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El costat fosc del futbol
APMAE
17/10/2014

El proper dilluns dia 20 d'octubre a les 18:30,
l'APMAE, amb la col•laboració de la
Secretaria General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya i el RCD. Espanyol
de Barcelona, organitza una activitat contra el
racisme al futbol, en concret un cinefòrum
amb la projecció de la pel•lícula "Diamantes
Negros" de Miguel Alcantud. A continuació hi
haurà una petita xerrada sobre el tema amb el
periodista del Diari Ara, Xavi Fina, i Rafael
Crespo, Secretari del Centre d'Estudis
Africans. L'acte tindrà lloc al Museu de
l'Esport Melcior Colet, al Carrer de Buenos
Aires 56 de Barcelona, a prop de Diagonal
amb Muntaner. L'entrada es lliure.
Aquest es un dels molts esdeveniments que
arreu d'Europa es duu a terme contra el
racisme, la xenofòbia, homofòbia i qualsevol
tipus de discriminació coordinats per la
federació FARE (Football Against Racism in
Europe) i per segon any hi participa l'APMAE.
Per a més informació podeu consultar el
nostre web clicant aquí
El dia en que van fer l'acte de l'any anterior, en
una entrevista a Radio Marca em van demanar
per què una associació com la nostra que
tracta bàsicament aspectes econòmics feia un
acte contra el racisme, la veritat es que la
pregunta no me l'esperava i vaig contestar que
no tot a la vida son números.
Continuo pensant que no tot el relacionat amb
l'APMAE te que estar relacionat amb balanços
i comptes, de fet tenim previst una xerrada de
caràcter històric abans d'acabar l'any.
Però també crec que com a aficionats que
massa sovint ens hem sentit discriminats per
ser seguidors d'un club minoritari, i exemples
per desgracia no ens falta, els pericos hem de
sentir especial empatia per les persones que
en masses parts del mon son perseguides,
discriminades, empresonades i assassinades
pels seus pensaments, la seva religió, la seva
orientació sexual, la seva procedència o la
seva raça.
Massa sovint al futbol trobem reflectit
aquestes discriminacions i actituds, però el
futbol també pot ser una important eina pel tot

el contrari, fins i tot en condicions extremes,
com quan el dia de nadal de 1914, quan feia
quatre mesos que va començar la Primera
Guerra
Mundial, les tropes alemanyes i
britàniques, que fins feia poques hores abans
provaven de matar-se, van improvisar una treva
en la que van fer un partidet de futbol.
El futbol pot tenir aquest gran poder, que
malauradament no sol sortir als mitjans de
comunicació, però també te els seus costats
foscos. Un d'aquests costats es el que
reflecteix
la
pel•lícula,
la
dels
agents/estafadors
que
enganyen
a
adolescents africans i quan no els serveixen
els deixen abandonats a la seva sort pels
carrers d'Europa.
Dilluns esteu tots convidats a conèixer amb
nosaltres aquesta part fosca del futbol.
Ferran Marín Pastor
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