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CAN RUBIÓ. LA GRAN OPORTUNITAT 
PERDUDA 

 
Cada dia que passa, CCOO estem més convençuts que la DGAIA ha perdut una gran oportunitat prenent la 
decisió de traslladar el centre Can Rubió a una altra ubicació amb unes instal·lacions adequades al ús que 
han de tenir, amb motiu de la seva reconversió en Centre Residencial d’Educació Intensiva. Per tant, ens 
agradaria remarcar els factors que ens eren favorables i que no s’han sabut aprofitar, amb la situació que 
justifica transformar l’actual recurs de 25 places per adolescents d’ambdós sexes amb problemes greus de 
salut mental en un centre de protecció específic per adolescents d’entre 12 i 18 anys amb problemes de 
conducta (Llei Orgànica 8/2015, de 22 de Juliol) i un CREI de 20 places per adolescents d’ambdós sexes. 
 
Can Rubió és un centre que es va posar en funcionament l’any 1992 (inicialment al Garraf) com a centre 
propi de la Generalitat per atendre adolescents d’ambdós sexes (inicialment de 12 a 18 anys amb greus 
trastorns mentals) mitjançant la col·laboració amb el Departament de Salut. Es tractava d’una experiència 
pilot. El canvi d’ubicació, per una antiga masia destinada abans a Granja Escola “Can Rubió” a la localitat 
d’Esparreguera, fet només amb criteri d’aprofitar un edifici concret, va concloure en un equipament que, 
malgrat les obres efectuades, ja no era llavors estructuralment idoni, tal i com reconeix la pròpia DGAIA, 
l’equip educatiu i el Síndic en les diferents visites efectuades. 
 
CCOO denunciem l’absència de la Directora General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, Sra. 
Georgina Oliva, en la reunió que es va celebrar el dia 16 d’aquest mes amb l’equip educatiu. De la mateixa 
manera que va passar de visitar el centre després dels greus fets dels  dies 10 i 11 quan es van produir 
amenaces al personal de serveis, amotinaments i agressions a una menor, a educadors/es i al personal de 
seguretat, la qual cosa va provocar la intervenció de diverses unitats de mossos d’esquadra. 
 
L’anàlisi de la DGAIA  no s'ajusta a la realitat que es viu als centres de treball, de manera que 
conseqüentment les conclusions són també errònies. La DGAIA ven als diferents mitjans de comunicació 
que es cobriran totes les baixes laborals i de vacances, que estan  disposats a reforçar la plantilla, que 
augmentarà el personal de seguretat..., però la realitat és tossuda, passen els dies i no es cobreixen. 
L’explicació: “no trobem educadors/es”. Aquesta és la trista situació en què es trobem els darrers anys 
sense que la DGAIA actuï ni faci previsió. 
  
CCOO tenim molt clar que mentre no es donin solucions a les agressions constants en els centres de treball 
o sortida a l’envelliment de la plantilla, entre d’altres, serà difícil trobar educadors/es. Afegint-hi el fet de 
passar menors de reforma per menors de protecció amb problemes de conducta, traslladant aquest 
conflictes de centre en centre, i fent de les urgències extraordinàries un fet habitual. 
 
Can Rubió, a part de trobar-ne una altre ubicació més adient, necessita complementar la plantilla amb altres 
professionals com psicòlegs/gues, infermers/es, monitor/es de lleure, treballadors/es socials, etc. 
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