
 

 

Frică de Torino 
 
 

Participant la CE de sală (6-8 martie), team-ul tricolor decolează mâine-dimineaţă spre 
Torino, oraşul cu o importantă comunitate de 
români, dar şi cel care a cunoscut în acest an 
câteva episoade ce ilustrează perfect 
aversiunea italienilor faţă de conaţionalii 
noștri. 
Oala de tensiune care fierbea la foc mocnit şi 
în oraşul piemontez a dat în clocot în iarnă, 
capacul fiind ridicat de indivizi care 



protestează atât împotriva infracţiunilor săvârşite de români în Cizmă, cât şi contra 
prezenţei masive a acestora în Italia. 

Mai întâi, la mijlocul lunii trecute, şefa Asociaţiei „I colori del Mondo“, Alina Iacobescu, a 
sesizat procurorii în urma unor mesaje primite în căsuţa electronică. „Blestemaţi, 
delincvenţi şi hoţi“, „Plecaţi din Italia, ucideţi ţara noastră!“, au fost câteva dintre pasa-
jele ce au compus e-mailul ameninţător. Săptămâna trecută, un magazin românesc 
situat la periferia oraşului a fost incendiat se pare de simpatizanţi ai mişcării de extremă 
dreapta Forza Nuova. Coordonatele trasate în trecutul recent i-au pus pe gânduri pe 
oficialii FRA, care azi urmau să aibă o discuţie cu sportivii selecţionaţi pentru a le 
prezenta acestora un manual al sfaturilor care pot preîntâmpina izbucnirea unui posibil 
incident. 

Una dintre măsuri va fi luată chiar la nivelul vestimentaţiei, tricolorii urmând a se 
deplasa în echipamentul cu însemnele României doar la sala de antrenament şi la 
concurs. Torino devine o sabie cu două tăișuri după ce iniţial fusese perceput ca un 
centru care poate aduce mulţi fani în sală. 

  

Mutu şi Chivu şi-au primit 
botezul 

Adrian Mutu (Fiorentina) şi Cristi Chivu (Inter 
Milano) au fost apostrofaţide-a lungul 
timpului de fanii peninsulari.“E uşor să 
catalogheze un întreg popor pentru vinovăţia 
unuia sau altuia, dar trebuie să învăţăm că, 
atunci când un român face un lucru rău, este 
doar vina lui şi nu a tuturor românilor. Pe 
toate stadioanele sunt făcut ţigan, dar pentru 
mine asta nu este o ofensă”, a spus Chivu 
pentru revista GQ. 

  

41 de mii de români locuiesc în prezent în 

Torino 

2 mari absenţi are România la CE: Ionela 

Tîrlea și Marian Oprea, ambii accidentaţi 

Articol preluat din Pro Sport scris de Andru 
Nenciu 

  



  

 


