Economia | Bernat Ferrer | Actualitzat el 18/12/2011 a les 10:43

Catalunya perd en 15 hores el triple
de diners que recapta La Marató
La campanya solidària de TV3 acostuma a recaptar uns 7-8 milions d'euros. Al
llarg de les 15 hores que dura, el país envia 27 milions cap a l'Estat espanyol,
que mai no retornen
Imatge del marcador en finalitzar La Marató de l'any passat. Foto: TV3.

La Marató que TV3 organitza cada any pels volts de Nadal acostuma a recaptar entre sis i vuit
milions d'euros a partir de petits donatius de milers de catalans, diners que la cadena destina a
fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les
malalties que es tracten al programa, mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de
difusió i educació. Concretament, la Marató d'enguany, que ja ha començat, està destinada a la
regeneració i transplantament d'òrgans i de teixitshttp://www.tv3.cat/marato/malalties)
(
.
La Marató de l'any passat, centrada en les lesions medul·lars i cerebrals adquirides, va recaptar
(http://www.tv3.cat/marato/recaptacions.htm) 8.735.103 euros; la del 2009, centrada en les
malalties minoritàries, en va aconseguir 7.120.569; la del 2008, dedicada a les malalties mentals,
6.972.341; la del 2007, per a les malalties cardiovasculars, 7.885.378...
La gala solidària de TV3 té 15 hores de durada, durant les quals els catalans poden trucar i fer el
seu donatiu. Però durant aquestes mateixes 15 hores, aquests mateixos catalans envien a l'Estat
espanyol 27.000.000 euros en impostos que mai els retornen, segons les dades que va fer
públiques el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, que va xifrar el dèficit
fiscal català del 2009 en un 8,4% del PIB català, uns 16.500 milions d'euros anuals.
Segons que ressalta CiU, la dada donada per Mas-Colell significa que Catalunya paga a l'Estat
espanyol 500 euros cada segon
(http://www.ciu.cat/fitxa_noticies.php?news_ID=34064&entities=112&type=MS) , o bé, en
números absoluts, 16.500 milions d'euros "que no tenen cap tipus de retorn ni generen cap
benefici per als catalans. Són diners que donem a l'Estat sense rebre absolutament res a canvi".
O bé, dit amb d'altres paraules, "cadascun dels ciutadans de Catalunya paga anualment a l'Estat
espanyol 2.200? sense rebre a canvi cap tipus de servei ni de prestació".
De fet, el propi Josep Antoni Duran i Lleida, va incloure a la seva web de campanya
duran2011.cat (http://www.duran2011.cat/) un comptador de quin és el dèficit fiscal català, que
encara avui avança a una velocitat de 500 euros per segon.
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