que es va actuar com calia,
però «quanO.J.D.:
una cosa8060
falla
estem disposats a analitE.G.M.:perquè
35000
zar-ho i veure-ho,
dels errors també se
n’aprèn».

El PP, però, va aprofitar
el torn de precs i preguntes
per demanar a qui corresponia garantir la seguretat
ciutadana al Raval i a qui
corresponia prendre les

decisions en matèria de seguretat. També va preguntar si es consideren adequats el dispositiu desplegat i el nombre d’efectius
de policia de què es va dis-

posar dissabte passat per
garantir la seguretat. El regidor del PP, Pere Sánchez, va recordar que hi ha
un responsable municipal,
tècnic o polític, dels fets.

aquest sentit, va fer una
crida
a l’autocrítica.
En el
Fecha:
27/06/2009
mateix to, Labòria va insPAISOS CATALANS
tar Sección:
les forces polítiques
a
tornar
al
consens
Páginas: 8 de la declaració.

Un gol als prejudicis
Gitanos del barri de la Mina juguen un partit de futbol contra mossos d’esquadra per trencar els estereotips
JOSE G. NAVARRO /
Sant Adrià de Besòs

● Gairebé no s’han superat els cinc primers minuts
de joc i la graderia dels
Camps del Besòs de Sant
Adrià enfervoreix amb el
primer gol del partit. Prop
de 200 persones, totes seguidores d’un mateix
equip, s’han meravellat de
la facilitat amb què un jove
gitano del barri ha deixat
enrere un defensa i ha cedit la pilota perquè un altre
company, a plaer, enviés la
pilota a la xarxa. «Compte! Que encara et multaran!», crida algú des de la
graderia en un dels nombrosos comentaris divertits que se senten durant la
tarda. De fet, aquest esperit relaxat, de broma i de

complicitat, és el que persegueix la cita, el primer
partit amistós de futbol
que enfronta gitanos de la
Mina amb mossos d’esquadra, celebrat ahir a la
tarda i organitzat per la Federació d’Associacions
Gitanes de Catalunya amb
la col·laboració de l’Ajuntament adrianenc. En l’escalfament, els agents dissenyen l’estratègia i, tot i
no tenir recanvis a la banqueta, un sospita que la
preparació física que tenen
pot ser determinant per al
desenvolupament
del
matx, que dura 90 minuts,
com un partit reglamentari. L’equip dels gitanos,
però, té un doble avantatge. D’una banda, amb la
motivació d’en Morrete,

Representants dels dos equips, abans de començar. / J.G.N.

un jove «guapo com Cristiano Ronaldo i bo com en
Messi» que té ganes de
vèncer la policia «on només és possible», al terreny de joc. D’altra banda,
amb la qualitat futbolística
d’en Diego, futbolista de

ETNIA GITANA

la Damm que ja ha despertat l’interès de clubs com
ara el Madrid. L’inspector
en cap de la comissaria de
Sant Adrià, Miquel Àngel
Gonzàlez, no s’ha volgut
calçar les botes, però defensa l’activitat esportiva

perquè «és maca, festiva» i
permet establir vincles entre tots dos col·lectius, que
eliminen els «prejudicis».
Els minuts passen... i els
gols també. Però només
per una banda, ja que quan
acaba el matx el resultat és
escandalós: set a un, guanyen els gitanos. A més
d’un li pugen els colors a
la cara, però al final l’entrenador vencedor, Antonio Carmona, membre del
Consell Gitano de Catalunya i veí del barri des de fa
35 anys, rebaixa l’eufòria
gitana. «Abans deien que
els gitanos corríem davant
la Guàrdia Civil, però només es tracta de córrer tots
darrere la pilota. Al final,
el guanyador és el barri»,
conclou.

1

