COMUNICAT DE PREMSA
El Club Escola de Futbol Can Mir manifesta la
seva posició sobre els fets esdevinguts el
passat 15 d’abril a Sant Pere Nord
L’entitat també mostra la seva decepció pel tracte rebut
institucionalment

L’Assemblea General del Club Escola de Futbol Can Mir – Rubí, celebrada
diumenge 22 d’abril de 2018 va decidir, per unanimitat, adreçar-se a l’opinió
pública per manifestar la posició de la nostra entitat respecte els incidents
produïts durant el partit de l’equip Juvenil, que va tenir lloc el passat 15
d’abril al camp del Sant Pere Nord de Terrassa. Així mateix, per traslladar la
nostra queixa per la manca de consideració i el tracte rebut per part de
l’Ajuntament de Rubí.
La nostra entitat es va fundar l’any 1996 i per primera vegada a la seva
història s’ha trobat amb una situació inèdita i totalment rebutjable tant
cívicament com esportivament. Al CEF Can Mir sempre ens hem
caracteritzat per la pràctica dels valors com l’esportivitat, el respecte, la
responsabilitat i el civisme, i d’això són testimoni tots els clubs amb els quals
hem tingut relació o els nostres equips han disputat partits.
El que ens vàrem trobar al partit indicat va ser una situació que ens ha
trasbalsat com a entitat, però especialment als esportistes, personal tècnic i
famílies, que ho van patir en primera persona. Més enllà de les situacions de
tensió que es poden viure als terrenys de joc, la crispació, els insults i la
violència van tenir lloc durant tot el partit i van conduir la situació als fets
produïts quan es va suspendre. Els insults als jugadors, a l’equip tècnic i a
l’àrbitre, caracteritzats per la humiliació, el masclisme, la xenofòbia i la
agressió física, van ser la tònica general, són absolutament intolerables, i són
la xacra que malauradament acompanya sovint el món del futbol.
Davant aquestes situacions existeixen mecanismes que no es van dur a
terme en aquest partit, i potser hagués estat recomanable la suspensió del
partit donat l’ambient que s’estava generant, o que l’entitat que acull el
partit, s’hagués adreçat al seu equip, al seu entrenador i a la grada per tallar
d’arrel la situació que s’estava donant. La nostra entitat, com escola de
futbol que som, sempre ha procurat que aquestes situacions no es donin,
fent pedagogia primer i aplicant les mesures disciplinàries adients en cas que
algun jugador, entrenador o aficionat no compleixi els criteris de civisme i
respecte envers els seus companys, l’equip rival i els seus seguidors, i
l’àrbitre. En aquest cas concret i en altres, si l’actitud d’algun dels nostres
jugadors no ha estat correcta, apliquem de manera immediata les mesures
correctores i disciplinàries que calguin. Com dèiem, volem preservar la
reputació que tenim des de la nostra fundació i que per a nosaltres és el
tresor més gran pel que hem de tenir cura com a entitat.

Albiol – Camí del Racó
08191 – Rubí (Can Mir)

693.610.595

cefcanmir@cefcanmir.org
cefcanmir.org

En qualsevol cas, garantir el bon comportament és responsabilitat dels responsables
directius de les entitats en primera instància. Sabem que el Sant Pere Nord CF està
treballant per que aquestes situacions no es produeixin, ja que formen part del seu
passat i la nova directiva vol eradicar-les, malgrat que, com ens indicaven els cossos
de seguretat i altres entitats, malauradament encara es repeteixen alguns caps de
setmana. Els animem a que continuïn treballant de valent i sempre podran comptar
amb la nostra col·laboració i suport.
Entrar al detall del que va passar concretament al terreny de joc i l’entorn sempre
està subjecte a les opinions subjectives, tant les nostres com les del nostre rival. No
entrarem en relats de qüestions concretes, ni de les expressions que es van produir.
Ens remetem a l’informe arbitral que el col·legiat va enviar a la Federació Catalana de
Futbol amb l’explicació del que va passar. Us adjuntem l’esmentat informe, excloent
els noms i dorsal dels implicats per garantir el dret a la intimitat i no senyalar ningú.
Agraïm les innumerables mostres de suport sincer i afectuós rebudes pel nostre Club;
des d’entitats de total mena, entitats esportives de la nostra ciutat, rivals amb els que
hem competit durant aquest campionat, grups municipals i persones individuals.
Agraïm des del primer moment la seva preocupació per l’estat de salut dels jugadors
agredits o lesionats, i sense cap presumpció o dubte sobre la nostra actitud, donada
la confiança depositada en la nostra entitat que demostra que la feina feta pel CEF
Can Mir des de fa quasi 22 anys es reconeguda en el terreny de la pedagogia, la
integració, el civisme, la responsabilitat i el respecte.
Malauradament hem de manifestar que l’actitud del nostre Ajuntament ens ha deixat
bastant decebuts; pot ser esperàvem un suport sincer i més proper, i sobretot
allunyat de l’equidistància i el dubte de que el nostre equip va ser la víctima principal
del que va passar.
Volem desmentir algunes declaracions institucionals formulades pel Regidor
d’Esports, ja que les considerem allunyades de la realitat:
1.- Cap responsable de l’Ajuntament es va adreçar a la nostra entitat per
preocupar-se dels jugadors víctimes de l’agressió, ni per l’estat anímic de l’equip,
ni per conèixer en detall la nostra versió dels fets. La primera pressa de contacte
va tenir lloc dimarts 17 d’abril a les 14 hores (dos dies després) quan ens vàrem
adreçar al tècnic del Servei d’Esports al que, entre altres temes, el vàrem
manifestar el nostre malestar per l’actitud passiva de l’Ajuntament i que ningú no
s’hagués posat en contacte amb la nostra entitat. Conseqüència d’això, ens va
trucar d’immediat el Regidor d’Esports. No serveix com excusa que no haguéssim
trucat nosaltres per explicar el que ens havia passat, quan des de dilluns a primera
hora eren coneguts els incidents i ja estàvem rebent trucades i missatges de
suport. La tasca del nostre Club era donar suport a les famílies afectades,
acompanyar als serveis mèdics als quatre jugadors agredits i lesionats, ser-hi al
seu costat en la presentació de les denuncies corresponents, i posar en
coneixement els fets a la Federació Catalana de Futbol mitjançant un informe.
2.- Durant la trucada, tardana, del Regidor d’Esports, evidentment se’ns va donar
suport, i se’ns va manifestar que l’Ajuntament de Rubí i el de Terrassa volien fer
una declaració institucional denunciant el que va passar. En relació a aquesta
qüestió, el Regidor es va comprometre a que el responsable de comunicació de
l’Ajuntament de Rubí es posaria en contacte amb la nostra entitat per que
poguéssim donar el nostre parer sobre el comunicat institucional. Per documentar
el relat dels fets, la nostra entitat va remetre a l’Ajuntament l’acta preliminar del
col·legiat on situava clarament el que s’havia produït.
3.- La sorpresa desagradable per a la nostra entitat es va produir quan, i sense que
es complís el compromís del Regidor, va sortir publicat el comunicat conjunt. Una
informació que situa a les dues entitats en el mateix pla, amb la mateixa
coresponsabilitat en els fets ocorreguts, i que posa en dubte la trajectòria de la
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nostra entitat, i que l’Ajuntament de Rubí coneix, quan diu que “els dos
ajuntaments han pres contacte amb les presidències dels dos clubs per traslladarlos la seva preocupació i demanar-los que prenguin mesures per evitar que es
tornin a repetir situacions similars en el futur”. En aquest sentit, ni el Regidor
d’Esports es va adreçar a la nostra entitat per traslladar-nos aquest missatge, ni
nosaltres haguéssim acceptat aquesta “recomanació” que suposa una crítica
implícita i injusta. Podem entendre que l’Ajuntament de Terrassa defensi a l’entitat
egarenca situant als dos equips en el mateix pla, però no entenem que
l’Ajuntament de Rubí tenint tota la informació no ho faci, ja que crea dubtes sobre
la nostra actitud i ens fa partícips d’uns fets absolutament rebutjables. Podem
també entendre que fruit de la relació entre els ajuntaments citats s’hagi aplicat la
màxima del “políticament correcte” o el “no ens farem mal”.
4.- Les declaracions del Regidor d’Esports durant una roda de premsa al dia
següent van desmerèixer el suport cap a la nostra entitat que havia manifestat de
paraula, no convertint-lo en inequívoc, sinó novament equiparant les actituds amb
comentaris com: “no voy a exculpar o culpar a nadie” o “el árbitro tuvo que
abandonar el terreno de juego, algo que ha agravado la situación” (àrbitre que
evidentment va marxar per no ser agredit) demostren aquesta actitud equidistant
i no compromesa amb una entitat de la ciutat. Hem de dir, amb total claredat, que
ens hem sentit “orfes” d’Ajuntament en un moment que necessitàvem
inequívocament el seu suport.
Volem que el més aviat possible aquesta situació formi part del passat, que els
nostres jugadors es recuperin i que torni la normalitat a l’equip i al Club. Però
considerem que no estaríem a l’alçada si no defenséssim públicament als nostres
jugadors, tècnics, famílies i el nom de la nostra entitat, ni manifestéssim el nostre
estat d’ànim davant el tracte que hem tingut a nivell institucional.
Donada aquesta situació, l’Assemblea General de socis i sòcies va demanar la
convocatòria urgent d’una reunió amb la senyora Alcaldessa, on es puguin donar
explicacions i rebre el tracte que considerem ens ha mancat. També col·lateralment,
per traslladar-li la nostra preocupació per l’incompliment reiterat dels compromisos
acordats amb CEF Can Mir per la mateixa Alcaldessa i el Regidor d’Esports,
l’incompliment de la resolució unànime del Ple Municipal sobre la Zona Esportiva de
Can Mir i l’esport inclusiu, així com resoldre les mancances que arrosseguem des de
fa gairebé dos anys, fruit d’unes obres deficients, i desmesurades en el cost, dutes a
terme entre 2010 i 2015.
Rubí, 24 d’abril de 2018

Per ampliar la informació, us podeu adreçar a Xavi Mas al telèfon 609.659.595
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