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D’Eto’o al ‘campillo’
l racisme és actualitat. Sempre ha
estat així, però encara més en els
darrers anys. De portes endins pot-
ser fins i tot és així més profunda-
ment a Ciutat Vella. No és necessa-
ri mirar els telenotícies o fer una
ullada als diaris per adonar-se de la
important fractura social que es viu
als nostres carrers. D’altra banda,
tothom és conscient de l’important
paper que juga el futbol dins les
nostres fronteres, i més ara que
arriba el mundial d’Alemanya.

Molts han vist en aquest esport
mediàtic una plataforma d’expres-
sió ideal per donar a conèixer les
seves opinions. Malauradament,
gairebé sempre la relació futbol-
racisme ha tingut connotacions
negatives. No cal anar massa lluny
per recordar el desagradable inci-
dent malauradament protagonitzat
per Samuel Eto’o a l’estadi de La
Romareda (Saragossa). Aquell dia
el blaugrana va intentar abandonar
el terreny de joc abans d’hora, tip
d’escoltar un cop més els crits
xenòfobs d’un sector del públic.

Futbol i racisme
La Fundació ADSIS és una entitat
que treballa amb els joves en risc
d’exclusió social. En aquesta oca-
sió s’ha decidit a trencar el vincle
negatiu existent entre futbol i racis-
me gràcies a la organització d’un

torneig de futbol sala a Ciutat
Vella, al conegut el campillo, al
costat del zoo. L’objectiu és
fomentar la interrelació entre les
diferents cultures que conviuen a
Ciutat Vella. “Sovint hi ha una
barrera que dificulta la relació amb
altres races i cultures. La principal
causa d’aquest tancament envers
els altres són els prejudicis i la més
absoluta ignorància. Aquest tor-
neig neix ara amb la intenció de
trencar amb aquests estereotips”,
comenta Rafa Cortés, el coordina-
dor de l’esdeveniment.

En aquest grup de treball també
treballa Margarita Cabrera. Ella és
La educadora de carrer i creu estar
convençuda del seu mètode de tre-
ball: “A la nostra fundació moltes
persones ocupen aquest càrrec
perquè ens sembla essencial treba-
llar no nomès als despatxos sinó
fer-ho de manera prioritària al
carrer, vivint de primera mà les
necessitats dels joves”, apunta. Per
aquest motiu des de la institució
han volgut que el torneig es dispu-
tés al camp de futbol sala del Parc
de la Ciutadella, més conegut com

el campillo. El terreny de joc reu-
neix totes les condicions necessà-
ries per disputar un torneig d’a-
questes característiques, però
ADSIS l’ha escollit per la seva con-
dició de “camp de carrer”: durant
anys han jugat lliurement joves de
diferents cultures. Ara jugaran
junts. Per incentivar als partici-
pants es premiarà l’e-
quip que compti amb
una major varietat cul-
tural a les seves files.
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El torneig està subvencio-
nat gràcies a la ONG Fondo
contra el racismo en el fútbol,
que amb iniciatives com la
venda de les dues pulseres
blanques i negres entrellaça-
des ha fet possible la realitza-
ció d’esdeveniments d’aquest
tipus. La comunicació del tor-
neig ha anat a càrrec de la
mateixa fundació ADSIS en
estreta col·laboració amb
estudiants de Publicitat de la
Fundació Blanquerna, que han
aportat les seves idees de
forma desinteressada.

Les inscripcions són gratuï-
tes i obertes fins al 21 d’abril.
Tothom que vulgui participar
però no pugui reunir un equip
sencer es pot inscriure indivi-
dualment i se’l col·locarà en
un equip multicultural.
Aquest acte no està només
obert als joves que vulguin
practicar el futbol, sinó que
paral·lelament als partits, es
faran activitats culturals que
estan obertes a la participació
de tothom. El torneig es clou-
rà amb una festa on la princi-
pal consigna serà la pluralitat
i on tots els participants cui-
naran menjars típics del seu
país i miraran de manifestar-
se amb qualsevol motiu que
els identifiqui com a cultura.
La participació de tots nosal-
tres serà essencial per fer de
Barcelona una ciutat capda-
vantera en la lluita contra el
racisme. Participa-hi!

La pulsera
de Ronaldinho
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La Fundació té molts
educadors de carrer perquè

“cal viure de primera mà
les necessitats dels joves”
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Un torneig de futbol sala organitzat per la Fundació Adsis, a favor de la interculturalitat

Seminari de Publicitat de la URL encarregats de la comunicació del torneig de futbol sala

Marga Cabrera i Rafa Cortés
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