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Entrevista amb Jesús Angoy,
tècnic del Juvenil A del club

La periodista Isabel Ocaña
ens apropa les impressions
del nou màxim responsable
del principal exponent de la
base europeista, els seus
objectius i plantejaments de
cara a la temporada 11/12.
Pàgina 3

I també...
Pàgina 5

Oferim als lectors els perfils
i posicions dels jugadors que
formen la futura plantilla del
Primer Equip de l’Europa a
falta de confirmar a finals
d’agost els noms definitius.
Pàgina 7

L’Escola de futbol del club va
celebrar al Nou Sardenya la
seva tradicional festa de final
de temporada. Us mostrem
un recull gràfic de les millors
imatges de l’acte.
Contraportada

El màxim rival esportiu de
l’Europa, el Sant Andreu, serà
el convidat al Vila de Gràcia
del mes d’agost per millorar
relacions entre els clubs.

Opinió / Destacats
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editorial
Època de ‘mercato’
El mes de juliol és gairebè inhàbil en el sentit futbolístic del terme.
Llevat de l’infinitat de campus que es realitzen arreu del nostre
país, la pilota no roda i l’aficionat des de casa o des de la platja
intenta seguir mitjançant els mitjans de comunicació l’actualitat
del futbol en general i la del seu equip en particular. Enrera han
quedat les promocions d’ascens, aquest any amb un bon balanç
pels equips que durant la temporada passada han competit amb
el nostre Europa. Llagostera i Reus han aconseguit pujar a Segona Divisió B, i des d’aquí els felicitem molt sincerament. També
és digne d’elogi la sensacional campanya de la Montañesa, que
es va quedar a tant sols 20 minuts d’assolir el que hagués estat
un èxit sense precedents. Cap equip ascendit de Catalana ha
aconseguit fins ara ascendir a Segona B en el seu primer any a
Tercera. Menys sort ha tingut la Pobla de Mafumet, al que una
situació burocràtica gens clara o mal explicada li ha impedit competir en el terreny de joc. Resolts han quedat també els conflictes
econòmics de la Gramenet i el Lleida, amb diferent remei per cada cas. Els colomencs junt amb el Santboià i equips amb ‘solera’
com Olot, Vic i Rubí, seran les
novetats a la categoria respecL’actualitat de juliol te l’exercici passat.
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la notícia del mes

Les sis cares noves de l’Europa
La primera plantilla escapulada té gairebé tancada del tot
la seva composició. Sis cares noves s’incorporen al vestidor

[À. Garreta] · Catorze renovacions de la temporada passada
i sis nous futbolistes formen
el grup actual de 20 jugadors
que té ara per ara el Primer
Equip gracienc. El cos tècnic
ha aprofitat el mes de juny per
deixar gairebé perfilats del tot
els noms de la propera temporada de l’Europa a Tercera.

Tot i que l’equip encara pot incorporar dues fitxes esportives
més, aquestes seran triades
amb especial cura de cara a
completar el bloc i és molt probable que encara quedi alguna

lliure amb la pretemporada
començada, per tal de fer un
veritable ‘test’ a tots els components i acabar de configurar el
grup amb la peça necessària al
tram final de la preparació.
Fins a la data de tancament del
número 18 de L’Escapvlat, sis
jugadors nous s’han incorporat
al Primer Equip. Procedent del
Juvenil A, el davanter centre
Èric Blasco. Sota pals i també
finalitzant edat juvenil, el porter Eloi Mir de la Damm. Els
altres quatre fitxatges provenen de dos equips diferents.

De l’equip potablava del Prat
arriben el lateral Aitor Torres i
el migcampista Javi Lara. Del
recent descendit de Segona B,
el Santboià, arriben les seves
dues principals figures: el porter Rafa Leva i un vell conegut
de l’afició europeista, l’extrem
Daniel Valero “Peque”.
Els jugadors estan citats la
tarda del dilluns 25 de juliol per
començar els entrenaments de
pretemporada. Durant la primera setmana els exercicis seran
en doble sessió, matí i tarda, a
l’Àliga i el Nou Sardenya

passa de forma
inevitable pel
moviment de peces
dels equips catalans

L’actualitat d’aquest mes passa
per l’inevitable ‘mercato’. Els
despatxos dels clubs treuen
fum planificant i configurant les
plantilles que hauran d’iniciar el campionat. Alguns com
l’Europa, a banda d’alguns petits retocs, ja tenen gairebé perfilat
tot el planter. Les avantatges de tenir les idees clares del projecte
són aquestes. En les dues últimes temporades, a finals de maig
i primers de juny, el cos tècnic encapçalat per Pedro Dólera ja ha
donat pràcticament per tancada la confecció de la plantilla.
Mentrestant el soci descansa, però amb ganes de futbol. Vol
veure com encaixen les noves peces en un bloc que ja roda.
Alguns s’engrescaran, altres faran volar coloms somiant amb una
promoció d’ascens que se’ns declara inabastable des de fa 10
anys i altres, pessimistes, pensaran que no hi tenim res a dir.
Aquest any l’Europa no participarà per criteris tècnics i de planificació esportiva en el Torneig d’Històrics. El soci tindrà aquest
estiu un autèntic plat fort damunt la taula. L’edició d’enguany del
Vila de Gràcia comptarà amb l’etern rival, el Sant Andreu, com a
convidat. L’Europa busca normalitzar les deteriorades relacions
institucionals. Pel bé d’aquests dos històrics, que així sigui
RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

La Tercera Divisió 11/12 tindrà
un nivell d’equips...
Superior a l’actual
44,1%
Igual a l’actual
29,4%
Inferior a l’actual
26,5%

Peque deixarà els colors del Santboià per tornar a vestir els de l’Europa.
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El preu de carnets i entrades
del futbol modest en general és...
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Jesús Angoy: “Vull un equip que sigui ambiciós
i tingui sempre ganes de guanyar cada partit”
Una entrevista d’Isabel Ocaña

Jesús Mariano Angoy és el
seu nom complet. Molts el
coneixen per haver estat
porter del primer equip del
FC Barcelona, d’altres com
una gran estrella d’un esport
minoritari, el futbol americà.
Però també hi ha d’altres,
els jugadors del Juvenil B de
l’Europa, que veuen en Angoy el seu entrenador. Des
de fa ja unes quantes setmanes, ens trobem davant del
nou tècnic de l’equip que ha
de mirar d’abastir de joves
jugadors el Primer Equip de
l’Europa, el Juvenil A.

captar-los. Si les coses es fan bé,
a més, poden arribar objectius
com ara l’ascens.
Quan fa que ets entrenador a
l’Europa?
Aquesta ha estat la meva primera
temporada. Abans estava com a
entrenador de porters del Futbol
Base, farà dos anys. Posteriorment, em van proposar agafar el
Juvenil B. Era un projecte, una
idea nova, una il·lusió, que va sortir molt bé, i ara comença un nou

gent que t’ajuda. Després de conèixer el club com a pare, em van
proposar la possibilitat fins i tot de
jugar el final d’una temporada amb
el Primer Equip. La veritat és que
aleshores ja feia molt que havia
deixat el futbol, ho vaig intentar però em vaig adonar que la situació
no era real. Tot i així vaig establir
molt bona relació amb el president
i els coordinadors. Va ser una acumulació de coses a partir de les
quals se m’ha donat la possibilitat
i jo estic encantadíssim.

evolucionin, que millorin dia a dia,
que es treballi amb ells, i crec que
amb les seves virtuts i les seves
limitacions es poden aconseguir
objectius importants.
Pel que fa al primer equip de
l’Europa, acostumes a veure
els partits?
Sí, molts diumenges els he anat
a veure. A més, amb Pedro Dólera, l’entrenador, tinc molt bona
relació, de fet crec que està fent
una tasca increïble. Llàstima que

Aquest canvi del Juvenil B a l’A
què suposa de cara al club?
Imagino que si ells han apostat
és perquè confien, perquè creuen
que podem fer un bon paper i podem aportar alguna cosa. Per part
meva és il·lusionant, m’ha encantat la idea, i estic molt disposat a
crear un equip que sigui ambiciós
i tingui ganes de jugar i guanyar
cada partit, i de competir sempre
al 100%. Després, ja veurem com
surten les coses. Ara per ara, ja
hem començat a entrenar, estem
captant jugadors i configurant la
plantilla del Juvenil A de cara a la
temporada vinent.
Suposa una major responsabilitat dirigir la plantilla d’on
poden sortir a priori jugadors
pel Primer Equip?
Jo crec que la gran responsabilitat
és aquesta. L’objectiu que jo m’imposo és que aquest equip jugui a
futbol, que faci les coses com jo
crec que s’han de fer, de cara a
que el jugador millori i evolucioni
tècnica i tàcticament, i a partir
d‘aquí poden arribar els bons resultats, i també l’objectiu final, que
seria que el Primer Equip pugui
tenir accés a alguns jugadors que
acabin i tinguin la prioritat de poder

projecte amb la mateixa il·lusió, o
fins i tot més.
Posats a entrenar, per què el
club escollit ha estat l’Europa?
Té alguna cosa a veure amb el
‘pas fugaç’ com a porter del
club gracienc?
El meu fill va estar jugant aquí
durant molts anys. És un club molt
familiar, on els entrenadors i tot
l’entorn són gent molt agradable,

Com es viu el futbol quan vas
d’un Barça a un Europa?
El que passa és que els conceptes bàsics són els mateixos. La
diferència està en l’entorn i en el
que arriba a moure un equip com
el Barça comparat a un equip que
juga en una categoria regular, com
podria ser la Tercera Divisió. Però
en definitiva els conceptes són
els mateixos, i a nivell de base
els conceptes són que els nois

aquesta temporada s’ha escapat
la promoció. Jo pensava que ho
aconseguirien, però en el món del
futbol mai se sap.
Tot i que no s’hagi aconseguit
arribar a la promoció, l’ambient
que es respira és de que ha estat
una bona temporada.
Sí, i tant! Es que ha estat molt
bona!. Per mi era clar que l’Europa
podia entrar en la promoció, però

com deia el futbol té aquestes
coses. Per exemple, és probable
que la lesió de Cebri hagi afectat
als resultats. Però són coses que
passen, les circumstàncies en el
futbol són així, i pots no obtenir ni
el rendiment ni el premi que potser
mereixies.
Quin ambient s’ha respirat dins
del club amb la bona feina del
Primer Equip?
Diria que el club està content amb
l’aposta que ha fet des de fa dos
anys. Dólera ha renovat i hi ha
un projecte important, i crec que
aquesta és la major alegria que
poden tenir els socis de l’Europa
ara mateix. L’entrenador està fent
un gran treball i esperem que pugui assolir el gran objectiu, arribar
a jugar la promoció per aconseguir
l’ascens. Sabem, però, que això
no és fàcil. El futbol és competitiu
cada dia, i per tant, és difícil poder
guanyar tots els partits. Però jo
apostaria perquè aquest equip
millorarà cada any.
Pel que fa a l’Angoy esportista,
potser la gent et coneix sobretot
per la teva etapa al primer equip
del Barça, però segurament el
teu gran èxit esportiu va ser com
a jugador de futbol americà.
Sí, hi ha hagut de tot. En la retina em queden els meus últims
anys en el món de l’esport, i en
el meu cas coincideix amb quan
vaig prendre la decisió de jugar a
futbol americà. Vaig rebre la proposta, una proposta arriscada, que
igualment vaig acceptar. I va sortir
molt bé, i de fet, moltíssima gent
s’enrecorda d’això. D’altra banda,
en la meva època al Barcelona,
vulguis o no, a causa del meu vincle familiar amb Johann Cruyff, es
van generar moltes especulacions,
que no anaven ni en el meu benefici, ni tampoc ajudaven al club.
En canvi, estant als Barcelona
Dragons et valoraven més pel que
podies fer o havies fet
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Dalt a baix i esquerra a dreta: Cañadas (POR), Jordi Sánchez (DAV), Pociello (DEF), Cano (DEF), Ivan Álvarez (MIG), Ortega (DEF), Narcís (DEF), Alberto (DEF), Belsun (POR). Remo (DAV),
Jesús (utiller), Dani Contreras (2n entrenador), Pedro Dólera (entrenador), Guillaume de Bode (president), Víctor Martínez (logística 1r equip), Toni Ribas (prep. porters), Xavi Lucas (psicòleg),
Marcel Ugas (fisio), Aitor González (DAV), Aitor Olmo (DEF), Parres (MIG), Diego (DEF), Gatell (MIG), Delmàs (MIG), Valderas (MIG), Guzman (MIG), Rovira (DAV) i Cebri (DAV) // Falta Àlex Isern

Un x Un
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Plantilla, Cos Tècnic i Auxiliar · Primer Equip · Tercera Divisió

(bloc encara no definitiu)

ÀLEX DELMÀS
Migcampista · 05/06/1978
6a temporada a l’equip

RAMON GATELL
Migcampista · 08/08/1985
6a temporada a l’equip

CARLOS GUZMAN
Migcampista · 02/09/1990
3a temporada a l’equip

DANIEL VALERO “PEQUE”
Davanter · 15/04/1981
3a temporada a l’equip

AITOR OLMO
Defensa · 28/06/1978
3a temporada a l’equip

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 35 · Gols: 2

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 29 · Gols: 3

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 27 · Gols: 2

10/11 · FC Santboià
Partits jugats: 33 · Gols: 7

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 21 · Gols: -

RAÚL POCIELLO
Defensa · 11/08/1983
3a temporada a l’equip

ÀLEX CANO
Defensa · 07/03/1988
3a temporada a l’equip

IVAN ÁLVAREZ
Migcampista · 22/10/1984
3a temporada a l’equip

DANIEL VALDERAS
Migcampista · 14/07/1986
3a temporada a l’equip

ALBERTO GONZÁLEZ
Defensa · 01/05/1986
2a temporada a l’equip

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 27 · Gols: -

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 31 · Gols: 3

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 32 · Gols: -

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 36 · Gols: 5

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 30 · Gols: 1

RUBEN SALVADOR
Defensa · 17/08/1984
2a temporada a l’equip

GUILLEM PARRES
Migcampista · 28/10/1986
2a temporada a l’equip

RAMON ROVIRA
Davanter · 26/12/1988
2a temporada a l’equip

CEBRIÀ QUERALT
Davanter · 29/06/1983
2a temporada a l’equip

ROGER SEGALÉS
Davanter · 22/01/1979
2a temporada a l’equip

10/11 · CE Premià / Europa
Partits jugats: 24 · Gols: 3

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 20 · Gols: 2

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 33 · Gols: 7

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 24 · Gols: 11

10/11 · CE Europa
Partits jugats: 27 · Gols: 11

RAFA LEVA
Porter · 27/09/1981
1a temporada a l’equip

ELOI MIR
Porter · 11/05/1992
1a temporada a l’equip

AITOR TORRES
Defensa · 01/06/1990
1a temporada a l’equip

JAVI LARA
Migcampista · 23/08/1987
1a temporada a l’equip

ÉRIC BLASCO
Davanter · 10/11/1992
1a temporada a l’equip

10/11 · FC Santboià
Partits jugats: 33 · Gols: -

10/11 · CF Damm
Partits jugats: 18 · Gols: -

10/11 · AE Prat
Partits jugats: 24 · Gols: 2

10/11 · AE Prat
Partits jugats: 30 · Gols: -

10/11 · CE Europa Juvenil A
Partits jugats: 30 · Gols: 13

PEDRO DÓLERA
Entrenador · 15/04/1973
3a temporada al club
Les sis primeres incorporacions europeistes

*Els jugadors nous o que tornen a l’equip
tenen en vermell la xifra de temporada

2n ENTRENADOR
Dani Contreras (2a temp.)
ENTRENADOR PORTERS
Toni Ribas (3a temp.)
FISIOTERAPEUTA
Marcel Ugas (5a temp.)
DELEGAT
Siscu Boj (8a temp.)
UTILLER
Jesús Amores (17a temp.)
LOGÍSTICA SECCIÓ
Víctor Martínez (4a temp.)
PREMSA
Àngel Garreta (11a temp.)
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L’Infantil de l’Europa suma el seu particular
doblet a la segona edició del Memorial Cabanas
Els tornejos de juny del club gracienc es van consolidant dins el panorama de base català

L’Infantil de l’Europa celebra el títol del Memorial Cabanas sobre la gespa del Nou Sardenya

Futbol Base
[À. Garreta] · Només es porten

disputades dues edicions des
de la seva creació, però els
Memorials Cabanas (categoria infantil) i Vallejo (aleví)
comencen de mica en mica a
consolidar la seva presència
com a tornejos de base dins el
panorama català.
Els Memorials van ser impulsats la temporada passada per
rendir merescut homenatge a
dos socis europeistes fidels i
col·laboradors de la base escapulada, estimats com pocs
per molts aficionats i penyistes.
Xavier Vallejo i Juanma Caba-

nas van iniciar el seu camí per
la memòria eterna dels aficionats graciencs amb un torneig
de cap de setmana que ha
presentat en 2010 i 2011 bons
cartells competitius.

Els Memorials
Vallejo i Cabanas
van adquirint
protagonisme
com a tornejos
de fi de temporada
Amb la presència en categoria
infantil del Barcelona i l’Espanyol per segon any consecutiu,

la gesta de l’Europa d’imposarse en els dos memorials, fent
doblet en la categoria, s’ha
tornat meritòria per ella mateixa i ha parlat molt en positiu
d’aquesta generació de joves
futbolistes del club.
Al marge de l’equip amfitrió,
en categoria aleví van prendre
part del Memorial d’aquesta
temporada el Sant Cugat, el
Jàbac i el Santboià. El conjunt
de Terrassa va signar un torneig rodó, guanyant el trofeu
amb total mereixement. Pel
que fa als infantils, l’Europa va imposar-se com l’any
passat tant a Espanyol com
Barcelona -en aquesta ocasió

als pericos a les semifinals i als
blaugranes en la gran final-. Va
completar el quadre de participació el Blanes. Des d’ara, tots
dos tornejos es prepararan per
celebrar la tercera edició

Tornejos més destacats
Juvenil A
Ciutat d’Esplugues
Semifinalista
Juvenil D
Torneig Mirasol
Campió
Infantil A
Memorial Cabanas
Campió
Infantil B
Cerdanyola Cup
1a fase
Aleví A
Memorial Vallejo
4t classificat
Aleví C
Tordera Cup
4t classificat

Els Veterans del club
encara no han sumat
cap triomf ‘històric’
Veterans

El passat diumenge 19 de
juny es va celebrar la tercera
edició del Torneig d’Històrics
de Veterans, campionat que
es consolida com un dels
protagonistes del mes de
juny en aquesta categoria
on les velles i no tan velles
glòries del futbol català i dels
equips amb més tradició es
tornen a veure les cares.
El Sabadell va guanyar el títol
al torneig celebrat a Terrassa i va sumar el seu segon
trofeu en les tres edicions
disputades. A la final l’equip
arlequinat es va imposar al
Girona i al Badalona en format triangular. Els resultats
van ser: Sabadell 1 - Girona
0, Girona 0 - Badalona 3 i
Badalona 0 - Sabadell 3.
Pel que fa a l’Europa -participant fundador des de la primera edició- l’equip gracienc
va tornar a marxar de buit en
el caseller de victòries. Encara en cap de les edicions
disputades els graciencs han
sumat un triomf. Una derrota
contra el Júpiter (2-0), un empat contra el Sabadell (0-0) i
una derrota contra el Martinenc (2-4) va ser el balanç
gracienc. L’equip europeista
va ser dirigit a la banqueta
per Juan Moscoso

L’Europa no defensarà el títol
en el proper Torneig d’Històrics
Primer Equip
El Torneig d’Històrics del
Futbol Català celebrarà enguany, durant la primera setmana d’agost, la seva XXVIa
edició. Enguany aquest clàssic de l’estiu es disputarà a
les instal·lacions del Júpiter,
el Municipal de La Verneda.
L’Europa, vigent campió del
torneig, no defensarà el títol (serà malauradament la
primera vegada que el campió no prendrà part en la
següent edició). Les dates
escollides pel torneig, amb
només una setmana de preparació de la primera plantilla a les seves esquenes i la
proximitat d’una eliminatòria
de la Copa Catalunya són
els motius que el cos tècnic
van argumentar als directius
i aquests van transmetre
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als nous organitzadors del
torneig. Després de les noces de plata del campionat,
el FC Martinenc ha decidit
proclamar al directiu Joan
Moya com a nou màxim responsable, agafant així el relleu del fundador del torneig
Rafael Joaquim.
L’Històrics, que es jugarà
de l’1 al 6 d’agost, tindrà els
següents grups i equips formant la fase prèvia:
Grup1: Santboià, Premià i
Horta. Grup 2: Sant Andreu,
Terrassa i Sants. Grup 3:
Badalona, Muntanyesa i Júpiter i Grup 4: Espanyol B,
Masnou i Martinenc.
El Santboià debutarà en
aquest torneig agafant el relleu del Sabadell, equip originalment sortejat al primer
grup i que també ha renunciat a jugar el campionat

La festa de final de curs posa el llaç
a l’any escolar dels més menuts
Escola
[Redacció] · El passat dissabte
18 de juny va tenir lloc la festa
de final de temporada de l’Escola de Futbol. Amb la tribuna
gairebé plena de familiars, jugadors i jugadores de l’Europa
van rebre les seves medalles i
trofeus de mans del president
Guillaume de Bode, del vice-

president Arturo Ramírez, del
director Xavi Lucas i per part de
la Fundació Europa, el directiu
Miquel Garcia. Com marca el
protocol de la casa, després
de la rebuda inicial per part de
Carlos Pablos, presentador de
l’acte, va sonar l’himne.
Durant gairebé una hora, els
nens i nenes van anar passant

per la taula central de trofeus.
Els parlaments van donar pas
ràpidament a l’actuació del
grup Kabum, que va posar el
color final de l’acte amb els
seus tambors. Finalitzat l’ordre
del dia, familiars i esportistes
van poder jugar lliurement
sobre la gespa de l’estadi. A la
pàgina web oficial del club hi ha
la llista de campions
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L’Europa convida al seu etern rival, el Sant Andreu
a disputar el XVIIè Vila de Gràcia el 15 d’agost
del futbol català i veïns de la
capital era cordial fins la citada
data. El motiu detonant del
trencament de relacions radica
en una pancarta.

El darrer derbi es va disputar a la final de l’Històrics 2010

Primer Equip
[Redacció ] · El màxim rival
esportiu de l’Europa, el Sant
Andreu, serà el convidat a la
dissetena edició del torneig
Vila de Gràcia, el clàssic
d’estiu que organitza el club
gracienc. El conjunt quadribarrat hi participarà per primera vegada amb la intenció
de totes dues directives de
normalitzar les relacions institucionals, deteriorades des de
fa ja quatre temporades.

L’onze de novembre de l’any
2007 va tenir lloc el derbi entre el Sant Andreu i l’Europa
corresponent al campionat de
Tercera. Els dos equips mantenien llavors una forta rivalitat
esportiva i social, malgrat que
entre clubs i penyes s’havia potenciat la disputa amistosa de
diferents derbis, com la creació
d’un campionat anual entre els
dos conjunts que va rebre el
nom de ‘Copa Barcelona’.
El tracte institucional entre
dos dels equips més històrics

A la sortida de l’Europa al terreny de joc en aquell partit de la
primera volta de la lliga 07/08,
un sector local d’aficionats va
desplegar una imatge d’un llop
vestit amb la samarreta quadribarrada a punt de degollar
un porc amb la samarreta de
l’Europa. A sota, el lema “a tot
porc li arriba el seu Sant Martí”.
La directiva del club escapulat
va considerar violenta i fora
de lloc aquesta pancarta i va
instar als directius andreuencs
a retirar-la. Aquests no van
considerar greu la situació,
argumentant que els penyistes locals l’havien realitzat en
simple clau d’humor i que la
reacció del conjunt visitant era
molt exagerada.
Davant aquesta divergència,
el president de l’Europa, Guillaume de Bode, va abandonar
la llotja del Narcís Sala i va
veure el partit barrejat amb

els aficionats del seu equip,
situats al lateral de l’estadi.
Des de llavors, la junta de
l’Europa i la del Sant Andreu
no han mantingut relacions
properes, la Copa Barcelona
es va deixar de jugar i tots dos
equips no han tornat a coincidir
a la mateixa divisió. Només es
van veure les cares a la final

El club gracienc
busca millorar
les relacions
instucionals
entre les entitats,
fredes i distants
des del novembre
de l’any 2007
del Torneig d’Històrics del Futbol Català, celebrada l’agost
del 2010 amb victòria final del
conjunt europeista.
Ara que Manuel Camino és el
màxim accionista de l’entitat
quadribarrada, el Sant Andreu
ha canviat de mans i també ha
modificat bona part de la seva

junta, l’Europa ha considerat
oportú el moment per convidar
al màxim rival al seu tradicional torneig d’estiu, el ‘Vila de
Gràcia’, que se celebra per la
Festa Major (15 d’agost, 19
hores) i que enguany viurà la
seva dissetena edició plenament consolidat.
A iniciativa de l’entitat gracienca, els dos clubs busquen
establir nous punts de relació,
oblidar conflictes del passat i,
a la vegada, provocar normalitat esportiva amb la disputa
d’aquest partit on els directius
d’una i altra entitat esperen
que les respectives aficions
el visquin sense altercats. La
intenció final de l’apropament
és tornar a la rivalitat sana
a nivell institucional i social
d’anys anteriors.
El partit es disputarà per la
Festa Major de Gràcia, el 15
d’agost, a les 19 hores al Nou
Sardenya. L’entrada general
costarà 6€ i pels socis de l’Europa, 3€. Per tot espectador
menor de 16 anys l’entrada
serà totalment de franc

