem que la Marató 

hagi servit per despertar consciències i generar solidaritat 

ciutadana, i desitgem que sigui una mostra de la responsabilitat social 

dels mitjans de comunicació públics de Catalunya i del seu 

compromís permanent amb la construcció d’una societat integradora i 

cohesionada. Un compromís que s’hauria de reflectir de manera 

continuada en programes i continguts que incideixin en les causes 

de la situació en què ens trobem, excepcional pel  que fa a l'augment i la 

diversificació de la pobresa fruit de la crisi, però que ve de lluny en tot el 

que té a veure amb les desigualtats de renda i d'oportunitats.  

 Tal com recull el document marc de referència d'ECAS per a la 

col·laboració amb la Marató, "ni la tasca de les entitats ni la mobilització 

ciutadana han de substituir la responsabilitat que tenen les 

Administracions de garantir unes condicions de vida dignes per a 

tothom", i "el tractament de la pobresa s'ha d'incardinar en el context 

de l'Estat del Benestar, basat en el reconeixement d'uns drets 

subjectius que s'han de poder fer efectius". 

 

ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que agrupa 85 organitzacions 

sense afany de lucre que atenen 795.000 persones l’any. L’atenció directa que presten les 

organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es 

fonamenten en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa. En la 

nostra tasca diària prioritzem l’atenció a col·lectius en situació o risc d’exclusió perquè els 

drets de totes les persones es facin efectius i possibilitin l’exercici de la plena ciutadania.  

http://acciosocial.org/actualitat-ecas/marato-pobresa-opinions-aportacions-dentitats/

