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Eurofan no és una associació de fanàtics del Festival d’Eurovisió, tot i que segurament hi haurà algun grup
d’aquestes característiques que s’anomeni així al Facebook, sinó que és un torneig de futbol amateur que des de
2007 es celebra entre els mesos de juny i juliol a la ciutat ucraïnesa de Lviv, a prop de la frontera amb Polònia,
organitzada per Go Karpaty, grup de seguidors de l’equip local F.C. Karpaty.
En aquesta competició no competitiva hi prenien part equips format per seguidors de clubs europeus, i té com a principal objectiu el
compartir uns dies amb aficionats d’arreu d’Europa. Una bona manera de conèixer gent amb les mateixes afinitats, debatre sobre el futbol,
els problemes que afecten a diferent clubs i països, veure altres formes de treballar per part d’organitzacions de seguidors de futbol i en
especial viatjar i fer amics.
Enguany, coincidint amb la celebració de l’Eurocopa de Polònia i Ucraïna i que Lviv és una seu, la participació no serà per equips
d’aficionats de clubs, sinó que serà per seleccions nacionals.
A través dels nostres companys de Señales de Humo, l’associació de petits accionistes de l’Atletico de Madrid, la gent de Club Atletico de
Madrid de Socios, equip de futbol amateur creat a imatge d’altres clubs anglesos en protesta per la gestió de Cerezo i la família Gil, s’ha
posat en contacte amb l’APMAE per a poder contactar amb aficionats de l’Espanyol que estiguin interessats en formar part de l’equip que
d’aficionats que representi a Espanya sobre la gespa o acompanyar-los a la grada.
El Club Atletico de Madrid de Socios ja té una certa experiència doncs va participar en l’edició del 2009 en representació dels aficionats
del club matalasser.
Respecte a les dates el 28 de juny s’ha d’estar a Lviv i el torneig en sí comença el 29 i termina el 1 de juliol.
Per tenir més informació i contactar amb els organitzadors hi ha dos grups al Facebook, el dels organitzadors anomenada Eurofan en
anglès, i la del equip espanyol Eurofan España 2012 a través de la qual s’organitzarà el viatge.
També podeu col∙laborar encara que no tingueu previst anar a Ucraïna, com? Doncs si coneixeu algú que pugui estar interessat en anar i
li comenteu, si coneixeu a algú que fabriqui o vengui material esportiu (samarretes, pantalons…) a bon preu, si teniu una empresa i voleu
fer d’sponsor o sabeu d’algú que pugui fer-ho, o donar un cop de ma organitzant el viatge.
Us animeu?
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