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La Unió Ita lia na d’Esport per a Tot hom (UISP)
i l’esport per als im mi grants

Resum
L’article co men ça per ofe rir una pa norà mi ca del fe no men mi gra -

to ri a Itàlia i les con se qüèn cies que aquest té des del punt de vis ta 

so cial i cul tu ral. En aquest con text, s’analitza l’actuació de la

Unió Ita lia na de l’Esport per a Tot hom, que comp ta amb un mi lió

de so cis i tret ze mil so cie tats es por ti ves afi lia des. La UISP ha in -

ten tat de de sen vo lu par es tratè gies i pràcti ques de su port cí vic als

im mi grants, d’una ban da uti lit zant els seus pro pis re cur sos or ga -

nit za tius i, d’una al tra, es for çant-se a va lo rar allò que és es pe cí fi -

ca ment es por tiu com a ex pe rièn cia de co mu ni ca ció no ver bal i

com a es tratè gia com bi na da de com pe ti ció i coo pe ra ció. Es po -

den dis tin gir qua tre ti pus d’accions que han ca rac te rit zat gai re bé

deu anys d’intervenció, per re gla ge ne ral en col·la bo ra ció amb as -

so cia cions de pro mo ció cul tu ral o d’assistència so cial que tre ba -

llen en el cer cle del Ter cer Sec tor. La pri me ra lí nia d’acció i la

més an ti ga es tro ba re pre sen ta da pel sim ple ofe ri ment d’ús de

seus i es truc tu res lo gís ti ques d’acolliment, on es pot de sen vo lu -

par un em brió de co mu ni ca ció en tre els im mi grants i els re si dents 

i en tre les di ver ses co mu ni tats d’immigrants. La se go na lí nia

d’intervenció, fo na men ta da en el re curs als es de ve ni ments es por -

tius ca pa ços de cri dar l’atenció del gran pú blic i dels mit jans. La

ter ce ra àrea d’experiència con cer neix la par ti ci pa ció de la UISP

en xar xes i cam pan yes trans na cio nals de llui ta con tra el ra cis me.

L’última lí nia d’acció i la més re cent és el de sen vo lu pa ment de

pro jec tes des ti nats a la in te gra ció dels im mi grants en l’àmbit lo -

cal, mit jan çant l’intent de cons truc ció de xar xes co mu nità ries

ober tes. L’article con clou amb un se guit de va lo ra cions so bre les

pos si bi li tats de l’esport com a ins tru ment d’integració de la po -

bla ció im mi grant.

36 apunts

Abstract
The article begins by offering a panorama of the migration

phenomenon in Italy, and the consequences that this has

from a social and cultural point of view. In this context we

analyse the activities of UISP, that has a million members and 

13.000 affiliated sports societies. UISP has tried to develop

strategies and practices of civic help for immigrants, on the

one hand making use of its own organising resources, and on

the other, making an effort to evaluate what is specifically

sporting as an experience of non-verbal communication and

as a combined strategy of competition and co-operation. We

can distinguish four types of actions that have characterised

almost ten years of intervention, generally in collaboration

with associations of cultural promotion or social assistance

which work in the circle of the Third Sector. The first and

oldest line of action is represented by the simple putting at

disposal of central offices and logistical structures of

reception, in which we can develop an embryo of

communication between the immigrants and the residents

and the various immigrant communities. The second line of

intervention, based on the resort to sporting events capable of 

attracting the attention of the great public and the media. The 

third area of experience concerns the participation of UISP in

the networks and transnational campaigns of fighting against

racism. The final and most recent line of action is the

development of projects destined to the integration of

immigrants all over the country by trying to construct open

communitary networks. The article finishes with a series of

valuations on the possibilities of sport as an instrument of

integration of the immigrant population.
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Dossier: Espor t i immigració

Pa rau les clau
im mi gra ció, es port, as so cia cio nis me vo lun ta ri, ter cer sec tor,
po lí ti ques del be nes tar, Itàlia 

§ ni co la Porro 

Ca te dràti c de So cio lo gia
Uni ver sità di Cas si no (Ita lia)

“No es pot ser ciu tadà d’enlloc si no s’és con ciu tadà

d’algú”.
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La dimensió estructural
del fenomen de la
immigració a Itàlia
Amb data 1 de ge ner de 2001, la po bla ció 

es tran ge ra re si dent a Itàlia su ma va, se -

gons l’estimació ofi cial de l’Institut Ita lià

d’Estadística (ISTAT), 1.464.589 per so -

nes (792.591 ba rons, que re pre sen ta el

54,1 % i 671.998 do nes, que su po sen

el 45,9 %). Se gons aques ta es ti ma ció,

cons ti tueix el 2,5 % del con junt la po bla -

ció to tal en aque lla data (57.884.017 ha -

bi tants). D’altres me su ra ments propor -

cionen un to tal pro per a 1.700.000 per -

so nes, i això ele va la quo ta per cen tual

d’emigrants, res pec te al con junt de po bla -

ció, fins al 2,9 %.

D’acord amb l’estimació an te rior, el per -

cen tat ge d’emigrants exis tents a Itàlia es -

ta ria al ni vell d’un terç del per cen tat ge

d’emigrants exis tents a Ale man ya i se ria

de prop de la mei tat de la taxa d’im -

migrants em pa dro nats a Fran ça (Ca ri tas,

2001). Cal, tan ma teix, pren dre en con si -

de ra ció al guns ele ments de con text que

re sul ten prou im por tants:

< La for ta pro gres sió del fe no men. El crei -

xe ment re gis trat l’1 de ge ner de 2001,

res pec te al re gis trat en la ma tei xa data de

l’any an te rior, es cal cu la en un 15,3 %,

men tre que l’any an te rior l’augment no

ha via pas sat del 13,8 %. En va lors ab so -

luts, en els úl tims cinc anys, Itàlia ha

 representat, en tre els paï sos de la Unió

Eu ro pea, el se gon des tí més im por tant,

des prés d’Alemanya. Se gons al gu nes pre -

vi sions fia bles, en el trans curs de pocs

anys podrà su pe rar la Gran Bre tan ya en

nom bre i per cen tat ge d’immigrants exis -

tents al te rri to ri na cio nal.

< En el cas ita lià –a di ferè ncia d’Ale -

manya i de Fran ça, que fins fa pocs anys

ab sor bien els flu xos mi gra to ris més grans 

de l’Europa Me di terr ània– els paï sos

d’origen dels emi grants són qua si ex clu -

si va ment ex tra co mu ni ta ris. El Ma rroc,

Albània i Fi li pi nes re pre sen ten les tres

prin ci pals àrees de pro cedè ncia. Pel que

fa als qua tre prin ci pals paï sos del Ma grib

(el Ma rroc, Algèria, Tu ní sia i Egip te),

Itàlia rep el 43,9 % de l’emigració egíp -

cia de la UE, el 21,6 % de la ma rro qui na

i el 16,4 % de la tu ni sia na (no més

l’1,8 % de l’algeriana, tra di cio nal ment

orien ta da a Fran ça). Un al tre quart de la im -

mi gra ció pro ce deix de l’Est d’Europa, amb

una com po nent prin ci pal ment balc ànic

 (so bre tot d’Albània i Ro ma nia). A més a

més, des prés d’una pri me ra fase en la

qual l’emigració l’extracomunitària, so -

vint clan des ti na, pre nia Itàlia com una

es ta ció pont de l’expatriació cap a al tres

paï sos del cen tre i nord d’Europa, cap al

fi nal dels anys no ran ta va crei xent de for -

ma cons tant i sòli da la pro por ció d’im -

migrants que ten dei xen a es ta blir-se per -

ma nent ment al te rri to ri na cio nal. Si el

1991, se gons un son deig del Cen tre

d’Estudis So cials (CENSIS), menys d’un

terç dels im mi grants de cla ra va vo ler que -

dar-se al país de for ma es ta ble, en els

pri mers me sos del 2001 aquest per cen -

tat ge s’elevava a dos ter ços del con junt

d’entrevistats. Això sen se mo di fi car ra -

dicalment la di ver sa pre dis po si ció a

l’assentament per part dels di fe rents

grups ètnics, màxi ma en el cas dels egip -

cis i xi ne sos, mí ni ma en tre els pro ce -

dents de la ban ya d’Àfrica (so bre tot d’E -

tiòpia).

< La tendència a l’assentament pro gres -

siu i a l’estabilització de la po bla ció

 immigrant és com pren si ble ment més

ele va da a les àrees te rri to rials on, a la di -

nàmica push (pres sió a fa vor de

l’emigració de paï sos d’alta taxa de crei -

xe ment de mogr àfic a l’origen, afa vo rit

i/o in fluït per una agu da cri si po lí ti ca)

s’hi afe geix una dinà mi ca pull. Aquest

és el cas d’algunes re gions del nord-est

d’Itàlia, en les quals la de man da de mà

d’obra ex ce deix l’oferta. Al con tra ri, a la

ma jor part del sud –afec tat en ca ra per

una im por tant taxa de de so cu pa ció, so -

bre tot ju ve nil– pre val àmplia ment la di -

men sió push i els im mi grants ten dei xen

a li mi tar-se a ac ti vi tats de su per vivè ncia 

econò mi ca que han es tat re but ja des

pels ha bi tants ita lians o a les ano me na -

des “no ves fei nes” (i fins i tot arri ben de

ve ga des, la men ta ble ment, a en ro lar-se

en “l’exèrcit de re ser va” de la cri mi na li -

tat or ga nit za da). El do mi ni, des dels

anys se tan ta, d’una im mi gra ció orien ta -

da per l’oferta (supply-orien ted) en lloc

de per la de man da (de mand-orien ted),

mal grat les ex cep cions as sen ya la des,

cons ti tueix un fac tor neurà lgic del fe no -

men (Bo ni fa zi, 1998). A més a més, en -

ca ra que no es tin guin da des exac tes,

sal ta als ulls que l’emigració ex tra co mu -

nità ria s’orienta, qua si en el 40 %, vers

les re gions sep ten trio nals, i es dis tri -

bueix de ma ne ra gai re bé per fec ta ment

pro por cio nal en tre les àrees me tro po li ta -

nes del nord-oest (Pie mont, Llom bar dia, 

Li gú ria, amb el tra di cio nal trian gle in -

dus trial comprès en tre les ciu tats de

Milà, Torí i Gèno va), i les del nord-est

(re gions del Vène to, Emí lia-Ro man ya),

ca rac te rit za des pel po li cen tris me pro -

duc tiu i per la di fu sió de la pe ti ta i mit ja -

na em pre sa (mo del de les zo nes in dus -

trials). A les àrees cen trals –que el 31 de 

de sem bre de 2000 al ber ga ven el

13,2 % del to tal dels im mi grants– ac tua

com a imant, so bre tot el cen tre urbà de

Roma, però exis tei xen for tes con cen tra -

cions en al gu nes zo nes in dus trials con -

cre tes, com en el cas dels xi ne sos col·lo -

cats en la in dús tria tèxtil de ti pus fa mi -

liar a la ciu tat de Pra to, a la Tos ca na.

Les re gions del sud i les illes (Si cí lia i

Sar den ya) su pe ren de poc una cin que na

part del to tal dels im mi grants. A més a

més, aques ta dis tri bu ció te rri to rial irre -

gu lar, en un país de grans di fe ren cia -

cions com Itàlia, juga un pa per im por -

tant en la re fle xió so bre el pro ble ma. La

in te gra ció dels tre ba lla dors ex tra co mu -

ni ta ris en la co mu ni tat d’acolliment és

més fàcil allà on l’activitat la bo ral es de -

sen vo lu pa amb més ga ran tia de presèn -

cia d’un sis te ma re co ne gut de drets i

obli ga cions, com en el cas dels co rres -

Ni co la Po rro du ran t la seva in ter ven ció.



po nents a les grans in dús tries del

nord-oest. Aques tes es tro ben con cen -

tra des en grans cen tres ur bans, com

Milà, Torí, Bres cia (però tam bé en ciu -

tats de mida mit ja na, com ara Sa vo na,

Ivrea, Ses to, S. Gio van ni), i pre sen ten

ta xes de for ma ció es co lar en ge ne ral

com pa ra bles, si no su pe riors, a les de la

po bla ció ita lia na re si dent. Al nord-est, al 

con tra ri, és en ca ra fre qüent el re curs a

la for ça de tre ball irre gu lar, ocu pa da en

pe ti tes em pre ses de pro vín cia, al ho ra

que és molt més im por tant la pro por ció

d’immigrants pro ce dents de les àrees,

geogr àfi ca ment con ti gües, de la pe -

nínsula balc àni ca. Des de mit jan dels

anys no ran ta ha pres di men sions gens

 me nyspreables el fe no men dels “fron te -

rers” (im mi grants es lo vens i croats que

es tras lla den cada dia, des del seu lloc

de re sidè ncia, per tre ba llar al Friül-

Venè cia Jú lia, i re tor nen a casa seva al

fi nal de cada jor na da).

< Pel que fa al ti pus d’activitat ocu pa -

cio nal, dei xant al mar ge la si tua ció més

es ta ble i ga ran ti da que su po sa l’ocu -

pació in dus trial, a les ciu tats més grans i 

a les lo ca li tats re si den cials de la cos ta

i la mun tan ya pre val una im mi gra ció

orien ta da a les fei nes domè sti ques i a

l’atenció de les per so nes (an cians,

nens), amb un com po nent do mi nant

d’origen a les Fi li pi nes o a Cap Verd. És

més di fí cil fer el cens de l’assentament

d’immigrants –so bre tot d’origen al banès 

i nord-africà– a la re gió me ri dio nal i a les 

illes, on de sen vo lu pen pre fe rent ment

tre balls pre ca ris o es ta cio nals i on des

de fa temps la cri mi na li tat or ga nit za da,

de di ca da al tràfic d’estupefaents, al con -

trol de la pros ti tu ció i al con tra ban de ta -

bac, ha co men çat a in te res sar-se per les

pos si bi li tats que ofe reix el nou fe no men. 

Fi nal ment, no es pot ig no rar que la pres -

sió mi gratò ria ad qui reix par ti cu lar in ten -

si tat a Itàlia com a con se qüèn cia d’un

greu dèfi cit i un gran re tard de la re gu la -

ció le gal del pro ble ma, tar da na ment i

par cial ment re solt per la pro duc ció le -

gis la ti va de 1986, 1990 i 1995 (Bo laf fi, 

2001). Tan ma teix, úni ca ment la llei nú -

me ro 40, de març de 1998, ha re pre -

sen tat un pri mer in tent org ànic de re gu -

la ció del con trol, de pro gra ma ció dels

flu xos d’ingrés i d’elaboració de les in -

dis pen sa bles po lí ti ques so cials.

Implicacions culturals,
alarma social

Les da des es truc tu rals i la con fi gu ra ció

so ciolò gi ca del pro ble ma –que s’assenya -

la aquí sumà ria ment– aju den a com pren -

dre mi llor l’impacte del fe no men de la im -

mi gra ció so bre la so cie tat ita lia na con -

tem porà nia. Una so cie tat en vies d’en -

velliment ac ce le rat i ja pri va da de la

imat ge de si ma tei xa com a exem ple se -

cu lar de di na mis me d’acolliment, es pe -

cial ment fins al se gle XVII, i en ca ra pal pa -

ble a ho res d’ara en la presè ncia d’una

mul ti tud de mi no ries et ni co lin güís ti ques

re par ti des per mol tes re gions del país.

Tan ma teix, la brus ca in ver sió de la

tendència és allò que ha trans for mat el

país que, en el trans curs d’uns pocs

anys, ha pas sat de ser una àrea tra di cio -

nal d’emigració –tal i com es ta va con fi gu -

rat des de la mei tat del se gle– fins a cons -

ti tuir en l’actualitat un país d’immigració, 

aquest can vi ex pli ca par cial ment (en ca ra 

que no sem pre es pu gui jus ti fi car així) al -

guns dels greus pro ble mes d’impacte so -

cial que està te nint el fe no men. Aquests

pro ble mes se su men en la sen si bi li tat

col·lec ti va als efec tes so cials de la brus ca 

bai xa da de na ta li tat que es ma ni fes ta des 

de mit jan dels anys se tan ta (Me lot ti,

1993). Cal te nir en comp te tot el que

aca bem d’exposar amb vis ta a la re cons -

truc ció d’experiències le gals i pràcti ques

de so cia lit za ció i co mu ni ca ció in ter cul tu -

ral i en l’elaboració d’estratègies en el

 futur.

En un cert sen tit, l’opinió pú bli ca ita lia na

ha con tem plat la nova si tua ció amb sen -

ti ments d’ambigüitat i amb al guns com -

po nents d’esquizofrènia. D’una ban da, es 

tro ba la memò ria hist òri ca de l’emi gració

a Itàlia, com s’ha dit, mas sa re cent i es te -

sa com per no in ter pel·lar la cons cièn cia

in di vi dual i fa mi liar. Entre 1870 i 1960,

van ser més de 27 mi lions de ciu ta dans

ita lians els que van emi grar a l’estranger.

Enca ra avui són més de 4.400.000 els

ciu ta dans ita lians emi grats que con ser -

ven la na cio na li tat ita lia na, als quals cal

su mar 58.500.000 oriünds, fills o néts

d’italians emi grants, que viuen a d’altres

paï sos d’Europa Occi den tal, les dues

Amèri ques i Ocea nia. Exis teix, al cap da -

vall, una al tra Itàlia que con di cio na en ca -

ra gran ment, tot i que no li neal ment, la

re la ció amb la per cep ció de la te rri to ria li -

tat i de la diferèn cia, la dis po ni bi li tat per

a l’acolliment i la pro duc ció de pre ju di -

cis.

La ra pi de sa del fe no men, la fra gi li tat de

l’estructura d’acolliment i la per cep ció

d’una im mi gra ció que ten dia a ins -

tal·lar-se ve loç ment –però no necessà -

riament a in te grar-se– en una rea li tat

na cio nal mar ca da ment dual, en base a

les opor tu ni tats de tre ball i de la dis tri -

bu ció de les ren des, han em fa sit zat pre -

vi si ble ment, en la ima gi na ció col·lec ti -

va, les di men sions i ca rac te rís ti ques de

les dinà mi ques so cials uni des. No és ex -

cep cio nal que a to tes les en ques tes i

son deigs els en tre vis tats ten dei xin a so -

brees ti mar con si de ra ble ment l’amplitud 

de mogr àfi ca dels flu xos mi gra to ris. No

fal ten, en les cròni ques quo ti dia nes, epi -

so dis re pe tits d’autèntica alar ma so cial,

pro duc te de l’(opi na ble) con vic ció que el 

crei xe ment de la im mi gra ció està por -

tant a un aug ment ge ne ra lit zat de la cri -

mi na li tat. D’aquí ve la pro duc ció/re pro -

duc ció d’estereotips et ni co cul tu rals ne -

ga tius i, en al guns ca sos, d’autèntics

 estigmes cul tu rals. Dinà mi ques so ciolò -

gi ca ment ben per cep ti bles i ex pe ri men -

ta des en gai re bé tots els més an tics con -

texts cul tu rals d’immigració (so vint, fa

uns anys, els dels ma tei xos emi grants

ita lians...), però que ha ad qui rit, en el

cas ita lià, una in ten si tat i una ra pi de sa

de di fu sió des pro por cio na da res pec te a

l’entitat ob jec ti va del pro cés en qües tió.

Re cons truir, en la distància del temps,

l’impacte psi colò gic de mas sa pro duït

per l’onada de de sem bar ca ments d’emi -

grants al ba ne sos a les cos tes me ri dio -

nals, en tre 1990 i 1991, serà de gran

in terès so ciolò gic i an tro polò gic per aju -

dar a com pren dre el trànsit des d’una

pri me ra fase d’aco lliment, en què pre val

una di men sió es pont ània de so li da ri tat i

hu ma ni ta ris me, a una de pos te rior, ca -

rac te rit za da pel de sen vo lu pa ment pro -

gres siu de dinà mi ques d’alarma so cial

(Pu glie se, 1996).
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Gai re bé sem bla que, en el brou de cul tiu

d’un et no cen tris me po lí ti ca ment ali -

men tat en les pròspe res re gions sep ten -

trio nals pel mo vi ment de la Lli ga Nord, i

al cen tre-sud per la su per vivè ncia d’una

cul tu ra na cio na lis ta i xenò fo ba de cai re

neo fei xis ta, s’ha pro duït un preo cu pant

fe no men d’anticipació. Les in cli na cions

et nocèntri ques, que se gons Tou rai ne

(1994) re pre sen ten so vint una sín dro me 

de de fen sa –no ne cess ària ment des ti na -

da a de ge ne rar en els seus efec tes so -

cials– d’una cer ta re pre sen ta ció en l’a -

nomenada glo ba lit za ció, es trans for men

fàcil ment en ober tes ma ni fes ta cions de

xe nofò bia i en epi so dis, li mi tats, però

greus, del més pur ra cis me. Es nota, i

això és in te res sant per a les fi na li tats de

les nos tres anà li sis, que els es ta dis ita -

lians dels anys no ran ta han cons ti tuït un 

es ce na ri pri vi le giat i par ti cu lar ment vi si -

ble, on es re ci ten i dra ma tit zen aques tes 

ma ni fes ta cions de cul tu ra et nocèntri ca

(els es ta dis de fut bol dels equips de pro -

vín cia del nord-est, que aplau dei xen el

se pa ra tis me i la dis cri mi na ció), xenò fo -

ba (pro duc ció de part dels grups or -

ganitzats de se gui dors dels grans clubs

amb esl ògans, càntics i ba ra lles de con -

tin gut for ta ment ama rat de pre ju di cis

ètnics i d’hostilitat, en els par tits con tra

es por tis tes d’un al tre co lor) o cla ra ment

ra cis ta, com en el cas de les evo ca cions

al na zis me i a l’odi con tra els emi grants

de co lor en ge ne ral i con tra els jueus,

sor gi des a les gra de ries ple nes dels se -

gui dors fanà tics ro mans en oca sió del

der bi La zio-Roma en la pri ma ve ra

del 2001.

L’esport per a tothom
i la immigració:
l’experiència de la UISP

Per la di men sió de mogr àfi ca i per l’im -

pacte so cial del fe no men, la im mi gra ció

es tro ba avui en el cen tre d’activitat i de

l’estratègia d’intervenció d’una part con -

si de ra ble de l’associacionisme sen se

ànim de lu cre d’Itàlia. En el món catò lic

es dis tin gei xen or ga nit za cions d’acolli -

ment, com Ca ri tas –ac ti va a to tes les

diò ce sis del país–, grups orien tats a la

in te gra ció i a l’ac ció de grup a fa vor dels

im mi grants, com ara la Co mu ni tat de

Sant Egi di, i xar xes as so cia ti ves que

man te nen re la cions amb mis sions i, en

ge ne ral, amb presè ncia ac ti va als paï sos 

de pro cedè ncia, so bre tot a l’Àfrica,

l’Àsia i l’Amèrica Lla ti na. Entre aquests

l’ACLI (Asso cia ció Cris tia na dels Tre ba -

lla dors Ita lians), Mans Uni des, la Com -

pan yia de les Obras i les as so cia cions di -

rec ta ment di ri gi des a l’activitat de les

con gre ga cions re li gio ses (en tre aques -

tes, par ti cu lar ment pres ti gio sa i va le ro -

sa, és la re la cio na da amb els Pa res

Com bo nians). No menys in vo lu crat es

tro ba l’associacionisme laic del ter cer

sec tor, bé el di ri git per or ga nit za cions

sin di cals (so bre tot la CGIL, Con fe de ra -

ció Ge ne ral Ita lia na del Tre ball), bé

aque lles re fe ri des a les grans xar xes de

vo lun ta riat en l’àmbit de la cul tu ra i del

lleu re, igual com les d’esport per a tot -

hom. En el pri mer camp es dis tin geix

l’ARCI (Asso cia ció Re crea ti va i Cul tu ral

Ita lia na), en el se gon la UISP (Unió Ita -

lia na d’Esport per a Tot hom). Aques tes

or ga nit za cions te nen un ori gen comú en

la cul tu ra de la so li da ri tat cí vi ca –fins a

mit jan dels vui tan ta es ta ven agru pa des

en una úni ca as so cia ció “pa rai gua”– i

re pre sen ten, a co men ça ment del mil -

lenni, les prin ci pals or ga nit za cions que

ope ren en tots dos sec tors. Ambdues es

de fi nei xen en re la ció a una cul tu ra dels

drets i de la so li da ri tat més que no pas

en re la ció a les fa mí lies tra di cio nals de

per ti nen ça po lí ti ca (en el cas d’ARCI i

UISP, els par tits d’esquerra parlamen -

tària). La seva ca pa ci tat d’organització

es man té de for ma no ta ble, mal grat les

pro fun des trans for ma cions que han

afec tat, a Itàlia, el tei xit tra di cio nal de la 

re pre sen ta ció so cial, tot afa vo rint el nai -

xe ment d’orga nitzacions mo no temà ti -

ques, so vint d’àm bit lo cal, i d’asso -

ciacions in for mals (cen tres so cials).

Prop d’1.200.000 per so nes són sòcies

de cla ra des d’ARCI i prop d’un mi lió

d’UISP (Lom bar di, 2001). Aques ta or -

ga nit za ció acon se gueix de tre ba llar amb

més eficà cia en molts con texts lo cals on

la im mi gra ció plan te ja una par ti cu lar in -

cidè ncia so cial. Això ex pli ca la con tí nua

col·la bo ra ció en tre les dues or ga nit za -

cions, afins en el camp de la pràcti -

ca d’acolliment i d’oposició als brots ra -

cistes.

La UISP, en par ti cu lar, ha pa tit, des de

mit jan dels anys no ran ta, un can vi es pe -

cí fic, i es val de la col·la bo ra ció i el su port 

d’altres xar xes d’acció vo lunt ària ac ti ves

en el sec tor. Amb la seva presè ncia es te -

sa pel te rri to ri na cio nal i les se ves

13.000 so cie tats es por ti ves de base, per

exem ple, la UISP re pre sen ta, des dels

pri mers anys no ran ta (igual com el catò -

lic CSI, Cen tre Espor tiu Ita lià) un in ter lo -

cu tor pri vi le giat de les or ga nit za cions que 

fun cio nen en l’àmbit de la coo pe ra ció,

del ti pus de l’ICS (Insti tut per a la Coo pe -

ra ció Inter na cio nal), per què s’interessa

per la ini cia ti va es por ti va. Els mem bres

d’UISP són ac tius des de la seva cons ti tu -

ció als camps de re fu giats dels Bal cans

(so bre tot a Bòsnia, Albània i Ko so vo), a

l’Orient Mitjà (prin ci pal ment a l’àrea de

Pa les ti na), a la Ban ya d’Àfrica i a Amèri -

ca Cen tral. Expe rièn cies que han afa vo rit

la ma du ra ció, la com petè ncia i el de sen -

vo lu pa ment de per fils de me dia dors cul -

tu rals, l’experiència dels quals ha es tat

molt va luo sa en les cam pan yes or ga nit -

za des pos te rior ment a Itàlia. Re sul ta

molt in te res sant ob ser var que, a me su ra

que es van pro duint ex pe rièn cies con cre -

tes de tre ball amb els im mi grants, aques -

tes ex pe rièn cies han re pro duït qua si to tes 

les prin ci pals mo da li tats d’acció or ga nit -

za da que coe xis tei xen a l’interior de

l’Associació. En cert sen tit, el “rep te de la 

im mi gra ció” ha aju dat la UISP, com a

gran part de l’associa cionisme d’acolli -

ment laic i catò lic, a pro var, a po sar-se al

dia o a mo di fi car les pròpies mo da li tats

d’acció, i així trans for mar les es tratè gies i 

l’oferta or ga nit za ti va.

En un exa men re tros pec tiu, es po den dis -

tin gir fàcil ment, pel cap baix, qua tre ti pus

d’intervenció di fe rents, que s’han suc ceït

en el temps, però que par cial ment es tan

en ca ra ac ti ves de for ma si mult ània. I això, 

tant per efec te de la va rie tat i es pe ci fi ci tat

de l’oferta or ga nit za ti va com a cau sa de

les di fe rents iden ti tats so cio cul tu rals dels

im mi grants im pli cats en di ver sos as saigs.

Úni ca ment a fi nal dels anys no ran ta les

po lí ti ques d’intervenció ten dei xen a fer-se

de for ma més coor di na da en tre els sec tors 

par ti ci pants i a con èi xer mo ments d’inno -
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vació orien tats per op cions es tratè gi ques

més ela bo ra des i cons cients. És en aques -

ta fase, com veu rem, quan es pas sa d’i -

niciatives de mera so li da ri tat tem po ral en

la pro mo ció d’activitats d’ocupació del

temps lliu re, d’organització im pro vi sa da

d’actes amb fi na li tats de sen si bi lit za ció de 

l’opinió pú bli ca a pro pos tes org àni ques

d’acció més com ple xes.

De for ma es quemà ti ca po dem dis tin gir,

doncs, els ti pus d’intervenció se güents:

 

n L’oferta d’ocupació de temps lliu re, de

pràcti ca ge ne ra lit za da de so cia lit za ció i

d’estructura d’acolliment. Exten si va ment,

aques ta ac ti vi tat es con ju mi na en el

temps amb in ter ven cions de so cia lit za -

ció an ti ci pa da als paï sos de procedèn -

cia, so bre tot on exis tien xar xes ac ti ves

de vo lun ta riat ita lià de les que for ma va

part la UISP.

n L’organització d’actes al ter na tius als

pro po sats pel sis te ma de l’esport es pec -

ta cle, com el Mun dial anti-ra cis ta de

Mon tec chio i els ac tes ca pa ços d’invo -

lucrar-hi, a més a més, el fut bol dels

diu men ges i al guns fa mo sos de l’esport

ofi cial.

n La in ser ció en xar xes trans na cio nals

d’acció in te gra da con tra el ra cis me i

els pre ju di cis (pro jec te Fare i d’altres),

en co rres pondència amb pro gra mes

d’in ter venció co mu nità ria, que co brei -

xen, en gran part, els cos tos de la cam -

pan ya.

n L’elaboració i apli ca ció de pro jec tes lo -

cals, rea lit zats en re la ció amb les au to -

no mies ad mi nis tra ti ves i amb una pers -

pec ti va tem po ral de mitjà i llarg ter mi ni, 

com en el cas del pro jec te Olím pic Ma -

grib de Gèno va.

Activitat d’acolliment
i de socialització

Es trac ta d’iniciatives orien ta des prin ci -

pal ment a sa tis fer ne ces si tats de tro ba -

ment i as so cia ció per a grups d’immi -

grants re cents o, al con tra ri, per a ex pe -

rièn cies do ta des d’una lògi ca par ti cu lar

d’acció. Aques ta in ter ven ció ca rac te rit -

za tota la pri me ra fase del tre ball as so -

cia tiu i té com a pro ta go nis tes ex clu sius

els co mitès te rri to rials i els sec tors de

coo pe ra ció in ter na cio nal. Els pri mers,

bé sols o bé en col·la bo ra ció amb al tres

xar xes (so bre tot l’ARCI), po sen a dis po -

si ció dels im mi grants es pais fí sics de

tro ba ment i or ga nit zen al gu nes mo da li -

tats sen zi lles d’ocupació del temps lliu -

re: par tits de fut bol o de vo lei bol per a

equips im pro vi sats, ac cés d’immigrants

a pis ci nes, pe tits pro gra mes d’animació

so cio cul tu ral. Entre aques tes dis po ni bi -

li tats lo gís ti ques es tro ben cur sos gra -

tuïts d’italià i la ce le bra ció de pe ti tes

ma ni fes ta cions adre ça des a te mes cul -

tu ral ment sig ni fi ca tius per acon se guir

un acos ta ment amis tós a la vida quo ti -

dia na de la co mu ni tat d’acolliment. De

la ma tei xa ma ne ra que les or ga nit za -

cions sen se fins lu cra tius i els ens lo cals, 

els mem bres de la UISP par ti ci pen en di -

ver sos pro jec tes pe tits (de mar o mun -

tan ya). En aques tes ac cions, que es

 desenvolupen so bre tot en la pri me ra

 meitat dels no ran ta, com a res pos ta al

sob tat crei xe ment del fe no men im mi gra -

to ri, està ab sent en ca ra en gran part una 

ac tua ció es tratè gi ca as so cia ti va. Se su -

pleix amb la bona vo lun tat i l’entu -

siasme la man ca d’una vi sió àmplia i es

pro dueix un pri mer im pac te, ins truc tiu i

no sem pre fàcil, so bre les di men sions la -

tents del fe no men. Es des co breix, per

exem ple, que exis teix una po ten cia li tat

de ten sió cul tu ral in terè tni ca que afec ta

les re la cions en tre els im mi grants ita -

lians. De ve ga des és di fí cil d’aconseguir

la con vivè ncia en tre im mi grants pro ce -

dents de paï sos di fe rents a cau sa d’un

fort sis te ma de pre ju di cis cul tu rals o de

les ex pe rièn cies re cents de con flic tes

po li ti co mi li tars, com ara en tre gent

d’Eritrea i de Somà lia, en tre àrabs i

kurds o en tre al ba ne sos i emi grants de

les re gions de l’ex Iu gosl àvia. La lí nia de

frac tu ra lin güís ti ca, re li gio sa, i la de va -

lors i lògi ca de con vivè ncia se su men

a les di ver ses ca rac te rís ti ques so cials

i cul tu rals. Emer geix cla ra ment l’exi -

gència de de sen vo lu par la ne cess ària  -

intervenció de me dia dors cul tu rals, iden -

ti fi cats so vint amb els par ti ci pants ita -

lians en col·la bo ra ció in ter na cio nal o bé

amb els lí ders de la co mu ni tat d’acolli -

ment, que so vint són im mi grants “atí -

pics”, com ara jo ves lli cen ciats o es tu -

diants uni ver si ta ris re si dents des de fa

temps a Itàlia. La bona vo lun tat i una

genè ri ca sen si bi li tat hu ma nità ria no re -

sul ten, tan ma teix, su fi cients, i l’oferta

d’un mer es pai fí sic i tem po ral no s’a -

dequa a la de man da i tam bé pot re sul tar 

con tra pro duent. Si s’elabora una ofer ta

d’activitat es por ti va de mena pu ra ment

“re crea ti va” que da cla ra, per exem ple,

la distància de mo del cul tu ral en tre els

grups ètnics. Alguns –com els de l’Est

d’Europa– par ti ci pen en pràcti ques fo -

na men tal ment co mu nes a les de la co -

mu ni tat ita lia na. D’altres, re sis tint-se a

la dinà mi ca de glo ba lit za ció ge ne ra da

per la di fu sió per tot el pla ne ta de

l’esport, apa rei xen més re frac ta ris a in -

vo lu crar-se di rec ta ment en la nos tra

ofer ta tra di cio nal d’activitats. Res pec te

d’aquest tema, hi ha grups que ma ni fes -

ten una for ta in cli na ció a uti lit zar l’ex -

periència es por ti va com a te rreny d’a -

firmació de la pròpia ca pa ci tat i, in di rec -

ta ment, d’una iden ti tat es truc tu ra da en

ter mes com pe ti tius. D’altres, ten dei xen

a fu gir de la in fluèn cia amb ex pe rièn cies

pròpia ment atl èti ques i s’o rienten més

aviat vers la re pro duc ció de pràcti ques

tra di cio nals, im por tants als paï sos

d’origen i qua si sem pre amb va lor com -

pe ti tiu per si ma tei xes. L’expe riència

dels col·la bo ra dors es por tius de les as -

so cia cions es mos tra, òbvia ment, més

fàcil de de sen vo lu par amb el pri mer mo -

del i no fal ten exem ples en els quals

tècnics i en tre na dors es de di quen a la

va lo ra ció dels ta lents i a l’estimulació

d’actituds, ali men tant com a afe gi tó ex -

pec ta ti ves d’ascens mit jan çant l’activi -

tat atl èti ca, des ti na des so vint a aca bar

en de sil·lu sió. Re sul ta molt més di fí cil,

es pe cial ment per als di ri gents te rri to -

rials –poc pre pa rats per en fron tar-se a

pro blemà ti ques no ves i de li ca des–, la

pro duc ció de pro gra mes i ini cia ti ves que 

no no més ne ces si ten re cur sos fi nan cers

sinó tam bé ca pa ci tat pro fes sio nal.

S’evidencien en aquest temps, en re -

sum, tant les grans po ten cia li tats co mu -

ni ca ti ves de l’esport–llen guat ge del cos i 

del mo vi ment, que pres cin deix en gran

part de la com petè ncia lin güís ti ca– com

la seva no au to su fi cièn cia en l’elabo -

ració d’estratègies fun cio nals d’acció. A
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ca vall en tre els anys no ran ta i el se gon

mil·len ni, gràcies a l’experiència con cre -

ta ma du ra da pels mo ni tors d’esport de

la coo pe ra ció in ter na cio nal als camps

de re fu giats dels Bal cans, es de sen vo lu -

pa l’estratègia de l’anomenada in ter ven -

ció de su port, ges tio na da per les es truc -

tu res te rri to rials de les as so cia cions. Els

co mitès pro vin cials do tats amb més re -

cur sos hu mans i amb ex pe rièn cia en la

coo pe ra ció in ter na cio nal –va lent-se de

fi nan ça ment mi nis te rial, eu ro peu o pri -

vat– pro mouen ager ma na ments amb so -

cie tats es por ti ves o cen tres cul tu rals de

ciu tats de vas ta des per la gue rra dels

Bal cans. Es trac ta d’“adop tar” es co les,

cer cles, grups ju ve nils, que a Albània,

Bòsnia, Ko so vo, Mon te ne gro i Ma cedò -

nia es tro ben amb la im pos si bi li tat de re -

pren dre l’activitat es por ti va a cau sa dels 

con flic tes lo cals, els quals pro vo quen

menys oca sions de cohe sió so cial i ac ció 

cí vi ca, que són tan im por tants en un

con text de so fri ment i in co mo di tat. Es

co men ça així a ex pe ri men tar for mes

d’intervenció pre ven ti va en àrees des ti -

na des a re pre sen tar un po ten cial fons

d’emigració cap a Itàlia. Re col zant-se en 

la po pu la ri tat te le vi si va de l’esport-es -

pec ta cle ita lià a l’àrea dels Bal cans i del

nord de l’Àfrica, s’intenta una con fron ta -

ció amb les cul tu res lo cals per in tro duir

al guns prin ci pis que iden ti fi quen l’es -

port per a tots els ita lians, per ex pe ri -

men tar ini cia ti ves que exem pli fi quin les

prin ci pals di ferè ncies en tre l’esport d’alt 

ren di ment, ba sat en el va lor tècnic de la

se lec ció, i la pràcti ca ge ne ra lit za da, ba -

sa da en el prin ci pi de la in clu sió. Es

pres ta tam bé mol ta aten ció a la pre ser -

va ció i va lo ra ció, com a pro duc tes cul tu -

rals ori gi nals, de les ac ti vi tats lo cals

(jocs ètnics, dan ses tra di cio nals), con tra 

la tendència a con si de rar-los com a su -

per vi vents “re si duals” res pec te a la pre -

sump ta “mo der ni tat” del gran es port te -

le vi siu i la seva mi to lo gia d’esportistes

fa mo sos. En qual se vol cas, fi nal ment, la 

pro mo ció d’un pro gra ma d’activitats es -

por ti ves ha fun cio nat com a fac tor

d’integració d’una co mu ni tat ètni ca dis -

per sa. És el cas del cer cle Ma chu Pic -

chu, creat per pe ruans de Roma amb el

su port con junt de l’ARCI (ac ti vi tats mu -

si cals i ci ne ma togr àfi ques) i de la UISP

(que ofe reix as sistència tècni ca a tres

equips de fut bol).1 En aquest cas, evi -

dent ment, par lem d’una ac ti vi tat d’a -

nimació dels im mi grants –amb la fi na li -

tat es pe cí fi ca d’aconseguir la in te gra ció

in ter na de la co mu ni tat– més que no pas 

d’una ofer ta as so cia ti va per als im mi -

grants.

El llenguatge dels fets

Ja des dels anys vui tan ta la UISP és pro -

mo to ra d’esdeveniments es por tius que

te nen un ressò que ul tra pas sa l’àmbit

na cio nal i que, tot re pro duint amb po -

ques va ria cions les mo da li tats or ga nit -

za ti ves de les com pe ti cions tra di cio nals, 

s’esforcen a do nar-los sig ni fi cats so cial -

ment di fe rents. L’exemple de més èxit

està re pre sen tat per la Vi vi città, una cur -

sa a peu que l’any 2001 arri ba a la XVIII

edi ció; la pro va con sis teix tant a par ti ci -

par en una ve ri ta ble com pe ti ció so bre la

ca rre te ra (al llarg d’un re co rre gut de 12

quilò me tres), com a pren dre part en la

cur sa de for ma no com pe ti ti va, co rrent

úni ca ment els pri mers quilò me tres.

Aques ta ma ni fes ta ció, que es de sen vo -

lu pa si mult ània ment a 140 ciu tats ita -

lia nes i 40 d’estrangeres, des per ta for ça

in terès per part d’un seg ment dels at le -

tes im mer sos en la pre pa ra ció prèvia a

les pro ves de ma ra tó de l’estiu. Per això

està pre vis ta una va lo ra ció pon de ra da

dels temps, que té en comp te els di ver -

sos coe fi cients de di fi cul tat tècni ca (ti -

pus per fil d’altimetria dels re co rre guts

de ca das cu na de les ciu tats), per tal

d’obtenir una clas si fi ca ció unità ria. A la

pro va –que és pa tro ci na da tam bé per

la FIDAL (Fe de ra ció Ita lia na d’Atletisme

Lleu ger)– par ti ci pen la ma jor part dels

at le tes ita lians d’elit i pres ti gio sos con vi -

dats vin guts de l’estranger, in clo sos al -

guns guan ya dors de me da lles olím pi -

ques. Però la ca rac te rís ti ca més ori gi nal

de l’esde veniment con sis teix en la com -

bi na ció de cam pan yes anuals de pro mo -

ció so cial i so li da ri tat in ter na cio nal. El

1997 una “eta pa” es va de sen vo lu par a

la ciu tat màrtir de Sa ra je vo, ca pi tal de

Bòsnia, on gràcies a Vi vi città, va tor nar

a ser pos si ble un es de ve ni ment es por tiu

pú blic d’atle tes, ciu ta dans de di ver ses

ètnies i mi li tars de les for ces d’interpo -

sició de l’ONU al ho ra. Esde ve ni ments

sem blants han tin gut lloc, els anys se -

güents, a Bag dad, per sol·li ci tar el ces -

sa ment de l’embargament de pro duc tes

ali men ta ris i far mac èu tics, a Algèria, per 

mos trar re buig al te rro ris me i a l’in -

tegrisme que afec ta prin ci pal ment la

con di ció de la dona, i a Ko ro got xo, a

Ken ya. Aquí, en una im men sa zona

ober ta, a la pe rifè ria de Nai ro bi, que reu -

neix cent vint mil per so nes, hi tre ba llen

els re li gio sos com bo nians del pare Alex

Za no te lli. Aques ta reu nió ha pretès de

cri dar l’atenció de l’opinió pú bli ca in ter -

na cio nal so bre els dramà tics pro ble mes

lli gats al dret a l’aigua, la di fu sió de la

SIDA i la sub a li men ta ció. A gai re bé tots

els paï sos d’emigració cap a Itàlia Vi vi -

città ha es ta blert una cita anual que con -

sis teix a po sar en con tac te les or ga nit za -

cions no go ver na men tals amb les as so -

cia cions sen se ànim de lu cre d’Ità lia i el

seu com po nent es por tiu. Tan ma teix, es

trac ta so bre tot d’esdeveniments ca pa -

ços de sen si bi lit zar l’opinió pú bli ca ita -

lia na i eu ro pea al vol tant dels as pec tes

so cials de la qües tió mi gratò ria sor gi da

des del 1998 i l’organització d’es -

deveniments de nou en cuny. Entre els

que han acon se guit més ressò es tro ba

se gu ra ment el Mun dial Anti ra cis ta, que

es de sen vo lu pa cada any pel juny o ju liol 

a Mon tec chio, a l’Emí lia-Ro man ya. Es

trac ta d’un tor neig de fut bol en què par -

ti ci pen equips mix tos de ju ga dors ita -

lians i im mi grants, amb l’obli gació de no 

for mar equips ho mo ge nis per ori gen na -

cio nal. L’esdeveniment s’ha guan yat un

pe tit es pai als dia ris es por tius i, més en

ge ne ral, a la prem sa na cio nal. S’han es -

ta blert, per exem ple, re por tat ges als te -

le no tí cies de les prin ci pals ca de nes na -

cio nals de te le vi sió, so bre la base de la
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Co mis sió Par la ment ària per a l’accés a

la in for ma ció so cial. No es trac ta no més

d’una ma ni fes ta ció es por ti va. Cada any

es de sen vo lu pen ini cia ti ves al vol tant

del tema –mos tres fo togr àfi ques, tro ba -

des amb ex perts i par la men ta ris, pro jec -

ció de pel·lí cu les, ex po si cions ar tís ti -

ques de na tu ra le sa di ver sa– de di ca des a 

la im mi gra ció i als seus pro ble mes. En

oca sió de la ini cia ti va pú bli ca per la Jor -

na da de l’Emigrant (19 de ju liol de

2001), coin ci dent en el temps amb la

reu nió del G-8 a Gèno va, els or ga nit za -

dors del Mun dial Anti ra cis ta i un cer cle

d’emigrants van cons truir un gran ca vall

de Troia de car tró, que aco llia nens per -

tan yents a di ver ses co mu ni tats et no lin -

güís ti ques, que van do nar vida a ex hi bi -

cions de jocs tra di cio nals i a pe ti tes ac ti -

vi tats d’animació. Un as pec te in quie tant 

del sor gi ment de cul tu res de ti pus xenò -

fob és re pre sen tat per la crei xent agres -

si vi tat dels sím bols dels se gui dors de

fut bol d’algunes ciu tats. L’episodi més

in quie tant ha es tat sens dub te, com ja

s’ha as sen ya lat, el der bi en tre la Roma i

la La zio, el maig de 2001, din tre de la

llui ta pel tí tol de lli ga que im pli ca va tots

dos equips de la ca pi tal ro ma na. En

aque lla oca sió, al guns sec tors dels afi -

cio nats ul tres de la La zio, per bur lar-se

del pú blic ad ver sa ri, ano me na va la

Roma –a les fi les de la qual mi li ten fa -

mo sos ju ga dors de co lor– “equip de ne -

gres, cova de jueus”. La men ta ble ment,

s’han fet molt fre qüents, des de la se go -

na mei tat dels no ran ta, els epi so dis

d’intimidacions adre ça des a es por tis tes

de co lor, amb al guns ca sos d’agressions

fins i tot lluny dels es ta dis. La UISP ha

pro mo gut una ini cia ti va di ri gi da a tots

els clubs de fut bol del país, als es por tis -

tes fa mo sos i al Par la ment. Així ha es tat

pos si ble que, en oca sió de l’última jor -

na da del cam pio nat de fut bol, els ju ga -

dors bai xes sin a la ges pa ves tint una sa -

ma rre ta que duia de for ma vi si ble la ins -

crip ció: “No al ra cis me”. Molts mit jans

han re ser vat es pai per a ar ti cles i re fle -

xions als grans es por tis tes de co lor de

na cio na li tat ita lia na, des del fut bo lis ta

Li ve ra ni al por taes ten dard olím pic i el

ju ga dor de bàsquet Myers, fins a les sal -

ta do res Fio na May i Mag de lin Mar ti nez.

Alguns dels més fa mo sos fut bo lis tes,

com el cen tre cam pis ta de la Roma i de

la se lec ció, Da mia no Tom ma si, han

adre çat una cri da a l’opinió pú bli ca, i el

Par la ment ha per fec cio nat la nor ma re -

la ti va a la pre ven ció i re pres sió de les

con duc tes ra cis tes, tot con fi gu rant-ne el 

per fil le gal amb més pre ci sió i se ve ri tat.

Les xarxes internacionals

L’experiència acu mu la da per la UISP en

l’àmbit de la llui ta con tra el ra cis me, uni -

da a la con vic ció que es trac ta d’una

temà ti ca sem pre menys li mi ta ble a un

con text úni ca ment na cio nal, ha por tat

l’Associació a in te grar-se en al guns pro -

jec tes co mu ni ta ris di ri gits a ini cia ti ves

con tra la dis cri mi na ció en el camp so cial.

Aquí se si tua el pro jec te FARE (Fut bol

con tra el Ra cis me a Eu ro pa), pro mo cio nat 

per la Di rec ció Ge ne ral de Tre ball i

Assump tes So cials de la Unió Eu ro pea. El

pro jec te pre veu la im pli ca ció d’organit -

zacions de qua tre paï sos (Àus tria, Ale -

man ya, Gran Bre tan ya i Itàlia) i es no dreix 

de la lí nia de fi nan ça ment B5-803 “Me su -

res pre pa ratò ries per com ba tre i pre ve nir

la dis cri mi na ció en co rres pondència amb

l’article 13 del Trac tat”. L’objectiu és afir -

mar el dret a tots els es ports, com a es -

pec ta dors i prac ti cants, d’estar lliu res de

qual se vol for ma de dis cri mi na ció i violèn -

cia. La re la ti va ori gi na li tat del pro jec te

con sis teix en el fet que s’adreça tant a les

ins ti tu cions es por ti ves ofi cials, com la

UEFA i els cam pio nats na cio nals, com als

ac tors pre sents en el camp del vo lun ta riat

so cial. (Com la UISP, l’austríaca VIDC,

l’alemanya BAFF i la brità ni ca FURD), als

mit jans de co mu ni ca ció i als grups or ga -

nit zats de se gui dors. Així ha acon se guit de 

de sen vo lu par un se guit d’accions pro gra -

ma da en el temps, com a) la set ma na

d’acció an ti dis cri mi na ció, de sen vo lu pa da

en tre el 31 de març i el 8 d’abril de 2001

a deu es ta dis d’Àustria i Itàlia, en els

quals grups d’a ficionats i as so cia cions

d’emigrants han do nat vida a mo ments de 

tro ba da, di fu sió de ma te rial in for ma tiu i

han pre pa rat pe tits ac tes de co mu ni ca ció, 

bo i sol·li ci tant la col·la bo ra ció de la in for -

ma ció lo cal i na cio nal. b) La in clu sió del

Mun dial Anti ra cis ta de la UISP en el pro -

gra ma in ter na cio nal. Així ha acon se guit

de ti rar en da vant un tor neig de qua tre set -

ma nes de du ra da, po ten ciar el pro gra ma

de co mu ni ca ció i d’iniciativa cul tu ral i in -

vo lu crar 96 equips amb al tres 1.000 es -

por tis tes par ti ci pants (l’any pas sat eren

res pec ti va ment 70 i 800) sen se dis cri mi -

na ció d’ètnia, re li gió o pre ferè ncia se xual.

c) La pre pa ra ció d’una mos tra iti ne rant

so bre el ra cis me als camps de fut bol, que

in clou un catà leg il·lus trat, a Ber lín, el ge -

ner de 2001 i pos te rior ment pre sen tat a

d’altres ciu tats ale man yes a càrrec de la

BAFF. d) La pro duc ció d’un ví deo ti tu lat

“Ensen yar la tar ge ta ver me lla al ra cis me”

(Show Ra cism the Red Card) so bre la

base d’una edi ció an gloi ta lia na pre ce dent, 

que ha es tat rea lit za da en ver sió ale man -

ya i as so cia da a un pa quet de pro gra mes

adre çats a l’escola, amb di fu sió a Ale man -

ya i Vie na du rant la set ma na de mo bi lit za -

cions.

Al pro gra ma, ba sat en la cam pan ya, s’hi

han as so ciat dues ini cia ti ves es pe cí fi ques

d’informació i do cu men ta ció. Una con sis -

teix en la crea ció de la pàgi na web

www.furd.org/fare, que con té la pla ta for -

ma del pro jec te, no tí cies i ma te rial in for -

ma tiu, així com un but lle tí men sual en

qua tre llen gües. L’altra con sis teix en la

po ten cia ció del cen tre de do cu men ta ció

so bre el ra cis me i la dis cri mi na ció pre pa -

rat per la UISP a Bo lon ya (Pro jec te Ultra),

que re sul ta com a con se qüèn cia de les

dis po si cions dels so cis in ter na cio nals, i

afa vo reix la re co lli da cen tra lit za da

d’informació, i la se lec ció, tra duc ció i di -

vul ga ció del ma te rial a les prin ci pals llen -

gües co mu nità ries.

Un al tre as pec te del pro jec te s’ocupa de

l’acció d’unió en les con fron ta cions de les

or ga nit za cions fut bo lís ti ques. S’ha di fós

un qües tio na ri so bre l’activitat an ti dis cri -

mi natò ria i so bre les po lí ti ques de sen vo lu -

pa des per les fe de ra cions na cio nals de

fut bol, per tal de pre pa rar tro ba des de for -

ma ció amb tècnics i di ri gents. D’altra

ban da, s’està ela bo rant una guia de

pràcti ques co rrec tes, que re cull to tes les

ini cia ti ves d’èxit rea lit za des als paï sos in -

vo lu crats i les di vul ga. La xar xa FARE, fi -

nal ment, or ga nit za anual ment un se mi na -

ri (l’últim ha tin gut lloc a Lon dres) per a la

ve ri fi ca ció i apli ca ció del pro gra ma.
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Els projectes locals
La lí nia d’acció so bre la qual s’ha anat

de sen vo lu pant l’acció de la UISP des de

1996/97 reprèn l’interès de les or ga nit -

za cions lo cals en l’elaboració i ges tió de

pro gra mes que pre te nen la in ser ció dels

jo ves im mi grants ex tra co mu ni ta ris en el

tei xit so cial de les ciu tats ita lia nes que

els acu llen. Això és pos si ble, d’altra ban -

da, so la ment en els con texts ur bans on

ja exis tei xen nu clis d’acollida (cer cles o

grups or ga nit zats) as so ciats a la UISP.

Per raons de bre ve tat hem se lec cio nat

un cas, a ma ne ra d’exemple, el de la ciu -

tat de Gèno va, pri me ra a cons ti tuir el

Cer cle Olím pic Ma grib, fi lial de la UISP

lo cal, i des prés un pro jec te de pre ven ció

de la cri mi na li tat adre çat a la mi no ria

ex tra co mu nità ria. El pro jec te, fi nan çat

mit jan çant les con tri bu cions pre vis tes a

la llei 216 de 1991, ha por tat a la cons -

ti tu ció de l’anomenada Xar xa 501, que

as so cia nou im por tants i di fe ren cia des

rea li tats as so cia ti ves, reu ni des en la

Coor di na ció Ge no ve sa d’Acció in ter cul -

tu ral.

El Cer cle Olím pic Ma grib neix el 1996, al

cen tre hist òric de Gèno va –àrea d’altíssi -

ma den si tat de po bla ció im mi grant– amb

un do ble ob jec tiu. D’una ban da, afa vo rir

pràcti ques de co mu ni ca ció in ter cul tu rals

per tal de mi llo rar la so cia lit za ció de les

mi no ries im mi grants, mit jan çant ac ti vi -

tats re crea ti ves, es por ti ves i mu si cals, així 

com mo ments de tro ba da per a la co mu ni -

tat (so pars ètnics, ma ni fes ta cions ar tís ti -

ques). D’altra ban da, ofe rir un cen tre de

ser vei de llin dar baix (cura de la per so na,

hi gie ne per so nal, bu ga de ria i aco lli ment

de dia i de nit du rant no més de 15 dies)

per a les mi no ries en es tat de ne ces si tat.

El ser vei, que ara ha es de vin gut ex clu si va -

ment per a nois jo ves, es val del tre ball

d’educadors pro fes sio nals i d’un cert

nom bre de vo lun ta ris. Men tre dura el ser -

vei d’acolliment, el me nor ha de se guir un

pro gra ma que l’ajuda a re sol dre les com -

ple xi tats bu rocr àti ques del seu cas, a per -

ce bre si tua cions d’explotació, violè ncia o

ame na ça, a pren dre con tac te amb fun cio -

na ris dels ser veis so cials de la co mu ni tat

que hau ran d’encaminar el noi a una bona 

in te gra ció (bus cant fa mi liars ja pre sents a

Itàlia o col·lo cant-lo en un allot ja ment). El 

jove tam bé pot pren dre part, si ho de sit ja,

en tots els pro gra mes d’iniciació a l’esport

ela bo rats per la UISP, amb l’ajuda de

col·la bo ra dors que el re col za ran en l’a -

prenentatge de la llen gua. El Cer cle Olím -

pic Ma grib ha co ne gut una ex pan sió

 important en tre 1996 –l’any de la seva

fun da ció– i 1998, quan tras lla da la seu a

lo cals po sats a dis po si ció per l’Obra Mú -

tua dels Tre ba lla dors de la Fus ta. Els jo -

ves te nen una edat com pre sa en tre els 12

i els 21 anys i n’hi ha 180 d’allotjats tem -

po ral ment; l’objectiu és mi llo rar l’assis -

tència i cons ti tuir un punt de reu nió per a

tota l’àrea del cen tre hist òric de Gèno va,

al cos tat del port, menys ha bi tat per re si -

dents ita lians i sotmès a una crei xent

 degradació ur ba nís ti ca i so cial. A les ac ti -

vi tats pre vis tes al pro jec te ini cial s’hi afe -

gei xen així un se guit de tre ba lla dors per -

ma nents, que es pro po sen d’encarrilar el

tre ball d’una de se na de jo ves im mi grants

per tots els ci cles del pro gra ma. Un as -

pec te del pro gra ma, atès es pe cial ment

pels mem bres de la UISP, és el de les ac ti -

vi tats es por ti ves i la in ter ven ció edu ca ti va

de car rer. Es trac ta d’intervencions mo du -

lars, que te nen en comp te les pro blemà ti -

ques co mu nes als ado les cents im mi -

grants, però tam bé les se ves di fe rents ex -

pe rièn cies i as pi ra cions. Els me nors es

tro ben, ge ne ral ment, en si tua ció de clan -

des ti ni tat, amb el su port d’un sol pro ge ni -

tor (gai re bé sem pre el pare) o en mans

d’adults –pre sen tats com a on cles o ger -

mans més grans–, que no sem pre es tro -

ben iden ti fi cats de for ma cer ta i se gu ra.

So bre viuen de di cant-se al co merç am bu -

lant de for ma irre gu lar i els seus mo dests

in gres sos es veuen més min vats en ca ra

per les tra me ses a la fa mí lia d’origen. Es

trac ta, per tant, de nois que han d’assumir 

pre coç ment la res pon sa bi li tat pròpia d’un

adult i viuen en con di cions precà ries, amb 

absència de fi gu res de re ferè ncia fe me ni -

nes i en es tat de grans carè ncies afec ti ves. 

A di ferè ncia dels qui, te nint el ma teix ori -

gen, emi gren en edat més ma du ra, són

so vint anal fa bets o se mia nal fa bets, ja que 

han aban do nat molt aviat l’àmbit es co lar.

Alho ra, com par tei xen amb els seus coe ta -

nis ita lians de sigs i ex pec ta ti ves, com a

re sul tat d’una con di ció exis ten cial si mi lar, 

i això ge ne ra en molts ca sos un re buig crí -

tic de la cul tu ra d’origen, com s’ha de mos -

trat en in ves ti ga cions por ta des a ter me en

al tres con texts mi gra to ris (Cec co ni,

1994). Molt so vint cauen en les xar xes de

la cri mi na li tat (pe tits furts, ven da de dro -

gues to ves). L’objectiu del pro gra ma és,

doncs, tren car el cir cuit que con dueix del

ma les tar a la des via ció cap a la cri mi na li -

tat, que afir ma un es til de vida ba sat en la

violè ncia i el re buig de la le ga li tat i so vint

acom pan yat pel con sum de sub stàncies

no ci ves (al cohol, hai xix i he roï na) des dels 

13/14 anys. Con duc tes que van lli ga des

es tre ta ment al fet d’haver ex pe ri men tat

mal trac ta ments, abu sos se xuals i pràcti -

ques de pros ti tu ció. Aquest alar mant per -

fil so ciolò gic exi geix, com ja s’ha dit,

col·la bo ra dors ac tius i la presè ncia con -

jun ta i coor di na da de sub jec tes ins ti tu cio -

nals (com ara els ser veis so cials de la co -
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mu ni tat i els òrgans de pre ven ció i vi gilà -

ncia de la Jus tí cia de Me nors) i de xar xes

as so cia ti ves de vo lun ta riat. Així és pos si -

ble tra çar un mapa de les de si gual tats te -

rri to rials i so cials d’aquesta àrea de ma -

les tar i dis tri buir org àni ca ment les com -

petè ncies d’intervenció. Se si tua tam bé en 

aquest con text l’oferta es por ti va de ti pus

es pe cia lit zat, di fe rent de la que s’ha ex pe -

ri men tat ini cial ment. El Cer cle, que pren

el nom d’un equip de fut bol fun dat el

1993 per tre ba lla dors de la UISP i una

mi no ria ma rro qui na, dóna allot ja ment, a

ho res d’ara, a 60 nois, que in te gren dos

equips, un de prea do les cents i un al tre de

jo ves. Els equips par ti ci pen sis temà ti ca -

ment en el ca len da ri fut bo lís tic de la UISP

de la Li gú ria, efec tuen en tre na ments re gu -

lars i pre nen part en di ver sos tor neigs. El

“Tor neig del Tre ba lla dor”, ma ni fes ta ció

tra di cio nal dels tre ba lla dors de la in dús -

tria ge no ve sa, co breix un es pai de temps

de nou me sos, igual que els cam pio nats

d’afeccionats ofi cials. El tor neig Pri ma ve -

ra es de sen vo lu pa al llarg de qua tre me -

sos. El tor neig Pul ci ni, que im pli ca els

més jo ves, s’articula en tres vol tes de tres

me sos ca das cu na. A part d’aquestes

pràcti ques de ti pus com pe ti tiu, fun cio na

una Esco la de Fut bol de qua tre me sos de

du ra da, que reu neix els al tres 80 nois i

pre sen ta un nom bre de sol·li ci tuds d’ad -

missió en crei xe ment cons tant. La in ser -

ció en l’activitat es por ti va pro por cio na un

se guit d’oportunitats pre cio ses, as sen ya -

la des en tots els in for mes re la tius a la va -

lo ra ció dels pro gra mes anuals: re for ça

l’autoestima in di vi dual, en sen ya el res -

pec te a les re gles i la coo pe ra ció, per met

el se gui ment con ti nuat de les con di cions

fí si ques sen se el com po nent coer ci tiu que

so vint fa que l’immigrant el vegi com un

acte de de gra da ció, fa ci li ta la co mu ni ca -

ció amb els re si dents de la ma tei xa edat,

tot aju dant a su pe rar es te reo tips i pre ju di -

cis. La con fir ma ció de l’eficàcia del pro -

gra ma ra di ca en el fet que els me nors més 

ac tius en el camp es por tiu tam bé són els

més ac tius se gons els or ga nit za dors

d’esdeveniments de so cia lit za ció: la par ti -

ci pa ció d’un grup mu si cal en el fes ti val

ètnic de Gèno va, l’experimentació tea tral

uni da al Tea tre Mu ni ci pal, l’exhibició de

l’Escola Pa kis ta ne sa a l’estadi Fe rra ri, la

presè ncia en les prin ci pals ac ti vi tats

d’estiu a l’aire lliu re, or ga nit za des per for ces 

so cials o po lí ti ques, i l’organització d’una in -

te res sant ver sió in ter cul tu ral d’una vet lla fú -

ne bre tra di cio nal ni ge ria na, en són una

mos tra.

Comunicació intercultural
i/o integració

Les ex pe rièn cies que s’han des crit fan sor -

gir, ine vi ta ble ment, in te rro gants. Les ac -

cions me ra ment so lidà ries –do mi nants en

els pri mers anys de l’onada mi gratò ria– i

les es tratè gies més so fis ti ca des i com ple -

tes con viuen en ca ra al tei xit as so cia tiu de

la UISP, igual com a d’altres organit -

zacions es por ti ves de mas ses i or ga nit za -

cions sen se ànim de lu cre. En el fons,

però, ens en fron tem en ca ra a pro blemà ti -

ques teò ri ques en part sen se re sol dre. En

con cret: en pres cin dir del pa per d’actor cí -

vic que ha tin gut, al llarg de l’experiència

hist òri ca ita lia na, en les or ga nit za cions

vo lunt àries de mas sa orien ta des a la di fu -

sió de l’esport per a tot hom, l’esport, per

si sol, pot ser un vehi cle efi caç d’in -

tegració so cial? I aquest és l’objectiu que

es per se gueix? O, més aviat, l’objec tiu,

apa rent ment menys am bi ciós, d’afa vorir

l’experimentació del cos, el mo vi ment i la

pròpia su pe ra ció, la co mu ni ca ció en tre

cul tu res di fe rents, per tal d’afirmar la dig -

ni tat en tre els és sers hu mans?

Tam bé din tre de la UISP i d’altres as so cia -

cions, s’han en fron tat, des de fa temps,

dues po si cions prin ci pals. Una, més sen -

si ble a una ar gu men ta ció de ti pus an tro -

polò gic, sos té que ha de re but jar-se el

con cep te ma teix d’integració, per què im -

pli ca una cer ta je rar quit za ció i, doncs,

una fi lo so fia d’acolliment com a sim ple

as si mi la ció d’una mi no ria. Des d’aquesta

pers pec ti va, una ofer ta es por ti va cen tra da 

ine vi ta ble ment so bre un menú ho mo ge -

neït za dor, com el fut bol i en ge ne ral la

com pe ti ció es truc tu ra da, po dria es de ve -

nir, pa ra do xal ment, un vehi cle de mera i

pas si va as si mi la ció al mo del cul tu ral de la 

co mu ni tat d’acolliment. Per con tra, l’ofer -

ta so lidà ria per si sola –en ge ne ral li mi ta -

da per la dis po ni bi li tat lo gís ti ca d’espais i

l’assistència mo ral de vo lun ta ris– no sem -

bla allun yar-se gai re de la tra di cio nal mo -

da li tat d’intervenció d’emer gèn cia (més

apro pia da per ser de sen vo lu pa da per en ti -

tats i ins ti tu cions es pe cia lit za des).

D’aquesta lí nia d’interpretació del fe no -

men pro ce dei xen al gu nes pro pos tes con -

cre tes fe tes en el marc de l’associació:

pas sar la in ter ven ció des del camp de

l’acció al de la co mu ni ca ció, va lo rar els

ele ments que mouen els im mi grants, obrir 

un pro cés de crí ti ca amb l’associacio -

nisme del ter cer sec tor so bre la fi na li tat

es tratè gi ca i les im pli ca cions de les po lí ti -

ques d’integració.

Una se go na lí nia de pen sa ment, més es te -

sa, opta per una in ter pre ta ció menys va lo -

ra ti va del con cep te d’integració, in sis tint

so bre tot en el con cep te de la pràcti ca es -

por ti va com a re curs i opor tu ni tat. Com a

ex pe rièn cia, en re sum, dis sen ya da a mida 

dels nous ciu ta dans2 i ca paç de fer tan gi -

ble la idea de l’esport com un nou dret de

ciu ta da nia, cohe rent amb una in ter pre ta -

ció uni ver sa lis ta del be nes tar (Bo ni fa zi,

Mus si no, 1995).

Alain Tou rai ne, fent ser vir sen se com ple -

xos la no ció d’integració, ha ex po sat la

ma tei xa qües tió amb gran cla re dat i fran -

que sa. Es pre gun ta si el tema rau, ve -

ritablement, en l’elecció dels mit jans

més ido nis per afa vo rir la “in clu sió” o més

aviat en la vo lun tat de rea lit zar-la efec ti -

va ment, fins i tot amb el risc de fi car-se en 

dis cus sions so bre sen yes d’identitat tran -

quil·lit zants com ara la llen gua, la per ti -

nen ça ètni ca o la fe re li gio sa. Sen yes

d’identitat que s’afegiran a les pròpies

d’una so cie tat de clas ses, com a pro duc te

de l’estratificació so cial i, en fi, del mer cat 

i l’organització econò mi ca.

L’elecció a fa vor de la in te gra ció din tre

d’un sis te ma de drets i en un con text cul -

tu ral obert no és una sim ple retò ri ca. Les

ex pe rièn cies que por ten vo lun ta ris ita -

lians en el camp de l’esport han pro mo -

gut un pro cés d’assimilació con sen sua -
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da, que no nega la iden ti tat primà ria dels

grups ètnics, que no es posa a va lo rar les

cul tu res i que adop tant l’esport com a

vehi cle, pro dueix el màxim pos si ble de

co mu ni ca ció. Aquest pro cés no és im mu -

ne al risc de co lo nit za ció in vo lunt ària que 

té l’esport amb el seu po der ho mo ge neït -

zant i els seus ri go ro sos co dis ex pres sius. 

Per tant, re sul ta in te res sant no tar que les 

pràcti ques es por ti ves dels im mi grants es

tro ben gai re bé en sin to nia es pont ània

amb els fer ments d’innovació i les pràcti -

ques d’emancipació pre sents en el tei xit

es por tiu lo cal. En 1995, els ju ga dors del

To rres van vo ler ce le brar la con ques ta

del tí tol ita lià –a pro pos ta de la UISP– en -

fron tant-se a una se lec ció d’immigrants

se ne ga le sos a Ozie ri, si tua da a l’interior

de Sar den ya. Un gest de gran im pac te

me dià tic en una rea li tat so cial con si de ra -

da com a molt tra di cio nal, però en la qual 

el club de fut bol fe me ní va pas sar, a co -

men ça ment dels no ran ta, de qua tre ju ga -

do res a tren ta-dues, en menys de qua tre

anys.

Una in ves ti ga ció di ri gi da, fa al guns

anys, pel la bo ra to ri in ter de par ta men tal

“Sport & Loi sir” (Esport i Lleu re) ha in -

ten tat de dis sen yar el pri mer mapa de

les in ter ven cions d’associacions ex pe ri -

men ta des a Roma en els úl tims anys

(Gian tur co, Gu lli, 1993). Han es tat en -

tre vis tats mem bres d’entitats i mo vi -

ments triats en tre els més re pre sen ta tius 

de les di ver ses ètnies pre sents en el con -

text me tro po lità romà (Etiò pia, Cap

Verd, Ma grib), en tre les as so cia cions

ètni ques que –pres cin dint de la re pre -

sen ta ti vi tat de mogr àfi ca– han ma ni fes -

tat més aten ció a la temà ti ca (és el cas

de la co mu ni tat eri trea, de l’associació

d’estudiants ca me ru ne sos i de la co mu -

ni tat es tu dian ti na pa les ti na), així com

de les es truc tu res de vo lun ta riat so cial

més com pro me ses en el front de la im -

mi gra ció. Entre aquests úl tims s’han di -

ri git les en tre vis tes a di ri gents de Sen se

Lí mits, de la Casa dels Drets So cials, de

la Co mu ni tat de Sant Egi di i de la

FOCSIV (Fe de ra ció d’Organismes Cris -

tians per al Ser vei Inter na cio nal Vo lun -

ta ri).

Objec te es pe cí fic dels col·lo quis con duïts

en for ma d’entrevista so bre la base d’una

guia de nou te mes han es tat els punts se -

güents:

n El va lor atri buït a l’esport a la co mu ni tat 

d’origen.

n La im pli ca ció en les ac ti vi tats es por ti -

ves prac ti ca des al país d’origen.

n L’existència de qual se vol for ma de con -

ti nuï tat en tre les pràcti ques de sen vo lu -

pa des en la co mu ni tat d’origen i les del

lloc d’acolliment.

n Les di fi cul tats tro ba des, even tual ment,

en l’accés a l’activitat es por ti va a Roma

o a d’altres àrees ur ba nes d’Itàlia.

n L’eventual re co nei xe ment d’una di men -

sió edu ca ti va, sen ti men tal o re crea ti va

cons cient din tre de la pràcti ca es por ti va 

ex pe ri men ta da.

n El ni vell de par ti ci pa ció en les ma ni fes -

ta cions de cul tu ra d’esport ita lià més

po pu lars.

n L’esport com a pos si ble vehi cle de co -

mu ni ca ció amb la co mu ni tat d’aco lli -

ment.

n L’esport com a pos si ble vehi cle de so -

cia lit za ció i/o mo bi li tat so cial.

Els re co rre guts in di vi duals d’acostament a 

l’experiència es por ti va, en un con text mi -

gra to ri com el de Roma, pre sen ten sig ni fi -

ca tius carà cters d’uniformitat. La pràcti ca 

es por ti va gai re bé sem pre és “ober ta”, in -

for mal i oca sio nal i, de la ma tei xa ma ne -

ra, la re la ció dels im mi grants amb les

 associacions és precà ria i de ve ga des ca -

sual. Els qui prac ti quen l’esport re co ne gut 

ofi cial ment i, doncs, in te grats en un cir -

cuit ins ti tu cio nal d’oferta pu ra ment com -

pe ti ti va o lu di co re crea ti va, no són més de

150 per so nes (la dada es re fe reix úni ca -

ment a les as so cia cions afec ta des per la

in ves ti ga ció).

Pel que fa a la ti po lo gia de les ex pe rièn -

cies, aques tes apa rei xen prin ci pal ment

uni des a l’oferta vehi cu la da per les as so -

cia cions d’acolliment re fe ri des. Els cen -

tres de pri me ra aco lli da po ten cien, com és 

pre vi si ble, in ter ven cions de ti pus pròpia -

ment as sis ten cial, men tre que les as so cia -

cions ètni ques es pro po sen qual se vol

mena d’iniciativa de ti pus es por tiu, prin ci -

pal ment les des ti na des a man te nir la

iden ti tat d’origen. Es trac ta, doncs, de

l’esport com a ins tru ment cul tu ral de pre -

ser va ció de la iden ti tat més que no pas

com a vehi cle d’integració i co mu ni ca ció

in terè tni ca. En aquest sen tit, és del tot

cohe rent que es de di quin a la pro mo ció

d’iniciatives que fo men tin les pràcti ques

més po pu lars al país d’origen. D’altra

ban da, so la ment qua tre de les deu as so -

cia cions ana lit za des de sen vo lu pa ven, de

for ma més o menys con tí nua, ac ti vi tats

de ti pus es por tiu: la Casa dels Drets So -

cials, la Co mu ni tat Eri trea, l’Associació

dels es tu diants ca me ru ne sos i el Grup So -

cial de Cap Verd. En con cret, els jo ves del

Ca me run, amb l’ajut or ga nit za tiu de la

UISP, han do nat vida a ex pe rièn cies re la -

ti va ment es truc tu ra des, en ca mi na des al

fut bol, es port tam bé molt estès en tre la

co mu ni tat pa les ti na, la qual, tan ma teix,

pre fe ria tre ba llar de for ma menys es truc -

tu ra da. En un pri mer pe río de, la co mu ni -

tat de Cap Verd va pro mou re un par tit de

fut bol en tre jo ves emi grants a Itàlia i Fran -

ça, amb el propò sit de cla rat de re for çar,

per aques ta via, els vin cles din tre de la co -

mu ni tat en tre els pre sents a Eu ro pa. Més

in te gra da en el sis te ma es por tiu lo cal

sem bla es tar la co mu ni tat eri trea, que ga -

ran teix sem pre una presè ncia sig ni fi ca ti va 

a les ma ni fes ta cions fut bo lís ti ques i d’at -

le tisme.

La Casa dels Drets So cials, que reu neix

so bre tot im mi grants ma gri bins i asià tics,

ha de sen vo lu pat re gu lar ment pro gra mes

d’arts mar cials i dan ses de Bali, ober tes a

im mi grants i a ciu ta dans ro mans, amb el

propò sit d’afavorir el con tac te cul tu ral

en la co mu ni tat. El fut bol i l’atletisme es

man te nen com les es pe cia li tats més se -

gui des i prac ti ca des, en ca ra que la co mu -

ni tat eri trea ha con tri buït a po pu la rit zar el

bàsquet i el vo lei bol. El tennis de tau la és

molt prac ti cat en tre els im mi grants pa les -

tins.

A tots ens sap greu la per sistència de di fi -

cul tats ma te rials d’accés a la pràcti ca:

cos tos ele vats, distància a les ins tal·la -

cions, etc. No són pocs, però, els qui as -

sen ya len pro ble mes més pròpia ment so -

cio cul tu rals, co men çant per la di fi cul tat

de tro bar ri vals es por tius en tre els re si -

dents ita lians. La po ten cia li tat co mu ni ca -

ti va de l’esport és pre sent en les pa rau les

de tots els di ri gents en tre vis tats, que es

di fe ren cien, pa ral·le la ment, pel ju di ci so -
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bre el va lor as sig na ble a la di men sió més

pròpia ment com pe ti ti va de l’experiència

es por ti va. En con cret, ca me ru ne sos i eri -

treus, apa rent ment mi llor in te grats en el

sis te ma com pe ti tiu lo cal, han re la tat so -

vint epi so dis d’intolerància de re re fons ra -

cial en re la ció a vict òries se ves so bre

equips ro mans. D’altres en tre vis tes han

evi den ciat la per sistència d’estereotips

ètnics que por ten a re dis sen yar el camp

es por tiu en clau di visò ria, així –per exem -

ple– un ju ga dor de bàsquet me reix res pec -

te so la ment si és de na cio na li tat dels

Estats Units.

Gio van na Gian tur co i Anto nio Gu lli, au tors 

de la in ves ti ga ció, con clouen:

“L’esport, quan s’enfronta al pro ble ma de

la mul ti cul tu ra li tat acon se gueix no més

par cial ment, so vint tan sols en apa ren ça,

pe ne trar en els pre ju di cis que acompa -

nyen els tro ba ments amb cul tu res di fe -

rents. Això sig ni fi ca res pec te per al tres

for mes d’acostament en tre ètnies di fe -

rents i més pos si bi li tats d’afavorir la igual -

tat en la res pec ti va di ver si tat. En vir tut

d’aquesta tendència re sul ta que el fet de

fer es port re pre sen ta en la vida de l’im -

migrant, pel va lor de re co nei xe ment que

su po sa, un dels di ver sos drets que cal

con que rir i una meta que en ca ra no s’ha

acon se guit.”

En aquest punt, re sul ta pos si ble as sen ya -

lar que ca das cu na d’aquestes ex pe rièn -

cies, en ca ra que li mi ta da o par cial, con -

dueix de for ma exem plar al pro ble ma

 central que en ca ra s’esforça per ana lit zar

l’associacionisme es por tiu. Es trac ta de si

ve ri ta ble ment de sit gem afa vo rir un pro cés 

d’integració i en quins ter mes la ca rac te -

rit zem. La qües tió de fons afec ta tot hom.

Afec ta els qui pro po sen una vi sió “na tu ra -

lis ta”, per als quals la in te gra ció és, fi nal -

ment, pro duc te es pon ta ni del temps, del

pas de ge ne ra cions i de la me dia ció so cial

sub terr ània, que por ten a es ten dre pro -

gres si va ment la ciu ta da nia ju rí di ca, po lí ti -

ca i so cial. De tota ma ne ra, tam bé in te res -

sa no tar que in ter pre ta la in te gra ció com a 

as si mi la ció a una cul tu ra amb la mar ca de 

la mo der ni tat, tot po sant-se en la pers pec -

ti va del pas de la tra di ció a la mo der ni tat,

de l’herència con si de ra da pre mo der na a

la pre sump ta ra cio na li tat de l’ordre oc ci -

den tal. Res ta, però, la pre gun ta so bre les

fi na li tats dels qui sos te nen un mul ti cul tu -

ra lis me que es pre sen ta ell ma teix ca paç,

per la seva pròpia for ça end òge na,

d’amalgamar els cos tums, men ta li tats i

di ver si tats en una sín te si més avan ça da,

més crea ti va i so cial ment harm òni ca. Po -

si cions, sens dub te, d’esperit no ble, però

que no s’escapen de la preo cu pa ció, ja

avan ça da per una font tan poc sos pi to sa

com ho és Clau de Lévi-Strauss, te mo rós

que l’ètica de la in te gra ció cos ti el que

cos ti, pro duei xi un re la ti vis me cul tu ral

d’èxit in cert i fins i tot po ten cial ment des -

truc tiu. És des d’aquesta pers pec ti va crí ti -

ca des d’on s’ha obert pas una po si ció

més rea lis ta, que as su meix la di ver si tat de 

les cul tu res com a va lor i la co mu ni ca ció

com a pri mer im pe ra tiu so cial, però bus -

cant al ho ra una tau la de prin ci pis uni ver -

sals que cons ti tuei xin un autè ntic pac te

de ciu ta da nia.

Conclusions

Una po si ció ins pi ra da en la idea d’una je -

rar quia de les cul tu res, ba sa da so bre la

ma jor o me nor pro xi mi tat a la “mo der ni -

tat”, no no més és po lí ti ca ment retrògra da,

sinó que en tra tam bé de ma ne ra sub stan -

cial en con tra dic ció amb la idea de glo ba -

lit za ció. Quan la cul tu ra de mas ses des -

trueix la ba rre ra que se pa ra va els con texts

na cio nals i pre ser va va la iden ti tat, es plan -

te ja, per la for ça dels fets, una pre gun ta

ine lu di ble. Com po dem rei vin di car el nos -

tre dret d’europeus oc ci den tals a sal var al -

guns trets dis tin tius pre cio sos de la nos tra

cul tu ra na cio nal de la pres sió uni for ma do -

ra del neoa me ri ca nis me, men tre ne guem

–en nom de la nos tra idea de mo der ni tat–

el re co nei xe ment so cial de la iden ti tat, kur -

da o al ba ne sa? Però, a més a més, el mul -

ti cul tu ra lis me pre di cat no ens pro te geix

del nai xe ment de nous gue tos, pro duc te del

nou sis te ma de de si gual tats. Exem ples

 extensos en àrees pròxi mes a no sal tres

–pen so so bre tot en Fran ça i en la seva im -

por tant co mu ni tat ara boisl àmi ca– que ens

ad ver tei xen dels efec tes so cials d’una ines -

pe ra da i de ve ga des agres si va de fen sa de

la iden ti tat par ti cu lar. Una mi no ria que es

nega, per exem ple, a pos seir i trans me tre

l’instrument de la llen gua, es con dem na

ella ma tei xa i la seva des cendència a una

con di ció ob jec ti va de mar gi na li tat. I el con -

flic te in ter cul tu ral exi geix sem pre me dia ció 

en tre els ac tors. Als paï sos que mai han es -

de vin gut un es tat na ció, com molts dels

que van re sul tar de la des co lo nit za ció pri -

mer i de la de sin te gra ció de l’imperi co mu -

nis ta, des prés, la ne go cia ció cul tu ral és

l’única al ter na ti va a la tendència a la vio -

lència que es ma ni fes ta amb l’horror de la

ne te ja ètni ca o del te rro ris me in te gris ta.

Però, on exis teix un es tat na ció i arrels fon -

des en va lors i ins ti tu cions, com a gran part 

de les co mu ni tats na cio nals de l’Occident,

tan bon punt són molt greus les de si gual -

tats so cials i do lo ro ses les con tra dic cions

exis tents, hi ha un risc real que, mo -

vent-nos pel re buig a una cul tu ra do mi -

nant, s’arribi a la ne ga ció d’aquesta cul tu -

ra, tot pro vo cant efec tes pit jors que el mal

d’origen.

El pro ble ma no és, doncs, el de l’acul -

turació o la des cul tu ra ció sinó el del re co -

nei xe ment de to tes les for mes d’expres -

sió, iden ti tat i simb òli ques d’una cul tu ra

no ma jo rità ria. Re co nei xe ment que no es

li mi ta a l’esfera pri va da, gai re bé com una

con ces sió per com mi se ra ció útil, per tal

com apai va ga el trau ma de la im mi gra ció. 

Exi geix, al con tra ri, un es ta tut pú blic i una 

gran vi sió so cial. I això equi val a afir mar

una idea de ciu ta da nia com a exer ci ci

con cret de la de mocr àcia. No un mul ti cul -

tu ra lis me ab so lut i acrí tic, en re sum, sinó

una ad he sió con ven çu da pel prin ci pi que

tota so cie tat, en l’era de la glo ba lit za ció,

ten deix, ine vi ta ble ment, a con fi gu rar-se

com una com bi na ció de cul tu res di fe -

rents. Com bi na ció que es basa en un

equi li bri im per fec te, pre ca ri, no ga ran tit,

con di cio nat per l’acció de for ces asimè tri -

ques, però mo di fi ca ble i, per tant, sus cep -

ti ble d’ésser sotmès a re gu la cions ins ti tu -

cio nals.

En aquest sen tit, crec que te nim raó els

qui sos te nim que el ve ri ta ble pro ble ma de

la im mi gra ció no depèn im me dia ta ment i

ne cess ària ment de raons de ti pus es truc -

tu ral, com ara la de so cu pa ció o les

tendències de mogr àfi ques asimè tri ques

en tre el Nord i el Sud del món i ni tan sols

de la sim ple per sistència de vas tes bos -

ses de pre ju di ci xenò fob. El ve ri ta ble punt

cru cial con sis teix, més aviat, en la di fi cul -

tat de re nun ciar a la pre te sa he ge mo nia
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de la nos tra cul tu ra. Pre ten sions que ali -

men ten, per reac ció, l’equívoc del mul ti -

cul tu ra lis me ex trem i del re buig ca mu flat

de la to lerà ncia. En aquest sen tit, po dem

par lar sen se com ple xos so bre la in te gra ció 

i es for çar-nos a tra çar es tratè gies que ten -

dei xin a aques ta fi na li tat, tot pas sant pel

cos, el mo vi ment i la com pe ti ció amb ell

ma teix. És im por tant, però, no dis so ciar la 

rei vin di ca ció de la di ver si tat de l’aspiració

a la igual tat. L’experiència es por ti va, en

aquest cas, pot re pre sen tar un te rreny

d’experimentació d’una so cia liat co mu ni -

ca ti va en ca ra es cas sa ment ex plo ta da, tot

i que de gran va lor po ten cial, en el cas que 

l’esport vul gui ser dis curs pú blic i llen -

guat ge en si ma teix lo cal i uni ver sal.

Ni tan sols és just iro nit zar so bre la di men -

sió “folklòri ca” d’algunes ex pe rièn cies de

re vi sió de la cul tu ra ètni ca de la cor po reï -

tat, o so bre la re cer ca d’ascens so cial –mit -

jan çant una ca rre ra es por ti va– per part

d’algun at le ta im mi grant. Tant la re cer ca

de con ser va ció de la iden ti tat col·lec ti va

com l’aspiració a l’èxit per so nal ma ni fes -

ten, en efec te, de for ma di fe rent i no ne -

cess ària ment cons cient, autè nti ques de -

man des de la ciu ta da nia. La fi gu ra de

l’immigrant cam pió pot, d’altra ban da, ac -

tuar com a ins tru ment de me dia ció cul tu ral 

per com ba tre l’estereotip ètnic i el pre ju di -

ci. En re sum: l’experiència de l’associa -

cionisme es por tiu ita lià, per la seva trajec -

tòria breu en el temps i cons cient dels seus

lí mits, sem bla que as sen ya la l’exigència

d’una apro xi ma ció in te gra da de di ver ses

es tratè gies i ba sa da en la pa rau la clau de

la me dia ció cul tu ral. Cap op ció ideolò gi ca,

que se so bre po si a l’expe rièn cia con cre ta

dels im mi grants o pre ten gui d’orientar-la

so bre la base de les nos tres op cions de va -

lors, pot te nir èxit. Inte grat i coo pe ra tiu ha

de ser tam bé el pa per dels ac tors so cials

im pli cats, per què les ne ces si tats dels in di -

vi dus són di fe ren cia des i in ter con nec ta des

(Po rro, 2001). L’associacionisme es por tiu

di fí cil ment pot cons ti tuir-se en sub jec te

au to su fi cient, lle vat que no més tre ba lli en

seg ments molt es pe cí fics de po bla ció, com 

els at le tes d’alt ren di ment. Per con tra, la

seva con tri bu ció a una xar xa d’intervenció

coor di na da i es tratè gi ca ment orien ta da re -

sul ta pre cio sa i, en al guns ca sos, tam bé

de ci si va.

D’aquestes con si de ra cions es de dueix,

doncs, un as pec te real ment cru cial de la

qües tió. Això no afec ta no més els lí mits

ob jec tius d’una ac ció cen tra da úni ca ment

en la pràcti ca es por ti va, sinó tam bé –més

ex ten sa ment– els or ga nit za dors ac tius de

l’esport i els mo vi ments d’acció col·lec ti -

va. No hi ha dub te que l’activitat es por ti va 

pre sen ta grans po ten cia li tats, en ca ra que

sen se ex plo rar, per a po lí ti ques so cials

orien ta des a la in clu sió so cial, com ho és,

per de fi ni ció, una po lí ti ca pú bli ca d’a -

colliment de la po bla ció emi grant. Ni tan

sols es pot po sar en dub te, tan ma teix, la

im pos si bi li tat de rea lit zar es tratè gies efi -

ca ces d’acolliment i d’integració no més

tre ba llant mit jan çant l’oferta es por ti va, si

està orien ta da a les ne ces si tats i ex pec ta -

ti ves dels des ti na ta ris po ten cials. En

aquest sen tit, l’experiència de sen vo lu pa -

da per la UISP in di ca al gu nes di men sions

del pro ble ma me rei xe do res d’ésser sub -

rat lla des.

La pri me ra es re fe reix a la cons cient

col·lo ca ció de la po lí ti ca de l’esport en

l’àmbit, més am pli, de la pro duc ció cul tu -

ral d’una so cie tat. Exa mi nant re tros pec ti -

va ment la tra ject òria de la in ter ven ció pro -

mo cio na da per la UISP en el te rreny de

l’emigració, que da clar que es ca rac te rit za 

per al guns ele ments de dis con ti nuï tat. El

més im por tant d’aquests és se gu ra ment

l’elecció de com pro me tre l’Associació en

una es tratè gia que com bi na so li da ri tat in -

ter na cio nal i ex pe ri men ta ció en el te rri to ri

na cio nal, a ni vell de co mitès lo cals in vo lu -

crats. Fo na men tal ment, quan els di ri -

gents del sis te ma es por tiu pre nen cons -

cièn cia que la im mi gra ció cons ti tueix un

pro cés so cial des ti nat a can viar la ma ne ra 

d’ésser del ma teix as so cia cio nis me, i no

re pre sen ta un sim ple es de ve ni ment, im -

por tant, però cir cums crit i li mi tat, és quan 

es pro dueix el salt de qua li tat. Es pas sa,

així, de la pràcti ca d’emergència i la so li -

da ri tat hu ma nità ria genè ri ca –el pro to tip

de la qual és l’acció cí vi ca en si tua cions

d’emergència pú bli ca– a la per cep ció de

la ne ces si tat d’un plan te ja ment glo bal,

ba sat en una fun ció so cial i cul tu ral més

com ple xa.

D’aquí es de dueix la se go na pos si ble en -

sen yan ça. Es trac ta de l’exigència de tre -

ba llar en es tret con tac te amb tots aquells

mo vi ments i sub jec tes as so cia tius que

–tot i ocu par-se d’experiències di ver ses i

pot ser allun ya des del món de l’esport– as -

su mei xen la im mi gra ció com un rep te i

com un re curs po ten cial. L’oferta es por ti -

va re sul ta més efi caç com més in se ri da

es ti gui en un pro gra ma d’animació cul tu -

ral, que s’adreça a la ma tei xa co mu ni tat

d’acolliment i s’esforça a sa tis fer de man -

des di fe rents. Per aques ta raó, en el cas

ana lit zat, re sul ta de gran va lor l’aliança

cons truï da en el te rreny de l’estratègia co -

mu ni ca ti va i or ga nit za ti va co mu na, en tre

la ini cia ti va es por ti va pro po sa da per la

UISP, els pro gra mes cul tu rals de l’Arco i

l’acció as sis ten cial de l’ACLI, orien ta da a

les ne ces si tats. L’associacionisme ha de

pre sen tar als ulls de l’immigrant el ros tre

d’un sub jec te amic. Si gui com vul gui, ha

d’esdevenir un re fe rent psi colò gic i cul tu -

ral per a la in clu sió. La mi no ria re si dent a

Gèno va ha de sa ber que per ella ma tei xa,

pel que és, és im por tant per a tots no sal -

tres, a ban da que ju gui a fut bol a l’equip

de la UISP. El seu com pany, més in te res -

sat en la mú si ca o en el tea tre de ca rrer,

ha de sa ber que, mit jan çant l’ARCI podrà

tro bar amics i tre ba lla dors que l’acolliran.

Tots dos te nen ne ces si tat d’una co mu ni tat 

de re ferè ncia que no es li mi ti a aju dar-los

en la so lu ció dels pro ble mes de la vida

quo ti dia na –on fins i tot re sul ta efi caç la

col·la bo ra ció de l’ACLI o de la parr òquia– i 

no con sis tei xi no més en una ar ti fi cio sa

col·lo ca ció din tre d’experiències que no

fan sinó en ca ra apar tar-los més, en un

cert sen tit.

El ter cer en sen ya ment es re fe reix a l’acció

dels ens ad mi nis tra tius. No més quan es

pro duei xen pràcti ques con cre tes de be -

nes tar so cial –en el cas ita lià, a ni vell les

tres rea li tats ins ti tu cio nals exis tents: mu -

ni ci pi, pro vín cia i re gió– és pos si ble do nar

con ti nuï tat i in ten si tat a pro gra mes que

con ju mi nen l’esport, la so li da ri tat i l’as -

sistència. En aquest sen tit, les ex pe rièn -

cies ma du ra des mit jan çant el tre ball del

mo vi ment as so cia tiu han re sul tat de gran

uti li tat en l’orientació de l’acció ad mi nis -

tra ti va lo cal i en els seus flu xos de fi nan -

ça ment. A tra vés de l’anàlisi de les polí -

tiques pú bli ques per a la im mi gra ció

 comença a ser pos si ble re cons truir l’ideal

del be nes tar lo cal, mal grat la di ver sa sen -
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si bi li tat de les ad mi nis tra cions en vers el

pro ble ma.3 Anàlo ga ment, la ca pa ci tat de

pres sió de l’associacionisme d’acció cí vi -

ca per a acon se guir po lí ti ques d’acolli -

ment més adients, cons ti tueix un indi -

cador de la in fluèn cia so cial dels grups i

 moviments, laics i cris tians, més com pro -

me sos en el front de la im mi gra ció.

Les tres lli çons que po dem ex treu re

d’aquestes re fle xions –la ne ces si tat d’as -

so ciar l’oferta es por ti va a la pro duc ció

 cultural, l’exigència de crear pro gra mes

coor di nats amb di fe rents seg ments de

l’as sociacionisme i la ne ces si tat de tre ba -

llar din tre del marc de la po lí ti ca pú bli ca

lo cal, pròxi ma als ciu ta dans– es tra duei -

xen en uns al tres tres im pe ra tius per a una 

or ga nit za ció es por ti va.

El pri mer es re fe reix a la qua li fi ca ció cul -

tu ral dels di ri gents i tre ba lla dors, és a dir,

a les pràcti ques de for ma ció. Re sul ta es -

sen cial, en al tres pa rau les, que la sim ple

sen si bi li tat, di fu sa i es pont ània, vers una

idea orien ta da de mocr àti ca ment so bre la

im mi gra ció, pre sent en la ma jor part dels

qua dres de les as so cia cions, si gui tre ba -

lla da i miri cap a es tratè gies de tre ball

cons cients de les de li ca des im pli ca cions

so cials, cul tu rals i psi colò gi ques del pro -

ble ma. En con cret, cal pro mou re com pe ti -

cions que no s’obsessionin amb la tècni ca

de la pràcti ca es por ti va. De la ma tei xa

ma ne ra, cal “for mar els for ma dors” en la

lí nia d’una vi sió com ple xa i di fe ren cia da

de l’univers mi gra to ri. Això sig ni fi ca, de

for ma molt pràcti ca, tor nar a de fi nir tot

l’eix cul tu ral i me to dolò gic dels di fe rents

ni vells for ma tius en ca ra pre sents en els

pro gra mes de l’Associació.

El se gon ob jec tiu irre nun cia ble con sis teix

en la cons truc ció de seus d’intercanvi i de

pro gra ma ció per ma nents amb al tres sub -

jec tes as so cia tius que tre ba llen a ni vell

na cio nal i lo cal. En el cas ita lià, és de par ti -

cu lar aju da l’existència del Fòrum del Ter -

cer Sec tor, una mena d’organització “pa -

rai gua” que reu neix la ma jo ria d’associa -

cions d’acció cí vi ca na cio nals, i que

s’articula en coor di na cions de ni vell na cio -

nal, re gio nal i pro vin cial. A tra vés del

Fòrum, per exem ple, els mo vi ments per a

la po lí ti ca d’immigració han po gut ins ti tuir

una pràcti ca, ja con so li da da, de con cer ta -

ció amb els go verns exis tents. Aques ta ex -

pe rièn cia ha con tri buït a l’aprovació de la

Llei de Pro mo ció So cial (2000) i a no po -

ques in ter ven cions le gis la ti ves de man te ni -

ment de les po lí ti ques de be nes tar. Des de

1999 la UISP s’asseu a l’executiva na cio -

nal del Fòrum en re pre sen ta ció del con junt

del mo vi ment d’esport per a tot hom, que

comprèn tret ze as so cia cions que fun cio nen 

a ni vell na cio nal.

La con ne xió amb els po ders lo cals re sul ta

un ele ment im pres cin di ble, per què una

ac ció si gui du ra do ra i efi caç en el te rreny

de la in clu sió so cial. Tan ma teix, és tam bé

es sen cial en aquest cas, cons truir seus in -

term èdies de col·la bo ra ció i ne go cia ció

que afron tin la qües tió. Des d’una pers -

pec ti va com ple xa (és a dir, no li mi ta da a

l’oferta es por ti va o a la po lí ti ca d’instal·la -

cions) i ba sa da en el ma jor con sens

d’opcions po lí ti ques lo cals pos si ble. Per

aquest mo tiu cal im pli car l’autoritat en

pro gra mes con crets, no sim ples de cla ra -

cions d’intencions, ca pa ços d’involucrar

im mi grants i ciu ta dans re si dents. So la -

ment ex pe rièn cies ins pi ra des en una fi lo -

so fia de la in clu sió evi ta ran con ver tir-se

en con tex tos d’exclusió, en ca ra que l’o -

ferta d’activitat i d’ocupació del temps si -

gui atrac ti va.
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3 En lí nies ge ne rals, es pot dir que la in ter ven ció dels po ders lo cals es tro ba sot me sa, par cial ment, a l’acció dels go verns cen trals, que so vint és len ta. L’acció ad mi nis tra ti va lo cal,

tan ma teix, es tro ba més ex po sa da que la na cio nal a la in fluèn cia de les di fe rents sen si bi li tats po lí ti ques i, de tant en tant, de les pe riò di ques ona des xenò fo bes. La po lí ti ca

d’habitatge i de l’oferta de ser veis ci vils (trans port, men ja dors, es co la, as sistència sa nità ria) a càrrec del mu ni ci pi, ha cons ti tuït, per exem ple, una for ta lí nia de de mar ca ció i con -

trast en tre la coa li ció de cen trees que rra i la de cen tre dre ta (que in clou la Lli ga Nord) en oca sió de les úl ti mes elec cions ad mi nis tra ti ves, en tre la pri ma ve ra del 1999 i l’estiu de

2001.


