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Sâmbătă 8 iunie 2019, Bazilica Sant'Eustachio din Roma a găzduit un concert caritabil pentru
strângerea de fonduri menite să ajute echipa națională de fotbal de stradă a României să
participe la campionatul mondial Homeless World Cup 2019 în Cardiff, Marea Britanie, se arată
într-un comunicat de presă preluat de Romanian Global News.

Evenimentul "Con il canto, un calcio all'indiferenza" ("Prin cântec, un șut indiferenței") s-a
bucurat de participarea unui public format in principal din italieni. De asemenea, multi turisti
(japonezi, americani, sud americani) s-au oprit sa asiste la concert si au aplaudat spectacolul
sustinut de trei coruri italiene dirijate de M. Paula Gallardo (Argentina) care au pregatit un
repertoriu de muzica traditionala italiana, muzica spirituals si piese populare din diferite colturi
ale lumii.

Surpriza serii a fost interpretarea piesei romanesti "Paparuda", in limba romana.

In primele randuri s-au aflat: Mihai Rosuș, Președintele Asociației Club Sportiv Fotbal de Stradă
Metanoia din Timișoara, Nicolae Dubei, co-fondator și jucător al echipei naționale de fotbal de
stradă a Italiei, Monsignor Pietro Sigurani (Bazilica Sant'Eustachio si Casa Mizericordiei). Din
partea Ambasadei Romaniei la Roma a fost prezent Ionut Urs, vice consul.

Paula Gallardo, cea care a dirijat corurile: NONSOLOCORO APCT, COROINCANTO și
NUOVO CORO POPOLARE, a mărturisit în cadrul evenimentului că este un sfert româncă,
bunicul ei matern fiind născut în România.
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Organizatorii evenimentului ̶ Alina Ion, romanca stabilita la Londra și Marcello Fratocchi,
avocat italian, au ținut să precizeze în fața publicului importanța implicării societății civile în
astfel de acțiuni și conștientizarea faptului că oamenii din categoriile defavorizate au nevoie de
ajutor financiar și emoțional pentru ca viața lor să se schimbe într-un mod pozitiv și să se
reintegreze în societate.

Evenimentul a fost deschis de Monsignor Pietro Sigurani, cunoscut în Italia pentru acțiunile sale
în favoarea celor săraci, cărora le oferă zilnic un prânz în interiorul bisericii. "Noi am raspuns
apelului venit din partea unui grup de romani si italieni, pentru ca menirea noastra e aceea de a
ajuta pe cei care se afla in suferinta. Biserica noastra, aflata in centrul Romei, langa cele mai
importante institutii ale statului italian, este un loc unde ne amintim si de cei saraci si folosim
orice ocazie pentru a-i ajuta, indiferent de nationalitate", a spus don Pietro. (continua)

Mihai Rosuș a vorbit despre povestea sa și a celor pe care-i ajută de mai bine de 20 de ani,
anul acesta el alegând să concureze la Homeless World Cup din Cardiff pentru prima dată cu o
echipa feminină, formată din 8 fete care luptă cu sărăcia, singurătatea, lipsa unei familii care să
le fie aproape, dar mai ales împotriva discriminării, excluderii, ignoranței și indiferenței celor din
jur.

"Discursurile emoționante, muzica de calitate și prezența unui public internațional au făcut ca
evenimentul să fie un real succes și un prim pas important in încercarea de a prezenta
românilor care trăiesc în străinătate povestea lui Mihai Rosuș, a echipei naționale a României
care participa încă din 2008 la acest campionat mondial și a implicării sale necondiționate în
a-și ajuta semenii aflați in dificultate. Implicarea românilor din diaspora, dar și a italienilor și a
străinilor prezenți la eveniment a fost una deosebită, aceștia dedicând bani, timp și energie
pentru a întinde o mână de ajutor celor care provin din medii dezavantajate", au declarat
organizatorii dupa eveniment.

Alina Ion: "Drumul este lung, dar a fost o acțiune care a arătat că nu există granițe între inimile
deschise, că există oameni care pot și vor să ajute alți oameni și că, dacă există voință, se
poate găsi o cale pentru a fi alături de cei mai puțin norocoși".

Mihai Rosus și cele 8 fete din echipa sa au nevoie în continuare de sprijin: dupa evenimentul de
la Roma sunt prevazute a avea loc actiuni similare si vor fi incheiate colaborări între Asociația
Fotbal de Stradă Metanoia Timișoara și alte organizații, persoane fizice și juridice care pot
adera la cauza lui Mihai, și care-l pot ajuta să-și continue activitatea.
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Donațiile continuă, întrucât națională României care va participa la Homeless World Cup 2019 Cardiff are încă nevoie de ajutor pentru a-și procura tot ceea ce este necesar participării la
acest important campionat mondial: transport, echipamente sportive și organizarea
cantonamentului indispensabil înainte de competiție.

Dacă doriți să contribuiți la succesul acestei inițiative, o puteți face aici:

Asociația Club sportiv Fotbal de stradă Metanoia

IBAN: RO96 BTRL 0360 1205 R49872XX

Banca Transilvania, România

BIC/SWIFT BTRLRO22
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