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24 d’abril de 2018

Veïns per Rubí mostra el seu suport al CEF Can Mir
pels fets ocorreguts el passat 15 d’abril al camp del
Sant Pere Nord
Durant el partit de futbol formatiu que el club de la nostra ciutat CEF Can Mir va
disputar el passat 15 d’abril de 2018 al camp del Sant Pere Nord de Terrassa,
es van viure una sèrie de circumstàncies atípiques dintre del futbol formatiu.
Segons l’acta de l’àrbitre, tant els jugadors de la nostra ciutat com els pares,
mares i cos tècnic rubinenc van haver de patir la violència, tant física com
verbal per part dels jugadors, directius i personal de l’equip local. Així mateix
l’àrbitre de l’encontre va patir també aquesta mateixa situació el que el va
portar a la suspensió abans d’hora de l’encontre per la impossibilitat de poder
continuar normalment amb la pràctica esportiva.
Segons la premsa i l’acta de l’àrbitre en una de les accions ocorregudes un
jugador rubinenc va rebre un fort cop que va provocar que hagués de ser
ingressat per la seva supervisió. El jugador va ser donat d’alta unes hores més
tard afortunadament.
Segons comunicat del CEF Can Mir cap membre del govern de la ciutat va
interessar-se pels fets, ni tampoc pel jove que va acabar l’hospital fins passat
dos dies quan, després d’una trucada del club al Servei d’Esports de
l’Ajuntament van rebre la trucada del regidor d’esports.
Segons també comunicat del CEF Can Mir, el regidor informa que estaven
preparant un comunicat institucional conjunt entre els ajuntaments de Terrassa
i Rubí respecte al que havia succeït dies enrere i que abans de la publicació el
servei de comunicació de l’Ajuntament es posaria en contacte amb el club
perquè pogués donar el vistiplau.
El comunicat institucional conjunt dels dos Ajuntaments es publica, segons el
club, sense previ coneixement del club incomplint la paraula donada pel regidor
d’esports.
El comunicat institucional diu que “Els dos Ajuntaments han pres contacte amb
les presidències dels dos clubs per traslladar-los la seva preocupació i
demanar-los que prenguin mesures per evitar que es tornin a repetir situacions
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similars en el futur” però el club assegura que aquest contacte, almenys per
part de l’Ajuntament de Rubí no s’ha donat.
El dia següent, en roda de premsa, el regidor d’esports afirmava no voler
exculpar ni culpar ningú de la situació viscuda al camp del Sant Pere de
Terrassa.
Es dona el fet que en cap moment l’acta oficial redactada per l’àrbitre de
l’encontre inculpa cap jugador ni cos tècnic del CEF Can Mir, ni els assenyala
en cap moment com a productors de cap jugada, acte o situació reprovable i
que hagi pogut causar violència o desencadenar en els fets ocorreguts més
enllà del propi fet natural de voler guanyar un partit.

Per tots aquests motius exposats, des de Veïns per Rubí volem:

Enviar al CEF Can Mir tot el nostre suport moral respecte als fets descrits
anteriorment.
Reafirmar el compromís de Veïns per Rubí amb totes les entitats que treballen
per la integració, el civisme, la pedagogia, el respecte i la responsabilitat..

