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El treball de la Unitat ha estat gràcies al suport de:

Aquest any, per nosaltres, va més enllà de ser la memòria d’un projecte. És la memòria d’en Xavi, de l’Anna, de l’Ivan, de tants… 

És la memòria d’un any d’estar amb ells abans de conèixer-los. Perquè al mateix moment que en aquells dies d’agost de 2017 uns 

terroristes atemptaven contra les vides i els valors pels quals tant lluitem, nosaltres ja pensàvem en ells. En el seu dolor. En el suport que també els hi caldria 

quan arribés el silenci.

Perquè arriba.

I hem intentat que se’ls escolti abans de conèixer-los. Hem volgut ser la seva veu abans de sentir-la. Hem volgut treballar per ells i amb ells. Perquè no 

concebem una altra manera d’estar al seu costat. 

Gràcies a les institucions que han fet seva aquesta sensibilitat i aquesta responsabilitat de no deixar-los sols davant del desconeixement i del patiment. Sobretot, 

aquell que no sagna. Que ens han donat tot el seu suport per a trobar-los i poder-los ajudar. I a ells. Gràcies a les persones que han confiat en nosaltres. Perquè 

és amb la seva memòria, que avui fem la nostra. Darrere de totes les accions fetes hi ha els seus somriures, el seu temps, les seves carpetes plenes de 

documents, les seves llàgrimes també. El seu confortable agraïment i els seus records. No vam poder evitar-los el mal aquell dia. Ningú va poder. Però treballar 

el que calgui per la seva recuperació sí que podem. La UAVAT n’és un exemple. I també és un orgull personal i professional. 

Presentació
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Per aconseguir-ho, la UAVAT 
promou els següents valors:

La implicació i compromís amb 
el col·lectiu.

Les competències personals i 
professionals de l’equip humà 

de UAVAT. 

La voluntat ferma de fer 
prevaler els valors amenaçats 

pel terrorisme: la pau, la 
solidaritat i el benestar de les 

persones.
La solidaritat, el compromís i 

la restauració del dany, són 
valors essencials de la UAVAT.
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MISSIÓ VISIÓ VALORS
Vetllar pels drets de les 
persones afectades per 
terrorisme. Promoure la 
millor recuperació i l'empara 
de les víctimes atenent a les 
seves necessitats i al 
respecte a la seva dignitat. 
La UAVAT implementa un 
servei professional i 
especialitzat en consonància 
amb l’exercici d’aquests drets 
i fomenta una intervenció 
basada en les persones. 
La UAVAT es regeix pels valors 
legals , ètics i deontològics en 
compliment de les pautes 
que les institucions 
determinen.

Constituir-se com un recurs 
estable i especialitzat dins 
del circuit d’atenció, per a 

l’assessorament i 
l’acompanyament a les 

víctimes del terrorisme. Ser 
un recurs complementari i de 
suport per les institucions que 

promogui la millora en  la 
protecció d’aquest col·lectiu. 

Arribar a tots els agents 
implicats en el circuit 

d’atenció, alertant-los de les 
mancances existents en 

l’actualitat, amb l’objectiu clar 
d’estar i romandre al costat 

de les víctimes del 
terrorisme.
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UN EQUIP. Des de l’experiència de molts anys d’alguns dels professionals de l’Associació UAVAT en 
l’atenció a Víctimes del Terrorisme i el seu coneixement dels problemes que se’ls hi poden evitar 
amb una atenció proactiva, especialitzada i coneixedora del procés personal i circuit propi d’aquest 
col·lectiu, de manera immediata després dels atemptats, va iniciar tasques solidàries d’atenció a 
afectats. 

De forma paral·lela es va promoure accions de sensibilització a través de dispositius, entitats i 
organismes que podien ser recursos fonamentals en l’atenció immediata d’aquestes persones.

Va alertar de la necessitat d’un recurs tècnic i humà d’atenció post-atemptat, especialitzat, estable i 
coordinat amb els recursos existents.

UNA UNITAT. En data de 14 de febrer de 2018 ens constituïm com a unitat tècnica amb el nom de 
UAVAT. Fem presentació de la unitat en roda de premsa posant en coneixement de la població 
aquest nou recurs a disposició de tots els  afectats que ens puguin localitzar 

UNA ASSOCIACIÓ. En data d’11 de maig de 2018 es constitueix l’Associació UAVAT. L’Ajuntament de 
Barcelona, a partir de la comprovació realitzada pel CUESB de les mancances d’informació entre les 
persones ateses, proposa a la UAVAT que realitzi aquesta tasca de seguiment especialitzat. 

UN PROJECTE. Mitjançant signatura de conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, la UAVAT i els seus objectius poden arribar a moltes persones afectades.

L’Ajuntament de BCN proposa conveni 
amb la UAVAT per continuar i assolir 
aquest objectiu tècnic de seguiment.

En data d’11 de maig de 2018 es 
constitueix l’Associació d’Atenció i 

Valoració d’Afectats per Terrorisme. 
Tanmateix la nostra associació obté 

suport de subvenció de la Diputació de 
BCN. Per la difusió feta, fins aquest 

moment, s’han posat en contacte amb 
nosaltres: 

24 famílies afectades.

Què és la UAVAT?



Per què neix la UAVAT?
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A finals del 2017, a través del contacte que mantenim 
amb alguns afectats, comprovem que s’estan produint 
errors i dificultats ja patits en víctimes d’altres 
atemptats del passat. 

Manca de seguiment. Els dispositius d'emergència 
tenen una temporalitat. El que sabem és que el 
veritable repte actual està en el seguiment i 
assessorament posterior dins del circuit de víctimes de 
terrorisme.

Manca d’accions proactives de localització. Les 
iniciatives o abast de l’administració per localitzar els 
afectats no són suficients ni donen resposta a moltes de 
les seves característiques (lloc de residència, idioma, 
barreres culturals, edat, estat psicològic…). Tot i que la 
competència així com l’atenció als afectats recau en la 
Sotsdirecció General de Víctimes del Terrorisme del 
Ministeri de l’Interior, la gran majoria dels afectats no 
seran informats si no es realitzen accions proactives de 
localització i informació.

L'Associació UAVAT 

neix de la necessitat 

de promoure la millor 

recuperació i 

l'empara de les 

víctimes dels 

atemptats d'agost de 

2017 succeïts a 

Barcelona, Cambrils i 

Alcanar, atenent les 

seves necessitats i el 

respecte de la seva 

dignitat.

Posem a disposició del CUESB la nostra experiència: elaboració 

i entrega personalment a l’Alcaldessa de BCN, Ada Colau, de 

document tècnic -recomanacions pel protocol de seguiment.

El seguiment realitzat pel CUESB a principis de l’any 2018 d’un nombre 
d’afectats dels qui disposava contacte, estableix que efectivament, les 

persones desconeixien els seus drets, que ningú els hi havia informat ni 
trucat, i alguns encara manifestaven patiment psíquic que no havia estat 

atès

Perquè es repeteixen els errors del passat...

Manca d’atenció integral i transversal. No existeix una 
oficina especialitzada i presencial a Catalunya per a 
l’atenció d’afectats per terrorisme que pugui atendre, 
com es precisa, totes les necessitats derivades d’aquest 
delicte (psicològica, legal i social)

Manca de coneixement específic. Es fonamenta en el fet 
que davant d’un delicte tan greu com un acte terrorista, la 
població general –i en concret, les persones afectades- no és 
coneixedora de l’existència d’una llei específica per les 
víctimes ni de les seves peculiaritats. Els dispositius 
d’emergència sanitària que els atenen també ignoren, en gran 
part, els extrems de la llei. Així mateix, la informació a l’abast 
dels afectats que consulten consisteix en facilitar el telèfon / 
web de la Sotsdirecció General de Víctimes del Terrorisme 
(MIR)



Perquè totes les administracions públiques estan obligades a 
assessorar adequadament a les persones afectades per 
terrorisme

La llei 29/2011, de 22 de septiembre, de 

Reconeixement i Protecció Integral a les 

Víctims del Terrorisme estableix en el art. 11: 

Información específica sobre ayudas, 

indemnizaciones y demás prestaciones.

1. Las Administraciones Públicas competentes 

establecerán, de forma coordinada, en sus 

respectivos ámbitos y competencias, los 

mecanismos de información que permitan 

conocer los procedimientos para obtener las 

ayudas, indemnizaciones y prestaciones que 

correspondan.

2. Dicha información será personalizada y 

adaptada las características y a las situaciones 

que padecen las personas afectadas por un 

atentado terrorista, y estará orientada al 

reconocimiento del régimen previsto en esta 

Ley y al conjunto de prestaciones que se 

contienen en el Sistema Nacional de Salud.

3. Se articularán los medios necesarios para 

que las víctimas del terrorismo que, por sus 

circunstancias personales y sociales, puedan 

tener una mayor dificultad para acceder 

íntegramente a la información, tengan 

asegurado el ejercicio efectivo de este derecho
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Atenció immediata i filiació
Atenció sanitària, mèdica i 

psicològica immediata a partir dels 
diferents dispositius públics i 

sanitaris, així com la recollida de 
dades de totes les persones 

ferides (física i psíquicament) i 
afectades, per al seu posterior 

seguiment. 

Procediment judicial i 
administratiu
Les persones afectades poden 
personar-se en els processos 
judicials que se'n derivin i sol·licitar 
les ajudes i/o rescabalaments que 
puguin correspondre per via 
administrativa a la Sotsdirecció de 
Víctimes del Terrorisme del 
Ministeri de l’interior.

Seguiment i/o intervenció 
sanitària-psicològica
Durant el període posterior a 
l'atemptat, les persones afectades 
continuaran el tractament per 
ferides i/o lesions psicofísiques en 
el cas de necessitat.

3 

1 

2 

Les administracions haurien de tenir mecanismes per a estar presents d’una manera 
integrada, centrada en la persona, durant tot el transcurs el seu procés fins a la seva 
recuperació o estabilització.



12

Perquè la llei és confusa i no protegeix a tots els afectats

Aquesta llei determinarà no només la propia distinció com a víctima d’aquest delicte, 
sino que obliga a les persones afectades a disposar de documentació acreditativa i a 
realitzar uns tràmits administratius pels quals s’estableix un termini legal sovint 
insuficient.  

TERMINIS. No protegeix a tots els afectats, en especial, aquell psicològics.

NECESSITAT DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA. De metges de capçalera, d'aquells 
especialitzats públics o privats, dels serveis de seguretat ciutadana o uns altres.

NO TOTES LES VÍCTIMES SÓN IGUALS. Diferència entre víctimes directes i indirectes: els 
paràmetres legislatius no corresponen a la percepció social ni a criteris de diagnòstic 
clínic -psicològic-, generant confusió i profunds sentiments d’injustícia i greuge.
  
Els ferits psicològics: els ferits psíquics és el col.lectiu d’afectats més abocat a l’oblit, ja 
que en alta freqüència, no solen estar registrats als llistats de ferits ni ningú els buscarà 
per informar-los, exhaurint així el termini legal. 

La naturalesa de l’afectació psicològica: conductes d’evitació, aparició retardada de 
símptomes, la confiança en el pas del temps,el curs degeneratiu, comporten molts més  
afectats dels registrats inicialment que, fent lesions significatives, no veuran atesos els 
seus drets com a víctimes de terrorisme.

Qualsevol afectat, per a poder optar als ajuts i 
rescabalaments, ha de tramitar les sol·licituds 

administratives que trobarà a la web del Ministeri 
de l’Interior. 

VOLS SABER QUINS SÓN? 
Consulta el annex 1, pàgina 104



Perquè és un circuit massa complex com per atravesar-lo 
sols...
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El circuit administratiu-legal d’una víctima del terrorisme és un camí desconegut, difícil i ple de vivències concretes que augmenten i reforcen el 
patiment que ja tenen. Els hi cal conèixer-lo, entendre’l i també, ajuda i suport per a transitar-lo. Assessorar, facilitar l’accés a la documentació, 
acompanyar-los si cal, precisa d’un coneixement previ i capacitat per a fer-ho amb proximitat, sensibilitat i un tarannà tan humà com professional que 
també pugui detectar aquelles altres necessitats d’atenció que puguin ser ateses per derivacions específiques (social, psicològica i legal).

Circuit administratiu-legal

Resultat de l’expedient

Els expedients poden ser concedits o refusats. Hi ha 
una part que actualment es troben en curs de 
resolució o en suspens a l’espera d’algun tràmit 
administratiu o requeriment documental

Reclamacions
Els afectats que hagin vist refusada la seva 
sol·licitud  administrativa, poden fer una reclamació 
a través del servei jurídic de la UAVAT o directament 
personant-se al procediment judicial referent als 
atemptats.

Sol·licituds administratives
Les persones afectades que presentin lesions 
físiques o psicològiques a causa dels atemptats 
terroristes poden a través de sol·licituds 
administratives adreçar-se a la Sotsdirecció General 
de Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior 
situada a Madrid.

Obertura d’Expedient
La Sotsdirecció General de Recolzament a Víctimes 
del Terrorisme els hi informaran sobre l'obertura 
d’un expedient i els hi assignarà un tècnic de 
referència.

VOLS CONÈIXER ELS MOTIUS MÉS 
HABITUALS DE REFUSAMENT DE 
SOL·LICITUDS?
Adreçat a la pàgina 39!

Els tràmits de sol·licitud 
tenen un plaç d’un any des 
de que es produeixen els 
danys

Hem ajudat a tramitar més de 
200 sol·licituds 
administratives

El circuit administratiu- sanitari- legal 
està definit en la Llei 29/2011, del 22 

de setembre 
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PROJECTE UAVAT

Fer seguiment de les persones afectades física i psíquicament pels atemptats terroristes a Catalunya de l’agost de 2017. 

Assessorar-los en els drets que emparen a les víctimes del terrorisme, en els tràmits per accedir-hi i realitzar el suport i 

acompanyament que puguin precisar. Valorar les seves necessitats d’atenció psicològica i social i fer les oportunes derivacions 

professionals. Aquest seguiment ha disposat de les dades facilitades pel CUESB prèvia comprovació de la seva necessitat i disposició.

La present memòria reflecteix el compendi d’accions realitzades en relació al projecte presentat sense que s’hagin produït 

modificacions en els objectius i resultats previstos. En aquest sentit, s’han afegit accions específiques que, tot i que s’emmarquen en 

l’assessorament legal, s’han estès de l’àmbit administratiu (llei 29/2011 de Reconeixement i Protecció a les VT) a l’àmbit penal. Així 

mateix, el projecte, d’acord a les necessitats del procés d’atenció als afectats, ha sofert modificacions respecte a l’equip d’atenció 

(recursos humans) afegint la figura d’una treballadora social a mitja jornada i disminuint tasques i jornada laboral de dos treballadors

 

 

Descripció



Objectiu general

Atenció continuada i assessorament a les persones afectades a través del 
circuit sanitari i administratiu

Difusió de l’entitat i localització proactiva d’afectats 

Sensibilització i minimització de la victimització secundària de tots els 
agents implicats amb competències en l’atenció integral a les víctimes de 
terrorisme (social, sanitària i administrativa-legal)
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Formació i expertesa professionals, especialització dels professionals que 
treballen i col.laboren. Difusió professional dels coneixements previs i 
obtinguts en matèria d’atenció a afectats per terrorisme..

Objectius específics

Cobertura legal en el procediment administratiu i penal dels atemptats

Localitzar al major 

nombre de persones 

afectades pels atemptats 

a Catalunya d’agost de 

2017, detectar i cobrir 

amb rigor i cura les seves 

necessitats d’atenció 

social, psicològica i 

d’informació legal.

»

»
»

»

»
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06

05

04

03

02

01Sara Bosch 
Presidenta

Elisa Micciola
Vicepresidenta

Robert Manrique
Assessor permanent 

Expert en Victimología 
Terrorista

Marta Gutierrez
Tècnica d’atenció

Persona de 
coordinació 

Jara García Traballadora 
Social del equip técnic 
d’atenció

Domènec Cornudella
Tècnic d’atenció 

Equip d’atenció
Psicòleg forense  

Assoc. 11-M afectados 
por terrorismo
Assessors jurídics 
penals
Teresa Miralles 
Assessor comptable 
i laboral

Dos psicòlegs 
de retén

Montse Fortuny
Assessora jurídica 

UAVAT

Persona de 
supervisió

Equip d’atenció
Psicòleg forense  
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Equip professional, plurilingüe i format en la legislació de Víctimes del 
Terrorisme fent atenció telefònica i seguiment presencial (inclosa la 

visita domiciliària en casos que es requereixi) de tots els afectats que 
puguem localitzar i que van ser atesos en CUESB.Organigrama

Competències i responsabilitats
Coordinació i Supervisió
(2 personas) 
Psicòlogues (sanitària i forense). 
Expertesa en trastorns 
posttraumàtics i en atenció a 
víctimes del terrorisme.
Com a funcions, a més de les ja 
descrites a l’apartat anterior de 
seguiment i avaluació amb caràcter 
diari

Còmput d'hores mensual individual
febrer - juliol: suport sostingut

juliol - desembre: 40h/mes

Equip d’atenció
(4 persones)

A. Dos persones. 
Amb formació superior (psicología i forense), 

han estat formats específicament en atenció a 
VT: reaccions emocionals postraumàtiques i 

circuit propi d’aquest col.lectiu (llei de VT, 
requisits i tràmits).

Còmput d'hores mensual individual
juliol - setembre: 40h/mes
octubre - desembre: 20h/mes 

B. Una persona 
experta en atenció a afectats per terrorisme 

com a assessor permanent.
Còmput d'hores mensual individual
juliol a desembre: 40h/mes

C. Una persona 
 Treballadora social en qualitat de treballadora 

com a equip d’atenció  
Còmput d'hores mensual individual
octubre - desembre: 20h/mesAssessora Jurídica

assessora jurídica en qualitat de 
servei profesional.
Advocada laboral experta en víctimes 
del terrorisme.

Còmput d'hores mensual individual
octubre - desembre: 20h/mes

Recursos humans aliens
Assessorament en protecció de dades (en 

qualitat de servei professional)
Assessorament en web (col.laboració 

professional solidària)

QUINES ACTIVITATS I TASQUES HA REALITZAT 
CADASCUN? consulta el títol 8 pàgina 98



Abast territorial
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Es centra en la localització de les persones afectades fisica i psicològicament pels atemptats a Catalunya. Per mirar de 

trobar aquells que encara pateixen, que se senten sols, abandonats i perduts i facilitar-los atenció professional.  

Al tractar-se d’un projecte centrat en l’atenció a les persones afectades als atemptats terroristes d’agost de 2017 

(Barcelona, Cambrils i Alcanar) i com a conseqüència no determinat per un abast territorial específic, l’àrea d’actuació 

queda determinada pel lloc de residència d’aquestes persones. L’atenció presencial, tot i que ha tingut lloc 

principalment a Barcelona (desplaçament dels afectats a la seu de la UAVAT), també ha suposat visites domiciliàries i 

acompanyaments a altres poblacions. Telefònicament s’ha pogut mantenir contacte amb persones estrangeres.

VOLS CONÈIXER D’ON SÓN 
ELS AFECTATS ATESOS PER LA 
UAVAT? 
Adreçat a la pàgina 23 i 24!
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Atemptats a Catalunya
Els dies 16 i 17  d’agost es van produir dues explosions  a la 
urbanització Montecarlo d’Alcanar Platja, situada al municipi 
d'Alcanar, a la comarca del Montsià. EL 17 d’agost de 2017 
es va produir un atropellament massiu mortal a les Rambles 
(Barcelona) i a la Diagonal. El 18 d’agost de 2017, es va 
produir l’atemptat a Cambrils.

Agost 
2017

La UAVAT es constitueix com 
associació.
La Unitat d’atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme 
s’estableix com a associació per a poder establir un conveni 
amb l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona 
amb l’objectiu d’establir un recurs d’atenció i assessorament 
a les persones afectades.

 Maig 
2018

Actualitat
La UAVAT presenta la memòria d’activitats realitzades en el 
darrer any.

Desembre 
2018

Actes de record i terminis 
L’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de la UAVAT 
organitzen els actes de record per les víctimes i afectats dels 
atemptats a Catalunya.
El 17 d’agost de 2018 és la data màxima per a sol·licitar el 
reconeixement de víctimes de terrorisme (art. 28 de la Llei 
29/2011) 

Agost 
2018

Atenció a les persones

Difusió i localització d’afectats

Sensibilització, lluita contra la victimització secundària i formació

175 
persones 
ateses 

24 
derivacion 
psicològiques

21 
derivacions
jurídiques

208 
tràmits 
d’expedients

25 
acompanyaments  
al forense

20 
visites 
domiciliàries

43 
acompanyaments  
a delegació del 
govern

2
reunió grupal amb 
afectats

133
aparicions en 
premsa

4
rodes de 
premsa

2
Vistes a peu de carrer en 
comerços propers 
(Barcelona i Cambrils)

13
reunions amb 
institucions i 
entitats

6
Congressos i 
jornades

25
Reunions d’equip 
UAVAT i amb altres 
entitats 
col·laboradores

Cobertura legal
66
tràmits 
d’acusació 
particular amb 
11-M

5
reunions sobre 
procediment 
jurídic (11-M)

25
acompanyaments 
al forense

4
convenis amb 
institucions i 
entitats

5
formacions 
impartides

66
estudi i protocol 
valoracions 
pericials

Resultats - 2018 EN XIFRES

1000
tríptics 
informatius

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alcanar




*Descripció de les persones que han tingut el suport d'aquesta unitat. Explicarem el perfil i les característiques de les persones usuàries que han passat pel nostre 
centre amb la major especificitat possible esperant així facilitar la comprensió de les històries viscudes dels qui es veuen afectats per un atac terrorista.

DADES DELS AFECTATS
PERSONES DESTINATÀRIES
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Dades sociodemogràfiques:
De les persones ateses 162 són adults i 13 menors. La majoria són de 
nacionalitat espanyola (73.1%) i la resta d’origen estranger. Tenim 11 persones 
sense dades.

De les persones ateses, la gran majoria procedien dels 
atemptats terroristes produïts a la Rambla de Barcelona (144 
persones), seguit de Cambrils (12 persones), Alcanar (7 
persones), Diagonal (3 persones) i múltiples (2 persones). 
Aquests últims fan referència a persones membres dels cossos 
de seguretat (tècnics especialistes en desactivació d' artefactes 
(TEDAX) explosius dels Mossos d'Esquadra) Hi ha 7 persones 
sense dades.

Abast territorial 
de l'atemptat

La Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats per 
Terrorisme (UAVAT), en aquest any 2018 ha 
atès, assessorat i fet el seguiment actiu d’un 
total de 175 persones i altres 33 persones 
després de disposar d’informació no han 
tornat a contactar.

Dades sociodemogràfiques
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Abast territorial 
de les víctimes a Catalunya

Encara que hi hagi gent de nacionalitat estrangera, la major part resideix 
a l’Estat espanyol (96,6%). D’entre les persones residents a Catalunya, al 
voltant del 40% són de Barcelona ciutat (69 persones), seguit de 
l’Hospitalet del llobregat (9 pers) i de Cornellà del llobregat (4 pers.). La 
resta de municipis es poden consultar en la següent taula:
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35 persones han cursat baixa laboral, 13 han abandonat 
el seu lloc de treball i 8 han estat acomiadades, totes 
elles refereixen relació amb els  atemptats.

14 han estat visitades pel metge de la mutua del treball 
i fins a l’actualitat 4 han passat per tribunal mèdic. 

Tanmateix, cal saber que de les persones ateses:
7 persones amb discapacitat, 2 incapacitat i cap en 
situació de dependència

Aquest són els percentatge de la situació laboral dels afectats 
atesos per la UAVAT. Tanmateix, cal esmentar que durant 
l’atenció s’han produït canvis en la dinámica de la realitat de les 
persones. És un procés dinàmic.

Situació laboral
Dades de les valoracions 
professionals
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Directes (109 persones):
S’ha categoritzat en directes, aquelles persones 
ferides físicament i aquells testimoni directes 
dels atemptats, estant en els llocs dels fets durant 
l’ocurrència dels mateixos o a una distància 
pròxima que els va permetre ser testimonis dels 
actes terroristes.

Indirectes (58 persones):
S’ha categoritzat com a indirecte a aquells afectats que 
estaven localitzats de forma perifèrica no sent 
testimonis directes dels atacs terroristes i familiars. 
És important recordar que en l’atac terrorista de 
Barcelona i Cambrils van haver-hi persones confinades 
en els establiments propers i corredisses en els carrers 
adjacents. 

Més de la meitat de les persones ferides físiques 
van patir lesions físiques i psicològiques (55,5%) i la 
resta només físiques. Dels testimonis directes, 
del 78% es fa referència a lesions psicològiques.

Del familiars de primer grau (fills, germans, 
parelles i progenitors) de ferits greus i 
persones finades. el 60% presenta lesions 
psicològiques.

De les persones perifèriques, del 58,3% es refereixen 
lesions psicològiques. Dins de l’apartat “altres” estan 
classificats persones que acudeixen als llocs dels fets 
destinades per motius laborals (personal sanitari i de 
seguretat ciutadana).

De les persones amb lesions el 7,4% refereix millora, el 56,6% estan estables i 20,6% pers. refereixen  empitjorament.

Tipus d'emergència



Curs

Situació actual
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Tractament mèdic

Tractament i cura

Atenció immediata

Hospitals i urgències Seguiment de les ferides 

Dispositius de seguiment

*La desviació dels percentatges depenen del nombre de dades 
registrades. 

Dins de les persones ateses:

Informes acreditatius: el 95% presenten 
informes acreditatius.
Nexe causal: el 89% dels informes sí 
presenten referència explícita de nexe 
causal amb els atemptats.

Seguiment: el 50% ha fet seguiment de 
les seves ferides.

La major part d’aquest seguiments no 
han estat fets pels centres hospitalaris 
sinó per metges de capçalera, 
especialistes (neuròlegs), mútues 
privades.

Curs: 23% segueixen en curs i el 77% 
estan en alta.

Tractament: el 77,7% han fet tractament. 

La majoria per les lesions psicològiques 
(41,7%). La resta no va fer tractament.

La major part de les persones que 
presenten ferides físiques han estat 
ateses en centres hospitalaris pròxims.

Circuit de primer acolliment dels ferits físics



Curs i satisfacció

Situació actual
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Tractament mèdic

Tractament i cura

Atenció immediata

Hospitals i urgències Urgències i metge de capçalera

Urgències (1 mes)

*La desviació dels percentatges depenen del nombre de dades registrades. 

Urgències: el 30,2% dins del primer mes 
posterior als atemptats va acudir a urgències 
per iniciativa pròpia.

Metge de capçalera: el 55,7% de les persones 
ha acudit amb posterioritat al seu metge de 
capçalera. 

Atenció: el 63,2% no va ser atès en cap 

dispositiu d’atenció immediata.

El 33,9% restant va ser atès per un 

dispositiu:

30,5% va ser atès pel CUESB, 3,2% per 

centres d’urgències i la resta, hospitals o 

mútues privades.

Dins de les persones ateses:

Informe acreditatiu: el 48,6% ha obtingut 
un informe acreditatiu.
Nexe causal: 88,23% d’aquests informes 
fan referència als atemptats.

Dins de les persones ateses a Urgències:

Informe acreditatiu: el 90,6% ha obtingut un 
informe acreditatiu.
Nexe causal: 96,6% d’aquests informes fa 
referència als atemptats.

Tractament: el 75,4% de les persones amb 
lesions psicològiques han realitzat un 
tractament.

Tipus de tractament: entre aquests, 51,3% ha 
fet només tractament psicològic, el 6,25% 
només  psiquiàtric i el 42,5% ha seguit ambós 
tractaments psicològics i psiquiàtrics.

Dins de les persones que realitzen tractaments:

Àmbit: el 42,5% en  context públic,  el 37,5% en  context privat i la resta, 10,3%, públic i privat.

Curs: el 83,75% está en curs i el 16,2% está en 
alta.

Des de la UAVAT es va confeccionar una Guia per a que  les 
persones afectades poguessin sol·licitar els informes de les 
visites realitzades. Tanmateix en les reunions institucionals es va 
fer èmfasi en la necessitat d’elaboració d’informes.

Perquè són tan important els informes i la seva 
referència de causalitat amb l’atemptat?
El circuit administratiu de víctimes de terrorisme exigeix la 
presentació de documentació acreditativa de lesions i en les 
víctimes de ferides psicològiques aquesta, normalment, sol ser la 
única prova de danys psicològic.

Circuit de primer acolliment dels ferits psicològics
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Les dades són sobre les persones ateses en un primer moment:

Simptomes

 39,6%   Símptomes intrusius: records angoixants involuntaris i        
intrusius del succés traumàtic. 

41,2%    Evitació de llocs, records, pensaments o sentiments que
 evoquen el succés traumàtic

34,3%     Alteracions negatives cognitives associades al succés
traumàtic

59,5%    Alteracions negatives de l'estat d'ànim associats al succés 
traumàtic

41,2%    Alteracions d'alerta i hiperreactivitat: manca de concentració, 
hipervigilancia, respostes de sobresalt, alteració de la son, etc.

35,1%    Alteració d'altres àrees de la persona: laboral, social, familiar…

4,5%      Inici tardà 

61,8%    Durada de la simptomatologia durant més d'un mes.

*La desviació dels percentatges depenen del nombre de dades registrades. 

Situació dels afectats quan arriben a UAVAT
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Atenció a les 
persones

Difusió de l’entitat i 
localització d’afectats 

Sensibilització i 
prevenció secundaria

Formació Cobertura legal

OBJECTIUS ASSOLITS i 
ACTIVITATS REALITZADES
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Tota la informació 
recollida respecta la 
llei de protecció de 
dades.

La informació és 
emmagatzemada de 
forma  virtual i en 
format paper.

La informació 
facilitada de forma 
presencial i/o 
telefònica també es 
facilita en paper i/o 
per correu electrònic 
perquè la persona 
pugui consultar la 
informació més 
endavant de forma 
còmoda.

S’assigna un referent 
a la persona, qui serà 
el seu professional de 
proximitat, tot i que 
sovint es coneix a tot 
l’equip.

Protocol d’atenció i 
assessorament 

Com ho fem?

L’acollida és un valor fonamental de la UAVAT. Atenent a l’estat emocional de 
les persones podem establir el vincle necessari perquè se sentin entesos alhora 
que els assessorem. A l’experiència professional del nostre equip s’afegeix el 
suport d’un protocol específic d’acollida (registre de dades/informació 
corresponent) i seguiment. Amb un estil de proximitat, empatia i rigorositat 
mantenim una atenció i ajust a les seves expectatives, drets i necessitats. Aquest 
estil mantingut interna i externament per la UAVAT ha rebut nombroses mostres 
d’agraïment.

Acollida
Es realitza una primera acollida on es presenta la 
UAVAT (presencial i/o telefònica) i el seu objectiu en 
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona.
Es recullen les dades bàsiques sobre la situació 
personal de l’afectat i es detecten les necessitats 
concretes.
Assessorament
Es fa un assessorament general sobre el circuit de 
víctimes del terrorisme, els ajuts i indemnitzacions 
corresponents i s’orienta en funció de les necessitats 
detectades (legal, psicològica o social).

Seguiment
Es realitza un seguiment continuat al llarg dels mesos 
següents per assegurar la correcta evolució de la 
situació personal i de l’estat dels tràmits administratius 
realitzats.

Derivacions i acompanyament

Quan la persona presenta necessitats personals 
derivades dels atemptats es realitza derivacions 
especialitzades i, si escau, s’acompanya a les persones 
per fer els tràmits  en forma personal i gestionar-los-hi 
l’accés a les entitats que prestin cobertura a aquests.

Benvinguts a la UAVAT

Atenció a persones
Acollida



S’ha realitzat una mitja de 6,27 contactes amb cadascuna d’elles durant aquest últim any. 
De totes les persones contactades, el seguiment han estat presencial, telefònic i per email 
en percentatges similars. En la major part dels casos s’ha contactat amb els afectats per 
les tres vies (45,1%): presencial, telefònic i per email. De totes les persones contactades, el 
88% ha estat també atès presencialment. Amb el 80% s’ha mantingut contacte per e-mail. 
S’han rebut 1050 mails i s’han emès 724.

S’han realitzat un total de 
20 visites domiciliaries a 

diversos municipis com 
Alcanar, Campdevànol, 
Campelles, Cornellà del 

Llobregat, Rubí, Sant Adrià 
del Besòs, Sant Hipòlit de 
Voltregà, Vic, Sant Cugat 

del Vallès, Vallirana, 
Vilanova i la Geltrú.

La UAVAT ha assessorat, acompanyat i fet seguiment 
durant tot el procediment administratiu i legal de més de 
175 afectats. 

ABANS DE CONTACTAR AMB LA UAVAT. La gran majoria dels 
afectats, 84,6%, no coneixia els seus drets com a víctima del 
terrorisme. El 77,7% no havia realitzat cap tràmit a la Sotsdirecció de 
Víctimes del Terrorisme. El 72% no havia sol·licitat cap informe mèdic, 
el 88,6% no havia demanat cap assessorament jurídic i el 86,3% no 
havia realitzat cap denuncia.

Les dades parlen sobre el coneixement dels drets que presenten les 
persones  abans i després de contactar amb la UAVAT:

Coneixement dels seus drets
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Acollida
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Sol·licituds administratives

Assistència psicològica gratuïta: les persones afectades i els seus 
familiars que pateixin lesions o seqüeles psicològiques derivades 
d'actes terroristes tenen dret a sol·licitar assistència psicològica 
finançada, prèvia prescripció facultativa, amb un límit de 3.600 euros 
per tractament individualitzat. 

Reconeixement com a víctima del terrorisme (RVT): les víctimes 
mortals o que han patit danys físics i/o psíquics com a conseqüència 
de l'acció terrorista i amb any des que es produeixen els danys (art. 28 
de la Llei 29/2011)

Altres ajudes específiques per defunció, incapacitats (permanents, 
laborals, no invalidants), sanitàries, estudis, danys materials, etc.

L’equip de la UAVAT ha assessorat i orientat per a tràmit 
de:

104 
sol·licituds de 

RVT

3 sol·licituds 
de danys 
materials

Per a tramitar les sol·licituds de RVT es requereix diversa 
documentació que demostri que estaven en el lloc dels fets, per tant:

- S’ha orientat a 102 pers. per a interposar una denúncia
- S’ha orientat a 105 persones de la necessitat de sol·licitar un 

informe clínic o mèdic

Per a tramitar les ajudes psicològiques es va orientar a 103 persones 
per sol·licitud informes psicològics. 

A més a més...

Assessorament

101 sol·licituds 
d’assistència 

psicològica

A través de la UAVAT un total de 110 persones han tramitat sol·licituds a la 
sotsdirecció de Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior, això 
correspon al 63% de les persones que han estat ateses per l’associació.

Les persones afectades poden tramitar més d’una tipologia de sol·licitud, en total, 
es calcula que s’ha tramitat 208 sol·licituds.

Tipus de sol·licituds

En xifres

Més del 80% dels afectats que 
van fer tràmits, van decidir fer les 

sol·licituds de RVT i d’ajuda 
psicològica. Només un 2,7% va 

tramitar per danys materials 
corresponents a veïns d’Alcanar 

que van veure destruïdes les 
seves vivendes. 

Cal esmentar que gran part dels veïns d’Alcanar no han vist 
recuperades les seves despeses donat que eren persones 
estrangeres, la gran majoria de nacionalitat francesa, i la llei de 
reconeixement de víctimes només proposa la indemnització de 
fins al 50% en segones vivendes. Tanmateix, alguns dels afectats 
d’Alcanar van haver de viure fora de les seves vivendes durant 
més de 50 dies.



Derivacions psicològiques
S’han realitzat un total de 24 derivacions psicològiques en els diversos serveis:
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Protocol 
d’atenció i 
assessorament 

Acollida

Assessorament

Seguiment

Derivacions i 
acompanyament

Xarxa pública en modalitat preferent
Mitjançant el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) es 
vehicula l’atenció psicològica preferent en casos d’urgent necessitat atesos dins de les 
primeres 72 h. en un centre de salut mental pròxim a la residència de l’afectat (Consorci 
sanitari de BCN)

Xarxa pública no preferent
Derivacions  a la xarxa sanitària de la salut mental principalment, a través del 
metge de capçalera.

Xarxa de psicòlegs de la UAVAT
S’ha constituït una xarxa de psicòlegs i psiquiatres solidaris de l’àmbit privat o provinents 
d’entitats socials (Exil) tots els experts en tractament de simptomatologia postraumàtica 
per atendre als afectats que precisen d’una intervenció que transcendeix a les 
possibilitats de la xarxa pública (per qüestions d’especialització i/o periodicitat del 
tractament requerit), mostrar un tarannà solidari per adaptar-se a les disponibilitats 
econòmiques dels afectats (fer una primera visita gratuïta i les consecutives a un preu 
homogeni i reduït), col·laborar en actes d’homenatge i/o reunions amb víctimes, estar 
formats en els requeriments del circuit administratiu-legal de víctimes del terrorisme i 
mantenir una coordinació interprofessional amb la UAVAT.

Xarxa Nacional del MIR
La Subdirecció de Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior (MIR) junt 
amb la col·laboració del Consejo general de Psicologia va constituir aquesta 
xarxa l’any 2016. Les persones derivades a aquesta xarxa van ser aquelles que 
després de realitzar el tràmit de reconeixement de víctimes del terrorisme 
aquest els hi va ser concedit, o han realitzat els dos tràmits alhora. La Llei 
29/2011, del 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les 
víctimes del terrorisme preveu ajudes per assistència psicològica finançada, 
prèvia prescripció facultativa, amb un límit de 3.600 euros per tractament 
individualitzat (víctimes “directes” i familiars)

Totes les persones derivades a 
la xarxa de psicòlegs de la 

UAVAT són testimonis 
presencials que estaven al 

mateix lloc dels fets o familiars 
de víctimes (ferides/finades). 

Totes han sol·licitat al Ministeri 
de l’Interior la corresponent 

ajuda econòmica per al 
tractament psicològic. No han 

obtingut resposta en l’actualitat.

Un dels objectius de la nostra Unitat 
és valorar la necessitat de 
tractament psicològic i promoure 
les derivacions corresponents. Les 
derivacions, en funció del cas, han 
estat derivacions directes (a la xarxa 
de psicòlegs de la UAVAT) o 
indirecte (al conjunt de serveis 
públics generals i específics). 



Derivacions jurídiques
S’han realitzat 21 derivacion a l'àrea legal de la UAVAT 

La UAVAT també posa al servei de les persones la seva assessora jurídica 

experta en terrorisme. Aquesta àrea està  destinada a atendre diversos tipus de 

respostes/ reclamacions vinculades amb les necessitats administratives/ 

laborals dels afectats. Aquestes poden ser de diferents tipus:

Reclamacions laborals: per a aquelles persones que s’han vist afectades en l’

àmbit laboral arran dels atemptats. En aquest apartat, trobem:

Les reclamacions per baixa laboral: hi ha un gran nombre de persones que com 

a conseqüència de les lesions físiques o psicològiques sofertes han cursat IT. Si 

bé, existeix un % d’aquestes baixes que són categoritzades com a contingència 

de malaltia comuna i correspondria qualificar-los com a accident laboral o no 

laboral, per terrorisme. També s’inclouen les reclamacions a l’INSS.

Les reclamacions per acomiadament, hi ha persones que han vist impossible la 

seva reincorporació a alguns negocis propers als llocs dels atemptats o han 

estat acomiadats referint relació directa amb la vivència de l’atemptat.

Reclamacions al Ministeri de l’Interior: existeix un percentatge de persones que 

han vist rebutjades la seva sol·licitud de Reconeixement de Víctima (RVT) o 

d’ajuda psicològica per part del Ministeri de l’Interior. S’inclouen les al.legacions 

a les propostes indemnitzatòries. 
3434

Protocol 
d’atenció i 
assessorament 

Acollida

Assessorament

Seguiment

Derivacions i 
acompanyament
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Sovint les persones afectades tenen reaccions emocionals intenses 
davant la necessitat de fer tràmits presencials. Altres directament 
evitaven anar a Delegació del Govern a aportar documentació per la 
presència de policia. També per les visites forenses manifestaven 
neguit amb un alt percentatge. Fonamentalment les que, per la seva 
circumstància personal, havien d’anar soles.  

Des de la UAVAT hem fet aquests acompanyaments, disminuint 
considerablement tant l’evitació com l’impacte de victimització 
secundària.

3535

Protocol 
d’atenció i 
assessorament 

Acollida

Assessorament

Seguiment

Derivacions i 
acompanyament

De les 50 persones que han estat citades per una valoració 
forense, s’han realitzat un total de 25 acompanyaments a les 
diferents seus judicials per a les valoracions de seqüeles 
derivades dels atemptats. 

Les valoracions forenses es realitzen als jutjats més propers al 
domicili dels afectats per tant els desplaçaments s’han realitzat: 

- Ciutat de la justícia (9)
- Jutjats de Badalona (3)
- Jutjats de l’Hospitalet del Llobregat (1)
- Jutjats de Rubí (4)
- Jutjats de Santa Coloma de Gramenet (3)
- Jutjats de Martorell (1)
- Jutjats de Vic (3)
- Jutjats de Granollers (1)
- Acompanyament a tribunal mèdic ICS Vallcarca (1) a un 

tribunal mèdic.

Des de la UAVAT s’han realitzat un total de 43 acompanyaments a 
la Sotsdelegació del Govern (situat al Carrer Mallorca) per a 
tramitar documentació i sol·licituds d’ajuts i de reconeixement de 
víctima del terrorisme.
Això ha suposat un 24,6% del total de persones ateses a 
l’associació.

Acompanyaments a tràmits de 
sol·licituds administratives

Acompanyaments a jutjats i 
metges forense

Acompanyaments



Persones amb sol·licituds administratives
Dels 175 afectats, 110 han tramitat alguna 
sol·licitud administrativa a través de la UAVAT.
19 persones ja havien iniciat tràmit prèviament a 
conèixer la UAVAT, que corresponen, la gran 
majoria, a ferits físics i familiars de persones 
finades.

Obertura d’Expedient
Una vegada el Ministeri d'Interior té les sol·licituds 
juntament amb la documentació i s'accepten a tràmit 
procedeixen a informar l'afectat/a del número 
d'expedient per a cadascuna de les seves sol·licituds.

Un total de 110 persones han ingressat sol·licituds de les 
quals 71 ja tenen número d'expedient, altres (37) estan 
a l'espera d'assignació i hi ha 2 pendents de presentació. 36

Els afectats que hagin vist refusada la seva sol·licitud  administrativa, poden fer 
una reclamació a través del servei jurídic de la UAVAT o directament 
personant-se al procediment judicial referent als atemptats.

Resultat de l’expedient
Concedits (14), concedit parcial (4), refusats (12), en 
suspensió a l'espera d'algun tràmit administratiu o 
requeriment de documentació (25) i sense dades (2)

Reclamacions
Els afectats que desitgin, poden fer una 
reclamació a través del servei jurídic de la 
UAVAT o directament personant-se al 
procediment judicial referent als atemptats, 
hi ha un total de 63 persones que han decidit 
prendre accions penals.

110

71

57

Protocol 
d’atenció i 
assessorament 

Acollida

Assessorament

Seguiment

Derivacions i 
acompanyament

63

A data de 31 de desembre 
de 2018 només han rebut 

resposta el 51,8% de les 
persones que van 

sol·licitar el 
reconeixement de víctima 

del terrorisme i/o altres 
ajuts psicològics o 

materials.

Seguiment
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Cas 1.     Denegat per no quedar acreditada la presència en el lloc dels fets
 “...Hay que recordar que el “modus operandi” del atentado 
de Barcelona fue, como en otros perpetrados antes, el 
atropello masivo, en esta ocasión a lo largo de 
aproximadamente 500m de la calle de Las Ramblas. Ser 
testigo de unos hechos semejantes no puede ser fácil; 
sentir temor porque un terrorista ha huido es natural, 
pero ese temor ante la incertidumbre por no conocer el 
paradero de los terroristas y de lo que pueda pasar no 
convierte a la población en víctimas del terrorismo.” 

Alguns motius de denegació
**(Extret de les cartes de resposta del Ministeri de l’Interior, Sotsdirecció de Víctimes del Terrorisme)

M. treballava a l’Oysho, negoci situat a Les Rambles. A la denúncia 
refereix que va entrar gent cridant, llençant els maniquins i 
amagant-se als emprovadors. A través del vidre va veure morts i 
ferits. Va tenir una reacció dissociativa, quedant-se paralitzada 
enfront de la tragèdia. Els mossos li demanen que s’amagui, que 
corren risc. Passa 3 hores amagada sota una taula. Després dels 
fets, abandona la feina i marxa a viure fora de Barcelona. Mesos 
després es citada pel metge forense del Jutjat (Audiència 
Nacional). Durant aquests mesos rep assistència psicològica a 
l’Oficina d’atenció a Víctimes d’Andalusia. Actualment, continua 
amb tractament psicològic.

Explicació

Cas 2.      Denegat per no quedar suficientment acreditat el nexe causal. 
“...Al no haberse podido establecer el nexo de causalidad 
entre la patología que Ud. padece con el referido acto 
terrorista, se va a realizar propuesta de resolución 
desestimatoria de su petición. Acreditada su presencia en el 
atentado, Ud. tiene derecho a solicitar una condecoración, 
esto es, una insignia.”

C. anava caminant per Les Rambles quan es van succeir els fets: 
explica que va veure la furgoneta a gran velocitat fent ziga zaga 
quan en un moment donat va impactar contra una floristeria. A 
causa de l’impacte una part de l’estructura metàl·lica de la 
floristeria va caure a sobre del braç de l’afectat. Refereix que va 
ser atès en el llocs i  posteriorment, decideix acudir a la seva 
mútua privada. Presenta informes mèdics de la lesió física i 
tractament. Tanmateix, consta als llistat de ferits del seu consolat 
i a l’Auto de processament de l’Audiència Nacional. Va acudir a la 
valoració forense judicial per part del metge forense on s’acredita 
que  les seves lesions físiques i psíquiques són derivades de 
l’atemptat.
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Explicació

Cas 3.      Denegat per no quedar acreditada la presència en el lloc dels fets i no figurar en de ferits 
proporcionada per la Generalitat

“...Que iba a cruzar a las Ramblas cuando oyó un grito muy 
fuerte y vio mucha gente corriendo. Que unos policías les 
pidieron que se recluyeran en una farmacia que había allí 
mismo, y que allí estuvieron recluidos durante dos horas. Que 
el hecho de estar encerrada durante dos horas les produjo una 
gran angustia.” El art. 4 considera que serán víctimas de 
terrorismo aquellas personas fallecidas o que hayan sufrido 
daños físicos o psíquicos derivados de la actividad terrorista. 
De este modo, la solicitante expresa en su comparecencia 
policial que en el momento de los hechos no se encontraba en la 
Rambla, si no en la calle próxima, la calle Tallers. Por tanto 
no queda acreditada su presencia directa en el atentado 
terrorista. 

“...La solicitante no figura en la relación de heridos 
proporcionado por la Generalitat de Cataluña.” 

Fragment textual de la denúncia omès al document del Ministeri 
de l’Interior, entre el primer i el segon punt: “Estaban en la calle 
Tallers y se disponían a cruzar las Ramblas (...) al cabo de unos 
instantes pasó a escasos dos metros por delante suyo una 
furgoneta blanca a gran velocidad atropellando a los peatones que 
se cruzaban a su paso”
Fragment textual de la denúncia entre el segon i tercer punt: ”que 
mientras estaba allí dentro -farmacia Nadal- trajeron a un niño para 
practicarle la reanimación y al no poder reanimarlo lo dejaron allí 
dentro de la farmacia durante dos horas. Que el hecho de estar 
encerradas y con el cuerpo del niño durante dos horas les generó 
también mucha angustia”.
Aquest nen és una de les víctimes finades. Aporta informes 
sanitaris de trastorn per Estrès posttraumàtic. Ha estat requerida 
per valoració forense judicial.

Alguns motius de denegació
**(Extret de les cartes de resposta del Ministeri de l’Interior, Sotsdirecció de Víctimes del Terrorisme)
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Cas 4.      Denegat per no figurar en la relació de ferits proporcionada per la Generalitat i absència de 
nexe causal. 

No aparece en los listados de heridos de ese atentado enviados 
por la Generalitat. Sin embargo se acredita su presencia en la 
denuncia (...). El informe médico evaluador (...) indica la 
ausencia de lesiones permanentes indemnizables conforme a los 
baremos que establece la Ley 29/2011, una vez valorada su 
documentación médica (...) hay ausencia de nexo causal de 
lesiones derivadas del referido atentado. (...) Se va a 
proceder a realizar una propuesta desestimatoria de su 
petición.

Y. junt amb la seva mare C. i el seu fill menor I., anaven passejant 
per les Rambles. La furgoneta va passar just al seu costat, vivint i 
patint directament els fets. Van ser atesos CUAP d’Hospitalet el 
mateix dia. El nen és atès per CSMIJ fins l’actualitat. La mare i l’
àvia posteriorment per CSMA fins a l’actualitat. Aporten 
acreditació d’haver estat atesos per Guàrdia Urbana a la zona 
(tancament a comerç) i informes psicològics de manteniment de 
lesions postraumàtiques. Actualment, tots tres, segueixen en 
tractament psicològic.

Resulta destacable que mare i fill han rebut exactament el 
mateix document tret de la única diferència del seu nom

Alguns motius de denegació
**(Extret de les cartes de resposta del Ministeri de l’Interior, Sotsdirecció de Víctimes del Terrorisme)

Explicació

Cas 5.      Denegat per no figurar en la relació de ferits proporcionada per la Generalitat i no quedar 
suficientment acreditat el nexe causal.

“En su denuncia efectuada indica que el día del atentado se 
encontraba prestando servicio como ( s’omet la professió) y fue 
llamada para prestar servicio de asistencia a las víctimas. 
Los informes médicos aportados señalan daños psicológicos.
Dado que su actuación provocada por el atentado fue posterior 
al mismo, no puede ser titular de los derechos y prestaciones. 
Queda desestimada.”

Y. fa al·legacions a la primera resposta de denegació i aporta més 
informes de valoració i tractament psicològics específics d’ens 
professionals de la xarxa pública (CSMA) derivats de la seva 
vivència com a professional als atemptats de Les rambles. 
Actualment, encara manté tractament psicològic i psiquiàtric per 
afectació psicològica (Trastorn d'Estrès Posttraumàtic) i refereix 
diverses dificultats que interfereix en la seva feina (evitació de 
llocs d’actuació…) i en la seva vida personal (agorafòbia, por a 
quedar-se sola, dificultats per conciliar la son, etc.). 
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Cas 6.      Denegat per passar molt de temps entre l'atemptat i el començament del tractament 
psicològic, per no presentar informes d'assistència continuada, ni informes anteriors que demostrin 
salut mental prèvia a l'atemptat.
 

“...En la declaración policial usted Indica que se encontraba 
en las ramblas cuando se produjo el atentado y desde ese día ha 
necesitado tratamiento psicológico. Evaluados los informes 
médicos aportados por la Asesoría Médica adscrita a esta Unidad 
en su informe evaluador de 16 de agosto indica en sus 
conclusiones: “- El informe psicológico aportado está fechado 
siete meses después del atentado, por lo que no permite 
establecer el criterio de causalidad de Adecuación Temporal.”
“- No se refleja en dicho informe una asistencia continuada, ni 
le acompañan informes relativos a consultas de seguimiento y 
tratamiento clínico continuado desde la fecha del atentado o 
desde fechas inmediatamente posteriores al mismo, por lo que 
tampoco permite establecer el criterio de causalidad de 
Continuidad Sintomática.”
“- No se aportan más informes, por lo que no se puede descartar 
la presencia de vulnerabilidad psicológica preexistente o de 
antecedentes psiquiátricos previos al atentado, por lo que no 
es posible establecer el criterio de causalidad de Integridad 
Anterior.”
“- No se refleja en el informe aportado la exploración 
psicopatológica del paciente.”
Por ello no es posible establecer un nexo de causalidad entre 
el daño alegado y el atentado. Al no quedar acreditada la 
existencia de bajas médicas y/o lesiones permanentes a 
consecuencia del acto terrorista, queda desestimada. 

Alguns motius de denegació
**(Extret de les cartes de resposta del Ministeri de l’Interior, Sotsdirecció de Víctimas del Terrorisme)

Explicació

H. estava treballant a les mateixes Les Rambles, fent tasques de 
neteja municipals quan va ser testimoni directe de l’atropellament 
massiu. Fa al·legacions i aporta al Ministeri de l’Interior més 
documentació acreditativa que sol·licita al seu metge i psicòleg. 
Tant de tractament mèdic psicofarmacològic com de baixa laboral. 
Citada pel metge forense judicial, aquest emet valoració de lesió de 
Trastorn d’Estrès Posttraumàtic agut derivat de l’atemptat terrorista. 
Aporta acreditació laboral de la seva presència al lloc dels fets. 
Actualment el Ministeri de l’Interior, ha sol·licitat una valoració 
mèdica a l’INSS.



Cas 7.      Denegat per no apareixer al llistat de ferits d’aquest atemptat enviat per la Generalitat de 
Catalunya, per no haver-se pogut acreditar la seva presència en el lloc dels fets i per fer la seva 
petició fora de termini.

En la denuncia que ud realiza ante la dirección general de la policía 
del departamento de interior de la Generalitat en fecha de octubre de 
2018, se constata que estaba trabajando en un comercio de la rambla de 
les flors (num x), pero que al poco rato tuvo que ir a hacer su 
trabajo en la parada que estaba justo al lado. Añade que mientras 
estaba sola dentro de la parada oyó un grito muy fuerte de una mujer 
que parecía aterrada. Que fue a la puerta de la tienda para ver qué 
había pasado, que sólo le dió tiempo a asomar la mitad del cuerpo a la 
calle cuando vio llegar una furgoneta a bastante velocidad por el 
medio de la rambla. Que vió como el conductor la giraba en dirección a 
la parada donde ud estaba. Que para protegerse de ser atropellada por 
la furgoneta tuvo que saltar hacia dentro de la tienda” (...) La 
concesión de indemnizaciones por daños personales de la ley no incluye 
a las personas que también pudieran resultar perjudicadas de forma 
indirecta por los hechos cometidos. (...)No se ha podido determinar su 
condición de víctima directa de terrorismo. No se ha podido acreditar 
su presencia directa en el atentado terrorista, dado que en el momento 
del atentado se encontraba en el interior de un comercio desempeñando 
su trabajo. (...)Por tanto no se puede establecer la existencia de 
nexo causal directo entre el acto terrorista y algún tipo de lesiones 
sufridas.
Las solicitudes deben cursarse en el plazo máximo de un año. (...) En 
el caso de daños psicológicos ese plazo de un año se computará desde 
el momento en que existiera un diagnóstico acreditativo de la 
causalidad de la secuela. Ud efectúa su petición en fecha de 31 de 
octubre de 2018, en principio fuera del plazo legalmente establecido.
Ud no puede considerarse víctima directa, por lo que se va a realizar 
propuesta de resolución desestimatoria de sus peticiones

Alguns motius de denegació
**(Extret de les cartes de resposta del Ministeri de l’Interior, Sotsdirecció de Víctimas del Terrorisme)

Explicació

S. treballava a una de les floristeries de les Rambles quan va veure 
atravessar la furgoneta a gran velocitat, amb la part davantera 
destrossada, mentre impactava contra les persones i objectes al 
seu pas. Ella va poder refugiar-se instintivament dins de la seva 
parada de flors just quan la furgoneta va passar a pocs centímetres 
arrasant les flors i taulells exposats en el seu establiment. 
S. no ha tornat a treballar en la floristeria. Quan és contactada per la 
UAVAT es valora la necessitat de tractament. És derivada a psicòleg 
de la nostra xarxa atès el temps transcorregut i la necessitat de 
tractament urgent i especialitzat. 

Continua en tractament psicològic.
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Amb els exemples anteriorment exposats, cal destacar que la UAVAT 
ha anat més enllà d’informar sobre com les persones podien accedir a 
sol·licitar uns drets. 

I. Fent atenció prèvia a les seves expectatives valorant la 
possible resposta denegatòria. 

II. Atenent-los de forma immediata quan la rebien: el sentiment 
d’indignació, de frustració davant una resposta tan simple i no 
ajustada a tota la informació i documents que havien adjuntat, 
fent resums i referències parcials o esbiaixades. 

III. Ajudant-los a entendre que la llei té aspectes objectius (no 
ser víctima directa per no haver estat en risc de mort, fet 
expressat en la mateixa llei que determina la necessària 
“conseqüència” i d’altres que són més susceptibles de recurs.

IV. Fent-los costat amb la nostra intenció de plantejament de 
propostes de millora, tant davant la mateixa llei, com al seu 
registre al circuit d’atenció.

V. Fent-los suport. Sempre. Promovent la seva recuperació per 
evitar estats de victimització.

CONSIDERACIONS
per part de la UAVAT

Cada resposta denegatòria ha suposat pels afectats una nova ferida. 
Malgrat conèixer aquesta possibilitat, el propi llenguatge de 
l’administració genera inevitables percepcions de distanciament, 
fredor, greuge així com manca de rigorositat i interès per fer la millor 
valoració si els hi cal. Fonamentalment, aquesta contínua resposta de 
que no consten al llistat de ferits facilitat per la Generalitat de 
Catalunya, tot i estar rebent tractament psicològic i psiquiàtric a la 
xarxa pública i malgrat els informes emesos per aquests professionals. 

No és tasca fàcil respondre perquè no estan a aquests llistats. Perquè 
com a ferits psíquics no se’ls ha registrat i perquè per establir el nexe 
causal de les seves lesions amb l’atemptat (encara que es respongui 
que ha quedat acreditat que van viure directament l’atemptat) les 
valoracions dels seus metges no són suficients. 

Sense aquesta funció per part de la UAVAT d’acompanyar-los humana i 
professionalment en aquest camí, sense dubte, els  sentiments de 
desprotecció i abandonament dels que tan sovint parlen les víctimes 
del terrorisme (victimització secundària) serien majors. 
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En aquest període de 2018, la UAVAT ha iniciat el seu estudi de propostes de 
modificacions legislatives
Aquesta consideració de que cal fer propostes específiques de modificacions en la 
legislació vigent de protecció a víctimes del terrorisme, es fonamenta en gran part 
en la reflexió derivada del greuge que pateixen les persones amb afectació 
psicològica, considerades com a “víctimes indirectes” i per tant, amb respostes 
denegatòries d’ajuda i reconeixement. 

La determinació per part del Ministeri de l’Interior del fet que la lesió psicològica 
sigui directa o indirecta s’empara en l’extrem expressat en la llei de que les lesions 
s’han de produir com a conseqüència de l’atemptat. És a dir, es basa únicament en 
criteris d’exposició física (espai-temporals) amb el risc en el cas de Barcelona,  
d’haver pogut ser atropellat per la furgoneta.

Algunes de les línies actuals d’estudi de la UAVAT:

El període UAVAT del 2019 contempla un 
recull de propostes

Els paràmetres de les lesions psíquiques: són diferents dels de les lesions 
físiques. La percepció del risc de mort pròpia i aliena va més enllà de la 
proximitat corporal.

Els criteris clínics vs criteris jurídics: el diagnòstic acreditatiu de la lesió psíquica 
posttraumàtica porta implícit el reconeixement necessari de la vivència 
traumàtica i de les seves característiques segons els Manuals diagnòstics i 
estadístics de trastorns mentals (DSM-V o CIE 10)

La vivència directa del terror, que és un dels aspectes d’intencionalitat del 
terrorista que configuren aquest delicte, no es contempla com un element de 
reconeixement, únicament es mostra comprensió.

Les valoracions de les lesions i seqüeles psicològiques.

Els afectats no tenen la culpa de les mancances 
d’adaptació dels protocols d’atenció i de la pròpia 

llei 

04.07.2018
Carta de l’alcadessa Ada Colau al 
Ministre d’Interior Fernando-Grande 
Marlaska per transmetre el sentir dels 
víctimes i la necessitat de demanar que 
els drets de les víctimes prevaleixin per 
sobre dels terminis legals.. L’alcadessa 
demana una ampliació del termini de les 
sol·licituds administratives.

19.07.2018
Recull en prensa escrita on es menciona 
que el Ministeri de l’Interior modificarà la 
llei de víctimes del terrorisme. S’anuncia 
que el Ministeri eliminarà el requisit del plaç 
d’un any, entre d’altres, per les sol·licituds de 
víctimes del terrorisme. 
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La localització proactiva d’afectats és un objectiu continuat de la UAVAT.Sabem per experiència que molts 

d’ells no buscaran informació, ni tan sols ajuda. Les  conductes d’evitació formen part de la pròpia naturalesa 

del trauma psíquic. D’altres afectats, poden no sentir-se amb el dret d’expressar la seva afectació creient que hi 

ha gent que ha patit conseqüències més greus que les seves. Eviten parlar dels sentiments i dels fets viscuts 

creient que els temps farà desaparèixer l’angoixa i/o la por. Totes aquestes conductes esdevenen elements 

negatius per a la seva evolució. 

És indispensable, per tant, fer accions de localització, conèixe’ls, saber com estan, i des d’un contacte curós i 

empàtic, facilitar-los els recursos necessaris d’ajuda i seguiment. Donar-nos a conèixer i que sàpiguen que els 

podem ajudar, així com el·laborar i difondre material d’informació accessible, tot facilitant al màxim que també 

ells puguin contactar amb nosaltres. Aquest és un objectiu bàsic i continuat de la nostra unitat, com també ho 

és la difusió de la UAVAT entre institucions, entitats i professionals sanitaris de la xarxa pública que els han atès 

durant tot aquest temps.

Difusió de l’entitat i localització 
de persones MATERIAL DE DIFUSIÓ

LOCALITZACIÓ I INFORMACIÓ 
A PEU DE CARRER

DIFUSIÓ A TRAVÉS 
D’ENTITATS

DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ
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Elaboració de material de difusió de la UAVAT
Per a poder dur a terme les accions de localització d'afectats ens hem servit de diferents materials de difusió:

Página 
web

www.uavat.es
Aquesta web va ser 
realitzada en 
col·laboració 
professional solidària. 
Ha tingut 2,2M visites.

www.eltrasteroazul.blo
gspot.com
Blog personal de 
l'Assessor 
Robert Manrique. 
Opinions sobre el 
treball realitzat en el 
tema soci-assistencial, 
jurídic i psicològic de 
les víctimes del 
terrorisme.
Ha tingut 33,8M visites.

http://www.uavat.es
http://www.eltrasteroazul.blogspot.com
http://www.eltrasteroazul.blogspot.com


Es van realitzar un 
total de 1000 unitats 
(500 en català i 500 
en castellà) on es 
recull la informació 
bàsica dels drets a 
víctimes del 
terrorisme.

Disseny dels 
materials de 
comunicació del 
projecte d’atenció i 
informació a les 
víctimes de 
l’atemptat de 
Barcelona en 
col·laboració amb el 
Departament de 
Comunicació de l’
Àrea de Drets Socials 
de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Flyer 
informatiu
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TASQUES DE LOCALITZACIÓ I INFORMACIÓ A PEU 
DE CARRER

49

ELABORACIÓ 
DE MATERIAL 
DE DIFUSIÓ

Visita pels 
comerços propers 

de Rambla

Visita pels 
comerços propers 
de Cambrils

També es va fer el tríptic en anglès 
per a enviar-ho a les famílies 

estrangeres a través del CUESB.

Repartiment de flyers en els 
establiments (hotels, botigues, 
restaurants, bars, parades de la 
Boqueria...) de les Rambles i carrers 
propers.
Informar a les persones interessades i 
facilitar el contacte de la UAVAT.
Va resultar significatiu que moltes persones 
varen fer una fotografia del flyer per a 
reenviar-ho a familiars,  amics i coneguts.
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Charla 
informativa 
Causa Penal 

Es gestiona una 
reunió-presentació dels 
advocats de l'associació 
11-M afectats per 
terrorisme per a respondre 
a totes les qüestions que 
els afectats volguessin 
plantejar al respecte de 
l'acusació penal. 

Cal esmentar que van 
acudir molts afectats i les 
seves famílies a 
l'esdeveniment. 

Es va realitzar un 
enregistrament de l’acte per 
a poder oferir a els/as 
afectats/as estrangers 
l'oportunitat de veure les 
preguntes freqüents que 
sorgeixen del debat.
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u

Des de UAVAT ens hem posat en contacte amb la 
següent relació d'entitats amb la intenció de que la 
nostra ajuda arribi al nombre més gran de persones 
possible.

El llibre de les infermeres en l’atemptat 
del 17A. Un emotiu recull de les 
vivències personals d’aquests 
professionals en l’atenció dels 
afectats. 
El llibre, que compta amb la presentació d’Ada 
Colau, alcaldessa de Barcelona, ha estat 
coordinat per la Dra. M. Carmen Olivé i hi ha 
participat diversos autors. Els beneficis 
obtinguts amb la venda d’aquesta publicació 
es destinaran a la Unitat d'Atenció i Valoració 
d'Afectats per Terrorisme per l’atenció a 
afectats.

DIFUSIÓ A TRAVÉS D’ENTITATS
Ajuntament de 
Barcelona
Difusió a través de la web 
de l’Ajuntament de 
Barcelona i les seves 
xarxes socials. 

SEPADEM Sociedad 
Española de 
Psicologia de 
Emergencias
Difusió a través del blog 
de la Sociedad Española 
de Psicología de 
Emergencias 

Societat Catalana de 
Victimologia (SCV)
Inclusió de la UAVAT a  la 
seva Guia de Recursos 
per a Víctimes del 
Terrorisme

Difusió a través del web del 
Col·legi de Psicologia de 
Catalunya (COPC): 
- Informació sobre la presentació 
de la UAVAT, el 14.02.2018, amb 
l’objectiu de donar-la a conèixer 
entre la població i entre els 
professionals de la psicologia que 
puguin presta’ls-hi atenció
- Informació sobre drets i terminis 
per a persones afectades i víctimes 
de terrorisme a través de la pàgina 
web del COPC.

Asociación 11M 
Afectados por 
Terrorismo (11M)
Difusió a aquells 
afectats que resideixen 
en la comunitat de 
Madrid
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GENER FEBRER MARÇ ABRIL

7 3 1

MAIG JUNY JULIOL AGOST

20 11 71

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

2 3 4 11

DIFUSIÓ A TRAVÉS DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

Un any en titulars

#
#
#
#
#
#
#


FEBRER

MARÇ

14/02/2018 15/02/2018

Antena3TV

Heraldo de Aragón

La Sexta TV

Tarragona21

16/02/2018

11/03/2018 Colau commemora els 
atemptats d’Hipercor i del 

17-A i fa crítica
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-
societat/1355633-colau-recorda-els-atempt

ats-d-hipercor-i-del-17-a-i-fa-critica.html

El Punt Avui
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ABRIL

Dos de las víctimas de los 
atentados de Cambrils 

recuerdan su sufrimiento y 
reclaman ayudas para los 

afectados 
https://www.antena3.com/noticias/espana/d
os-de-las-victimas-de-los-atentados-de-bar
celona-recuerdan-lo-vivido-y-reclaman-ayu
das_201802145a844abf0cf2fce58a0de4e4.

html

"Un chico se fue acercando y 
cuando ya lo tenía encima, 

me apuñaló en la cara”
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/20
18/02/14/las-victimas-del-atentado-cambrils

-reclaman-ayuda-1224900-305.html

Las víctimas del atentado de 
Cambrils hablan por primera 
vez: "Empecé a recibir ayuda 

psicológica en octubre”
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/las-vi
ctimas-del-atentado-de-cambrils-hablan-por-prim
era-vez-empece-a-recibir-ayuda-psicologica-en-
octubre_201802155a859da60cf2b92d1263d1e7.

html

Neix una entitat per ajudar a 
"afectats pel terrorisme" i 
suplir les mancances de 

l'administración

Vilaweb.cat
https://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacion
eix-una-entitat-per-ajudar-a-afectats-pel-terr
orisme-i-suplir-les-mancances-de-ladministr

acio/

aldia.cat 
https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noti
cia-neix-entitat-per-ajudar-afectats-pel-terro
risme-suplir-les-mancances-ladministracio-
20180214150937.html

TV3 - 3/24
https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noti
cia-neix-entitat-per-ajudar-afectats-pel-terro
risme-suplir-les-mancances-ladministracio-
20180214150937.html

Dues víctimes de l’atemptat de 
Cambrils avalen una 

nova entitat per ajudar a 
“afectats pel terrorisme 

http://diaridigital.tarragona21.com/dues-victimes-
de-latemptat-de-cambrils-avalen-una-nova-entita

t-per-ajudar-a-afectats-pel-terrorisme/”

Barcelona commemora el Dia de les 
Víctimes del Terrorisme amb l’objectiu de 

no repetir amb el 17-A els errors d’Hipercor

TV3 - 3/24
https://www.ccma.cat/324/barcelona-commemora-el-dia-de-les-vic
times-del-terrorisme-amb-lobjectiu-de-no-repetir-amb-el-17-a-els-

errors-dhipercor/noticia/2843291/
Vilaweb.cat
https://www.vilaweb.cat/noticies/barcelona-commemora-el-dia-de-l
es-victimes-del-terrorisme-amb-lobjectiu-de-no-repetir-amb-el-17-

a-els-errors-dhipercor/

La necesaria voz de 
las víctimas

https://eltrasteroazul.blogspot.
com/2018/04/29-abril-2018-4-d

iari-de-tarragona.html

Diari de Tarragona
29/04/218
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Programa 
“Investigación 

abierta” en Aragón 
Televisión

http://alacarta.aragontelevisio
n.es/programas/investigacion
-abierta/cap-10-07062018-21
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11/06/2018

UAVAT con afectados 
17-A en Ajuntament de 

Barcelona
https://eltrasteroazul.blogspot.com/201
8/06/12-junio-2018-110218-uavat-con.

html

eltrasteroazul

17/06/2018

El «via crucis» de les víctimes 
dels atemptats: soles i sense 

l'ajuda del Ministeri de l'Interior
https://www.naciodigital.cat/noticia/157143/via/cru
cis/victimes/dels/atemptats/soles/sense/ajuda/mini

steri/interior

naciodigital.cat

19/06/2018

Jornada 
"Construint la Pau"
https://eltrasteroazul.blogspot
.com/2018/06/19-junio-2018-

3-la-uavat-inaugura.html

Ajuntament BCN

20/06/2018

L'Ajuntament de 
Barcelona ha contactat 
amb 223 persones que 
van ser ateses després 
de la tragèdia però no 
descarta que en siguin 

més
https://elmon.cat/vida/80000-euros-
assessorar-juridicament-victimes-la

temptat-rambla

elmon.cat

Colau pide a 
las víctimas 
del atentado 

que reclamen 
indemnizacio

nes
https://eltrasteroazul.
blogspot.com/2018/0
6/19-junio-2018-3-la-
uavat-inaugura.html

El Pais

Barcelona 
destinarà 80.000 

euros a 
assessorar 

jurídicament les 
víctimes dels 

atemptats
https://catalunyadiari.com
/successos/barcelona-aju

da-victimes-atemptats

Catalunya Diari
Barcelona 
asesorará 

jurídicamente a las 
víctimas del 

atentado de la 
Rambla"

https://www.lavanguardia.co
m/local/barcelona/20180620/
45287923047/barcelona-victi
mas-atentado-asesoramiento

-rambla.html

La Vanguardia

Reconèixer 
les víctimes 

del 17-A
http://cadenaser.c
om/emisora/2018/
06/20/sercat/1529
508048_418836.ht

ml

Cadena SER
Barcelona i la 
Uavat oferiran 

atenció jurídica als 
afectats pels 

atemptats a la 
Rambla

https://www.aldia.cat/catalun
ya/noticia-barcelona-uavat-of
eriran-atencio-juridica-als-afe
ctats-pels-atemptats-rambla-

20180620141340.html

aldia.cat
Barcelona llama a 
los afectados del 

atentado del 17A a 
reclamar sus 

derechosmptats a 
la Rambla

https://www.aldia.cat/catalun
ya/noticia-barcelona-uavat-of
eriran-atencio-juridica-als-afe
ctats-pels-atemptats-rambla-

20180620141340.htmlml

eldiario.es
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L’Ajuntament i la UAVAT 
acorden un conveni per 
donar suport i informació 

jurídica a totes les 
persones afectades pels 
atemptats o descarta que 

en siguin més
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/
2018/06/20/lajuntament-i-la-uavat-acord
en-un-conveni-per-donar-suport-i-inform
acio-juridica-a-totes-les-persones-afecta
des-pels-atemptats-terroristes-del-17-da

gost/

Ajuntament BCN

La UAVAT 
denuncia que hi 
ha víctimes del 

17-A que se 
senten 

abandonades 
per part de les 

administracions
https://beteve.cat/politica/
atemptat-rambla-17-a-as
sessorament-victimes/

beteve

Barcelona 
destinarà 80.000€ 

a assessorar 
jurídicament a les 

víctimes dels 
atemptats 

terroristes del 17 
https://www.bcn-noticies.cat/
politica/barcelona-destinara-
80-000e-assessorar-juridica
ment-victimes-dels-atemptat

s-terroristes-17-dagost/

bcn-cat

22/06/2018

Barcelona busca 
a todas las 

víctimas de los 
atentados

http://ajuntament.barcelona
.cat/premsa/2018/06/20/laj
untament-i-la-uavat-acorde
n-un-conveni-per-donar-su
port-i-informacio-juridica-a-t
otes-les-persones-afectade
s-pels-atemptats-terroristes

-del-17-dagost/

La Vanguardia

Las víctimas del atentado de 
La Rambla recibirán 

acompañamiento legal

Diario de León
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/
victimas-atentado-rambla-recibiran-acompana

miento-legal_1258447.html

El Periodico Cat
https://www.elperiodico.cat/ca/mes-barcelona/
20180622/les-victimes-de-latemptat-de-la-ram
bla-rebran-acompanyament-legal-6902535

25/06/2018

Robert Manrique: 
'L'administració 

competent encara no 
ha après com tractar 

les víctimes del 
terrorisme'

https://www.cugat.cat/noticies/soc
ietat/137998/robert-manrique_-_l
_administracio-competent-encara
-no-ha-apres-com-tractar-les-victi

mes-del-terrorisme_

cugat.cat

26/06/2018

La Unitat de Atencio 
i Valoracio a 
Afectats per 

Terrorisme als 
informatius de 

BETEVE
http://beteve.cat/atemptats-17
a-victimes-terrorisme-uavat/

beteve

29/06/2018 El poder de una 
rumba frente al 

terrorisme BETEVE
https://elpais.com/ccaa/2018/0
6/28/catalunya/1530187696_9

37742.html

El País
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JULIOL

L'aniversari del 17-A 
amenaça de reproduir 

la polèmica de la 
manifestació

https://www.naciodigital.cat/noticia
/159068/aniversari/17-a/amenaca/
reproduir/polemica/manifestacio

10/07/2018

naciodigital.cat

11/07/2018

Compte enrere per localitzar 
víctimes dels atemptats de la 

Rambla i Cambrils
https://beteve.cat/societat/atemptats-17a-victimes

-terrorisme-uavat/

beteve

La Unitat de Atenció i Valoració a Afectats 
per Terrorisme havia demanat a 

l’alcaldessa que traslladés la petició al 
ministre de l’Interior

https://www.diarijornada.coop/actualitat/20180711/colau-demana-
mes-temps-marlaska-indemnitzacions-17-a

Diari Jornada

14/07/2018

Sara Bosch: “És 
obligació nostra que les 

víctimes tinguin 
informació”

http://www.totsantcugat.cat/actualitat
/societat/sara-bosch-es-obligacio-no
stra-que-les-victimes-tinguin-informa

cio_176878102.html

TotSantCugat

15/07/2018

Víctimas del 17-A: “Nos 
han dejado solos”

https://www.lavanguardia.com/politic
a/20180715/45910230152/atentados
-catalunya-barcelona-cambrils-17-ag

osto.html

La Vanguardia

16/07/2018

Víctimes del 17-A: 
“Ministeri, Generalitat i 

Ajuntament no es coordinen 
per ajudar-nos”

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-
mati-de-catalunya-radio/victimes-del-17a-
ministeri-generalitat-i-ajuntament-no-es-c
oordinen-per-ajudar-nos/audio/1009980/

Catalunya Radio

17/07/2018

Entrevista "El 
mirador de 
l'actualitat"

https://eltrasteroazul.blogspot.
com/2018/07/17-juliol-2018-ra

dio-estel.html

Radio Estel

Entrevista "El mon a 
RAC 1"

https://eltrasteroazul.blogspot.
com/2018/07/17-juliol-2018-6-

rac1-entrevista.html

RAC 1

16/07/2018

Ivan, de 11 años, sobrevivió 
al atentado de Barcelona: 

“Recuerdo todos los 
cuerpos volando como 

trapos”
https://www.telecinco.es/informativos/soci
edad/Ivan-sobrevivio-atentado-Barcelona-
Recuerdo-cuerpos-volando-trapos_2_259

6680091.html

Telecinco

19/07/2018

Interior amplía el plazo para 
reconocer a las víctimas del 17-A

https://www.lavanguardia.com/politica/20180718/45
957720454/interior-reconocera-victimas-atentados-b

arcelona-cambrils-fuera-plazo.html

La Vanguardia

Interior reconocerá a víctimas de 
los atentados del 17-A aunque lo 

pidan fuera de plazo
https://elpais.com/ccaa/2018/07/17/catalunya/15318

55013_026510.html

El País

https://www.naciodigital.cat/noticia/159068/aniversari/17-a/amenaca/reproduir/polemica/manifestacio
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AGOST

“Hemos vivido 
una soledad 

muy profunda”
https://elpais.com/cca
a/2018/08/03/cataluny
a/1533315745_27739

2.html

03/08/2018

El País

04/08/2018

“Els drets de les víctimes 
no poden dependre de 
terminis legals que no 
responen a cap realitat 

psicològica”
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-any
-del-17-ala-uavat-els-drets-de-les-victim
es-no-poden-dependre-de-terminis-lega
ls-que-no-responen-a-cap-realitat-psico

logica-4/

vilaweb.cat

Una unidad de apoyo tramita 
94 peticiones para reconocer 

víctimas del 17A

Cope
https://www.cope.es/actualidad/internacional/
noticias/una-unidad-apoyo-tramita-peticiones-
para-reconocer-victimas-del-17a-20180805_2
46718

La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/politica/201808
05/451231940423/una-unidad-de-apoyo-tram
ita-unas-cien-peticiones-para-reconocer-victi
mas-17-a.html

El Economista
https://ecodiario.eleconomista.es/politica-eD/
noticias/9316673/08/18/service-privacy-policy
/Una-unidad-de-apoyo-tramita-94-peticiones-
para-reconocer-victimas-del-17A.html05/08/2018

“Una unitat de suport 
tramita un centenar 

de peticions per 
reconèixer víctimes”

https://www.regio7.cat/arreu-cat
alunya-espanya-mon/2018/08/0
6/unitat-suport-tramita-centenar

-peticions/491150.html

Regio 7

“Informatius”
https://beteve.cat/ate
mptat-rambla-barcelo

na-testimonis/

beteve

“Las víctimas de 
Cambrils y BCN 

reclaman ser 
reconocidas”

https://www.diaridetarragona.
com/costa/Las-victimas-de-C
ambrils-y-BCN-reclaman-ser-
reconocidas-20180806-0004.

html

Diari Tarragona

Un acto con familiares 
y heridos como 
protagonistas 

recordará el atentado 
de Barcelona

https://www.elperiodico.com/
es/barcelona/20180802/rambl

a-6972000

El Periodico Cat Una unidad de apoyo 
tramita 94 peticiones 

para reconocer 
víctimas del 17A

https://www.elconfidencial.com/ulti
ma-hora-en-vivo/2018-08-05/una-u
nidad-de-apoyo-tramita-94-peticion
es-para-reconocer-victimas-del-17

a_1589801/

Ecodiario.es

La unitat d'atenció a 
víctimes per terrorisme 
demana despolititzar 
l'aniversari del 17-A

https://www.regio7.cat/arreu-catalu
nya-espanya-mon/2018/08/05/unit
at-datencio-victimes-per-terrorisme

/491091.html

Regio 7

Una unitat de 
suport tramita un 

centenar de 
peticions per 
reconèixer 
víctimes

https://www.diaridegirona.c
at/catalunya/2018/08/06/un
itat-suport-tramita-centenar

-peticions/928685.html

06/08/2018

Diari de Girona

“Tienen 
todo mi 
miedo”

https://elpais
.com/ccaa/2
018/07/06/c
atalunya/153
0893194_91

2539.html

07/08/2018

El País

Tramitades 94 
peticions per 

reconèixer víctimes 
de l'atemptat de la 

Rambla
https://www.segre.com/notici
es/panorama/2018/08/06/tra
mitades_peticions_per_recon
eixer_victimes_l_atemptat_la
_rambla_53228_1106.html

08/08/2018

El segre

«Las 
administraciones 
fallan en el trato 
humano con las 

víctimas»
https://www.larazon.es/lo
cal/cataluna/las-administr
aciones-fallan-en-el-trato-
humano-con-las-victimas

-BP19435523

11/08/2018

La Razón

12/08/2018

Cuando veo a un niño 
marroquí, me acuerdo 

de mi hijo
https://www.elperiodico.com/es/ate
ntado-de-barcelona/20180811/cua
ndo-veo-a-un-nino-marroqui-me-re

cuerda-a-mi-hijo-6968911

El Periodico Cat

Víctimes dels 
atemptats pel 17-A 

se senten 
desemparades per 

les institucions
https://www.vilaweb.cat/noticies
/victimes-dels-atemptats-pel-17
-a-se-senten-desemparades/

vilaweb.cat

https://elpais.com/ccaa/2018/08/03/catalunya/1533315745_277392.html
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https://elpais.com/ccaa/2018/08/03/catalunya/1533315745_277392.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-any-del-17-ala-uavat-els-drets-de-les-victimes-no-poden-dependre-de-terminis-legals-que-no-responen-a-cap-realitat-psicologica-4/
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-any-del-17-ala-uavat-els-drets-de-les-victimes-no-poden-dependre-de-terminis-legals-que-no-responen-a-cap-realitat-psicologica-4/
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-any-del-17-ala-uavat-els-drets-de-les-victimes-no-poden-dependre-de-terminis-legals-que-no-responen-a-cap-realitat-psicologica-4/
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-any-del-17-ala-uavat-els-drets-de-les-victimes-no-poden-dependre-de-terminis-legals-que-no-responen-a-cap-realitat-psicologica-4/
https://www.vilaweb.cat/noticies/un-any-del-17-ala-uavat-els-drets-de-les-victimes-no-poden-dependre-de-terminis-legals-que-no-responen-a-cap-realitat-psicologica-4/
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/una-unidad-apoyo-tramita-peticiones-para-reconocer-victimas-del-17a-20180805_246718
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«Parece que las 
víctimas del atentado 
de Cambrils seamos 

de segunda»
https://www.diaridetarragona.com
/costa/Parece-que-las-victimas-de
l-atentado-de-Cambrils-seamos-d
e-segunda-20180812-0008.html

Diari de Tarragona
“Nadie ha 
venido a 

darnos un 
abrazo”

https://www.elperiodico
.com/es/atentado-de-b
arcelona/20180812/no-
ha-venido-nadie-ni-a-d
arnos-un-abrazo-69610

03

El Periodico Cat

Editorial Hi va 
haver moltes 

víctimes del 17-A 
i els calia més 

ajuda
https://www.ara.cat/editori
al/Atemptat-Rambla-Cam
brils-Victimes_0_2067993

350.html

Ara

Un año de 
silencio 
por el 
17-A

https://elpais.co
m/ccaa/2018/08
/12/catalunya/1
534095409_448

660.html

El País

“Volia que em 
traguessin de la 
llista de víctimes 
perquè estava 

saturada"
https://www.ara.cat/societa
t/Volia-traguessin-llista-victi
mes-saturada_0_2068593

228.html

Ara

La vida 
després dels 
atemptats de 

les altres 
víctimes

https://www.ara.cat/soc
ietat/vida-despres-atem
ptats-altres-victimes_0

_2068593224.html

Ara

Una supervivent 
de la Rambla: “El 
ministeri ens ha 

ignorat”
https://www.ara.cat/societ
at/supervivent-Rambla-mi
nisteri-ha-ignorat_0_2068

593218.html

Ara

Una superviviente de Las 
Ramblas: “Empecé a oír 
los golpes de los cuerpos 
contra la furgoneta y salvé 
a mi hijo por un segundo”

https://okdiario.com/espana/cataluna/20
18/08/13/superviviente-ramblas-empece
-oir-golpes-cuerpos-contra-furgoneta-sal

ve-hijo-segundo-2978299

OKDiario.com

La profunda 
herida 

psicológica 
que deja el 

17-A
https://elpais.com/
ccaa/2018/08/13/c
atalunya/1534183
999_686128.html

El País

La presència 
de Felip VI 

tensiona l’acte 
per les 

víctimes
https://www.ara.cat/po
litica/presencia-Felip-
VI-tensiona-victimes_
0_2068593140.html

Ara

Roberto Manrique: 
el follón político ha 
tapado la situación 

de las víctimas
https://www.elplural.com/pol
itica/espana/roberto-manriq
ue-el-follon-politico-ha-tapa
do-la-situacion-de-las-victim

as_201513102

elPlural.com

Psicòlegs i 
advocats diuen 

que el circuit legal 
boicoteja els 

afectats
https://www.ara.cat/societa
t/Psicolegs-advocats-circuit
-boicoteja-afectats_0_2068

593146.html

Ara

El viacrucis burocrático de 
los afectados por los 

atentados del 17-A: "Nadie 
de la Administración nos 

ha asesorado bien en todo 
este tiempo"

https://www.eldiario.es/catalunya/Testig
os-presenciales-atentados-desatencion-I

nterior_0_791621053.html

El Diario
El milagro de la 

mujer que 
consiguió burlar a 
la muerte el 17-A 

en la Rambla
https://www.lavanguardia.co
m/vida/20180813/45127355
0477/atentados-barcelona-
milagro-mujer-burlar-muerte

-17a.html

La Vanguardia

Me siento juzgada 
constantemente 

porque estoy viva, 
porque no me falta 
ninguna parte del 

cuerpo
https://www.eldiario.es/catal
unya/politica/siento-juzgada
-constantemente-falta-cuerp

o_0_801770321.html

elDiario.es

Robert Manrique: ‘Si a un ferit que ha estat a punt de 
morir no l’atenen com cal, què passa amb la resta?’

https://www.vilaweb.cat/noticies/robert-manrique-no-he-rebut-mai-ni-una-sola-ca
rta-de-cap-ministre-de-linterior/

Vilaweb.cat
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24 horas de 
tregua política por 

las víctimas del 
terrorismo

https://www.eldiario.es/cata
lunya/opinions/horas-tregua
-politica-victimas-terrorismo

_6_803579655.html

15/08/2018

eldiario.es

Las víctimas del 17A piden a 
los políticos que no utilicen su 

dolor tras olvidarlas
EFE
https://www.efe.com/efe/espana/politica/las-vic
timas-del-17a-piden-a-los-politicos-que-no-utili

cen-su-dolor-tras-olvidarlas/10002-3721241

La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/politica/2018081
6/451336538974/victimas-del-17a-piden-a-polit
icos-que-no-utilicen-su-dolor-tras-olvidarlas.ht

ml

Onda Cero
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/victi
mas-del-17a-piden-a-politicos-que-no-utilicen-s
u-dolor-tras-olvidarlas_201808165b755fb40cf2

2dac61c0255d.html

Las víctimas piden a 
los políticos que "no 
usen" su dolor para 
hacer política tras 

haberlas "olvidado" 
durante el año

http://www.rtve.es/noticias/201
80816/victimas-del-17-politicos-
no-usen-dolor-ajeno-para-hace

r-politica/1779823.shtml

RTVE

Las víctimas de 
Las Ramblas a 

los políticos: 
“No utilicen el 
dolor ajeno”

https://www.cuatro.com/
noticias/sociedad/victim
as-atentados-Ramblas-
aniversario-secuelas-psi
cologicas_0_261187506

7.html

Cuatro TV

Las víctimas del 
17-A se sienten 
"abandonadas" 

y piden una 
"tregua" de los 

políticos
https://www.elperiodico.
com/es/politica/2018081
6/las-victimas-del-17-a-s
e-sienten-abandonadas-
y-piden-una-tregua-de-l

os-politicos-6990980

ElPeriodicoCat Las víctimas del 
17-A piden a los 
políticos que no 
utilicen su dolor 

después de 
haberlas 

«abandonado»
https://www.abc.es/espana/
catalunya/abci-victimas-17-
a-piden-politicos-no-utilicen
-dolor-despues-haberlas-ab
andonado-201808161341_

noticia.html

ABC

Las víctimas del 
17-A denuncian 
que el 'procés' 

las dejó "en 
segundo plano"
https://www.elmundo.es/
cataluna/2018/08/16/5b
755fd5e5fdea1a248b45

e5.html

El Mundo s.XXI

El Ayuntamiento 
de Barcelona y las 

víctimas del 
atentado piden a 
los partidos que 
no politicen los 

homenajes
https://elpais.com/politica/2
018/08/16/actualidad/15344

21283_651082.html

El País

17A: Se cumple 
el plazo para ser 
reconocido como 

víctima del 
terrorismo

https://cronicaglobal.eles
panol.com/vida/17a-plazo
-reconocido-victima-terror
ismo_161300_102.html

cronicaglobal.es

Editorial. 
Una tregua 

para 
compartir el 

dolor
https://www.elperio
dico.com/es/opinion
/20180816/editorial-
una-tregua-para-co
mpartir-el-dolor-699

1712

ElPeriodicoCat

"No 
manipulen 
el dolor"

https://eltrasteroa
zul.blogspot.com/
2018/08/16-agost
o-2018-13-public
oes-opinion.html

publico.es

Unos 150 
familiares y 
víctimas del 

17A asisten al 
acto de 

Barcelona
https://www.catalunyapr
ess.es/texto-diario/mostr
ar/1162222/unos-150-fa
miliares-victimas-17a-as

isten-acto-barcelona

Catalunyapress

Cercadors de víctimes 
Un grup de psicòlegs i 
juristes s’uneixen per 

acompanyar i 
assessorar els afectats 

per l’atemptat
https://www.catalunyapress.es/text
o-diario/mostrar/1162222/unos-15
0-familiares-victimas-17a-asisten-a

cto-barcelona

El Punt Avui

"La solidaritat 
no es pot 

encendre o 
apagar el dia 

de 
l'homenatge"

https://eltrasteroazul.
blogspot.com/2018/0
8/16-agost-2018-15-

agencia-acn.html

ACN
Las víctimas de los 

atentados de 
Barcelona y 

Cambrils se sienten 
abandonadas

https://www.heraldo.es/noticias/
nacional/2018/08/16/las-victima
s-los-atentados-barcelona-cam
brils-sienten-abandonadas-126

2347-305.html

Heraldo de Aragón
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«No utilicen el 
dolor ajeno 
para hacer 
política»

https://www.canarias7.
es/nacional/no-utilicen-
el-dolor-ajeno-para-hac
er-politica-CD5317466

Canarias 7
Rueda de 

prensa de la 
UAVAT en 
Barcelona

https://www.publico.e
s/videos/694872/rue
da-de-prensa-de-uav

at-en-barcelona

publico.es
Un año después, 

hablan las 
víctimas del 

doble atentado 
en Barcelona, 
supervivientes, 

familiares y 
allegados

http://www.rtve.es/alacarta
/videos/noticias-24-horas/
24-victimas-ok/4697216/

RTVE

Las víctimas de 
los atentados del 
17-A: «Nos han 

olvidado. Que no 
utilicen el dolor 

ajeno»
https://www.abc.es/espan
a/abci-victimas-atentados-
17-a-olvidado-no-utilicen-d
olor-ajeno-201808170229

_noticia.html

ABC

Un año del 17-A 
Las víctimas del 

yihadismo en 
Catalunya exigen 
no usar su dolor 

para hacer política
https://www.deia.eus/2018/08
/17/politica/estado/las-victima
s-del-yihadismo-en-catalunya
-exigen-no-usar-su-dolor-par

a-hacer-politica

Deia

18/08/2018

La 
administración 
ha abandonado 
a las víctimas 

del 17A
https://www.metropolia
bierta.com/quien-hace-
barcelona/personas/ad
ministracion-abandona
do-victimas-17a_9513_

102.html

metropoli
abierta.com

Las víctimas del 
17A acusan a 
los políticos de 
olvidarlas y les 
piden que no 

utilicen su dolor
https://www.lavozdegali
cia.es/noticia/espana/20
18/08/16/victimas-17a-a
cusan-politicos-olvidarla
s-piden-utilicen-dolor/00
0315344237113707944

35.html

La Voz de Galicia

Un año despues 
nos sentimos 
engañados, 
agotados, 

abandonados
https://www.lasexta.com/noti
cias/nacional/hablan-las-victi
mas-de-los-atentados-de-cat
aluna-un-ano-despues-nos-s
entimos-enganados-agotado
s-abandonados_201808165
b755ccc0cf22dac61c01f7c.h

tml

La Sexta TV

Las víctimas 
de los 

atentados se 
sienten 

abandonadas
http://www.canalsur.
es/noticias/las-victim
as-de-los-atentados-
se-sienten-abandona

das/1311626.html

Robert Manrique 
(UAVAT): 'Em fa 
fàstic que s'usi el 
dolor aliè per fer 
política de baix 

nivell'
https://www.cugat.cat/noti
cies/societat/138844/rober
t-manrique-%28uavat%29
_-_em-fa-fastic-que-s_usi-
el-dolor-alie-per-fer-politic

a-de-baix-nivell_

cugat.cat

Les victimes 
demanen que 

no es 
polititzin els 

actes 
d’homenatge

https://beteve.cat/soc
ietat/atemptat-rambla
-uavat-victimes-no-p

olititzar/

Beteve

“Por primera 
vez las 

víctimas 
damos la 

espalda a las 
autoridades”

https://elpais.com/cc
aa/2018/08/17/catalu
nya/1534524779_96

2600.html

El PaísCanal Sur TV

Editorial.
https://eltrasteroazul.blogs
pot.com/2018/08/18-agost
o-2018-3-elperiodico-de.ht

ml

El Periodico Cat

17A: Se cumple 
el plazo para ser 
reconocido como 

víctima del 
terrorismo

https://cronicaglobal.elesp
anol.com/vida/17a-plazo-r
econocido-victima-terroris

mo_161300_102.html

Cronica Global

Testimoni 
presencial de 
l'atropellament

http://www.ccma.cat/32
4/el-testimoni-de-les-vic
times-del-17a/noticia/2

871378/
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19/08/2018

Confidències per 
Whatsapp: així 

busquen 
comprensió les 

víctimes del 
terrorisme

https://www.naciodigital.cat/not
icia/160654/confidencies/what
sapp/aixi/busquen/comprensio/

victimes/terrorisme 24/08/2018

Un año y siete días 
de dignidad

https://eltrasteroazul.blogspot.
com/2018/08/24-agosto-2018-

un-ano-y-siete-dias-de.html

naciodigital.cat

eltrasteroazul

Never say this to a 
victim of terrorism and 
the best ways to help 
https://salamplan.com/en/terroris
m/never-say-this-to-victim-of-terr
orism-and-the-best-ways-to-help/

20180819

Salamplan

61

Seis meses desde 
la creación de la 

UAVA
https://eltrasteroazul.blogspot.
com/2018/08/27-agosto-2018-

seis-meses-desde-la.html

eltrasteroazul27/08/218
El homenaje al 
17-A pide una 
tregua en el 

conflicto 
independentista
http://www.expansion.co
m/economia/politica/201
8/08/17/5b75e057e5fdea

90598b464f.html

expansion.com26/08/2018

Atentado en 
Barcelona: la 

Rambla se cubrió 
de flores, 

discreción e 
incomodidad a un 
año de la tragedia

https://www.clarin.com/mund
o/atentado-barcelona-rambla
-sume-silencio-recuerdo-victi
mas-ataque_0_ry39vQEIX.ht

ml

Clarín

AGOST
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SETEMBRE

OCTUBRE

Desamparo 
tras el 17-A

https://www.elmundo.e
s/cataluna/2018/09/03/
5b8cecd646163f94318

b45d4.html

03/09/2018

El Mundo s.XXI

21/09/2018

Presentació del llibre 
"Les infermeres en 
l'atemptat del 17A"

https://eltrasteroazul.blogspot.com/2
018/09/21-setembre-2018-presentac

io-del-llibre.html

eltrasteroazul

Denegats els primers 
reconeixements com 
a víctimes del 17-A 

https://www.ara.cat/societat/Dene
gats-primers-reconeixements-vict

imes-del_0_2094390547.html

Ara

Las víctimas 
olvidadas de los 

atentados yihadistas 
en Cataluña

https://www.diariosur.es/nacional/
victimas-olvidadas-atentados-yih
adistas-Cataluna-201810082059

30-ntrc.html

Colpisa08/10/2018

Dolor i oblit: el 
tortuós camí de 
les víctimes del 

terrorisme a 
Catalunya

https://www.naciodigital.cat
/noticia/164314/dolor/oblit/t
ortuos/cami/victimes/terrori

sme/catalunya

naciodigital.cat
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NOVEMBRE

DESEMBRE

Buch diu que amb l'entrada al 
CITCO els Mossos poden treballar 
"de forma més segura i més àgil"

https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord
/20181113/452908319414/buch-diu-que-amb-lentra
da-al-citco-els-mossos-poden-treballar-de-forma-me

s-segura-i-mes-agil.html

13/11/2018

La Vanguardia

24/11/2018

Reunión Informativa 
UAVAT-11M “Personarse 

en la causa penal”
https://eltrasteroazul.blogspot.com/2018
/11/24-noviembre-2018-reunion-informat

iva.html

eltrasteroazul

Décimo aniversario 
del “Grupo de Duelo 
de Monzón – Cinca 

Medio”
https://eltrasteroazul.blogspot.co
m/2018/11/03-noviembre-2018-d

ecimo-aniversario.html

03/11/2018

eltrasteroazul

29/11/2018

Reunión afectados atentados 
agosto 2017 con UAVAT y 
Asociación "11M Afectados 

por Terrorismo"
https://eltrasteroazul.blogspot.com/2018/11/

29-noviembre-2018-241118-reunion.html

eltrasteroazul

Encara es 
busquen un 
centenar de 

ferits a 
l'atemptat del 

17-A a la 
Rambla

https://www.naciodigital.c
at/noticia/168265/encara/
es/busquen/centenar/feri
ts/atemptat/17-a/rambla

naciodigital.cat

La Rambla de 
Barcelona 

conmemorarà el 
atentado con un 
mensaje sobre la 
paz escrito en el 

suelo
https://www.lavanguardia.
com/local/barcelona/2018
1204/453344909403/ram
bla-barcelona-atentado-m

emorial-mensaje.html

La Vanguardia «Que la pau et 
cobreixi, oh ciutat de 

pau», lema del 
Memorial Rambles 
per les víctimes del 

17-A
naciodigital.cat

https://www.naciodigital.cat/noti
cia/168259/pau/et/cobreixi/oh/ci
utat/pau/lema/memorial/ramble

s/victimes/17-a

El Mundo Siglo XXI
https://www.elmundo.es/catalu
na/2018/12/04/5c06bf12fc6c83

34528b45fb.html

Una placa 
junto al 

mosaico de 
Miró 

recordará los 
atentados del 

17-A
https://elpais.com/cc
aa/2018/12/04/catalu
nya/1543928448_74

3322.html

El País

Así será el 
homenaje de 

Barcelona a los 
atentados de La 

Rambla
https://cronicaglobal.eles
panol.com/politica/asi-se
ra-homenaje-barcelona-a
tentados-rambla_204504

_102.html

CronicaGlobal

Así será el memorial que 
Barcelona instalará en La 
Rambla por los atentados 

de Cataluña
https://ecodiario.eleconomista.es/terro
rismo/noticias/9562817/12/18/La-Ram
bla-de-Barcelona-conmemorara-el-ate
ntado-con-un-mensaje-sobre-la-paz-e

scrito-en-el-suelo.html

ecodiario.es

04/12/2018

https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20181113/452908319414/buch-diu-que-amb-lentrada-al-citco-els-mossos-poden-treballar-de-forma-mes-segura-i-mes-agil.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20181113/452908319414/buch-diu-que-amb-lentrada-al-citco-els-mossos-poden-treballar-de-forma-mes-segura-i-mes-agil.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20181113/452908319414/buch-diu-que-amb-lentrada-al-citco-els-mossos-poden-treballar-de-forma-mes-segura-i-mes-agil.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20181113/452908319414/buch-diu-que-amb-lentrada-al-citco-els-mossos-poden-treballar-de-forma-mes-segura-i-mes-agil.html
https://eltrasteroazul.blogspot.com/2018/11/24-noviembre-2018-reunion-informativa.html
https://eltrasteroazul.blogspot.com/2018/11/24-noviembre-2018-reunion-informativa.html
https://eltrasteroazul.blogspot.com/2018/11/24-noviembre-2018-reunion-informativa.html
https://eltrasteroazul.blogspot.com/2018/11/03-noviembre-2018-decimo-aniversario.html
https://eltrasteroazul.blogspot.com/2018/11/03-noviembre-2018-decimo-aniversario.html
https://eltrasteroazul.blogspot.com/2018/11/03-noviembre-2018-decimo-aniversario.html
https://eltrasteroazul.blogspot.com/2018/11/29-noviembre-2018-241118-reunion.html
https://eltrasteroazul.blogspot.com/2018/11/29-noviembre-2018-241118-reunion.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/168265/encara/es/busquen/centenar/ferits/atemptat/17-a/rambla
https://www.naciodigital.cat/noticia/168265/encara/es/busquen/centenar/ferits/atemptat/17-a/rambla
https://www.naciodigital.cat/noticia/168265/encara/es/busquen/centenar/ferits/atemptat/17-a/rambla
https://www.naciodigital.cat/noticia/168265/encara/es/busquen/centenar/ferits/atemptat/17-a/rambla
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181204/453344909403/rambla-barcelona-atentado-memorial-mensaje.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181204/453344909403/rambla-barcelona-atentado-memorial-mensaje.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181204/453344909403/rambla-barcelona-atentado-memorial-mensaje.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181204/453344909403/rambla-barcelona-atentado-memorial-mensaje.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181204/453344909403/rambla-barcelona-atentado-memorial-mensaje.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/168259/pau/et/cobreixi/oh/ciutat/pau/lema/memorial/rambles/victimes/17-a
https://www.naciodigital.cat/noticia/168259/pau/et/cobreixi/oh/ciutat/pau/lema/memorial/rambles/victimes/17-a
https://www.naciodigital.cat/noticia/168259/pau/et/cobreixi/oh/ciutat/pau/lema/memorial/rambles/victimes/17-a
https://www.naciodigital.cat/noticia/168259/pau/et/cobreixi/oh/ciutat/pau/lema/memorial/rambles/victimes/17-a
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/12/04/5c06bf12fc6c8334528b45fb.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/12/04/5c06bf12fc6c8334528b45fb.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/12/04/5c06bf12fc6c8334528b45fb.html
https://elpais.com/ccaa/2018/12/04/catalunya/1543928448_743322.html
https://elpais.com/ccaa/2018/12/04/catalunya/1543928448_743322.html
https://elpais.com/ccaa/2018/12/04/catalunya/1543928448_743322.html
https://elpais.com/ccaa/2018/12/04/catalunya/1543928448_743322.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/asi-sera-homenaje-barcelona-atentados-rambla_204504_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/asi-sera-homenaje-barcelona-atentados-rambla_204504_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/asi-sera-homenaje-barcelona-atentados-rambla_204504_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/asi-sera-homenaje-barcelona-atentados-rambla_204504_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/asi-sera-homenaje-barcelona-atentados-rambla_204504_102.html
https://ecodiario.eleconomista.es/terrorismo/noticias/9562817/12/18/La-Rambla-de-Barcelona-conmemorara-el-atentado-con-un-mensaje-sobre-la-paz-escrito-en-el-suelo.html
https://ecodiario.eleconomista.es/terrorismo/noticias/9562817/12/18/La-Rambla-de-Barcelona-conmemorara-el-atentado-con-un-mensaje-sobre-la-paz-escrito-en-el-suelo.html
https://ecodiario.eleconomista.es/terrorismo/noticias/9562817/12/18/La-Rambla-de-Barcelona-conmemorara-el-atentado-con-un-mensaje-sobre-la-paz-escrito-en-el-suelo.html
https://ecodiario.eleconomista.es/terrorismo/noticias/9562817/12/18/La-Rambla-de-Barcelona-conmemorara-el-atentado-con-un-mensaje-sobre-la-paz-escrito-en-el-suelo.html
https://ecodiario.eleconomista.es/terrorismo/noticias/9562817/12/18/La-Rambla-de-Barcelona-conmemorara-el-atentado-con-un-mensaje-sobre-la-paz-escrito-en-el-suelo.html


64

04/12/2018

Un missatge de pau 
en àrab deixat a la 
Rambla després 

dels atacs, al 
memorial del 17A

https://www.ccma.cat/324/un-m
issatge-de-pau-en-arab-deixat-
a-la-rambla-despres-dels-atacs
-al-memorial-del-17a/noticia/28

90938/

TV3 3/24

Una frase al mosaic 
de Miró recordarà 
les víctimes dels 

atemptats de 
Barcelona i Cambrils
https://www.ara.cat/societat/mo
saic-Miro-frase-placa-memorial
-victimes-atemptats-Barcelona-
Cambrils-Rambla_0_21369865

27.html

Ara

Colau posa 
una frase en 

àrab per 
recordar els 
morts de La 

Rambla
https://www.catalunya
press.cat/texto-diario/
mostrar/1272102/cola
u-posa-frase-rab-per-r
ecordar-els-morts-ram

bla

catalunyapress

Una gran placa 
al terra de la 
Rambla retrà 
homentatge a 

les víctimes del 
17-A

https://beteve.cat/societat
/atemptat-rambla-barcelo

na-homenatge/

beteve

10/12/2018

Víctimas del 
17-A en busca 

de sus 
derechos

https://www.abc.es/es
pana/catalunya/abci-v
ictimas-17-a-busca-de
rechos-20181210024

3_noticia.html

DESEMBRE
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Rodes de premsa

Ajuntament de Barcelona

20.06.2018
L’Ajuntament de Barcelona i l’associació Unitat Atenció i 
Valoració Afectats per Terrorisme (UAVAT) han acordat un 
conveni de col·laboració amb el qual volen garantir que totes 
les persones afectades pels atemptats terroristes del passat 
17 d’agost rebin suport assistencial, jurídic i legal. 
El consistori barceloní destina 80.000 euros a l’associació 
per  tal que aquesta col·labori en fer el millor 
acompanyament possible de les persones que van viure la 
tragèdia. 

14.02.2018
En la taula de presentació va estar Sara Bosch i Elisa 
Micciola com a Coordinació de la UAVAT, al Dr. Antonio 
Andrés Pueyo en representació de la Universitat de 
Barcelona (UB), Roberto Manrique (víctima del terrorisme i 
expert en assessorament d’ afectats per terrorisme) i Pilar 
Manjón (Asociación 11-M).
L'objectiu fonamental d'aquest acte va ser donar a 
conèixer la unitat a la població i que diversos mitjans de 
comunicació poguessin fer-ne difusió, amb la finalitat que 
víctimes, afectats i familiars poguessin disposar d'aquest 
recurs.

Presentació UAVAT (Roda de premsa, Pavelló de la 
República )

Roda de prensa (Hotel H10 Universitat)

16.08.2018
Presentació de les dades de la tasca realitzada per la UAVAT 
i les persones que ens acompanyen van poder expressar si 
ho desitjaven els seus sentiments i opinions i respondre a les 
qüestions que els plantegin els mitjans de comunicació.

14.12.2018
Presentació del memorial en record als afectats pels 
atemptats de Catalunya. El Memorial Rambles serà una 
placa de 12 metres de llarg i 20 centímetres d'ample que 
s'ubicarà just a sobre del mosaic del Pla de l'Os de Joan Miró 
i que portarà inscrita la frase Que la pau et cobreixi, oh ciutat 
de pau. La UAVAT va organitzar un sondeig entre una mostra 
d’afectats perquè valoressin la frase que desitjaven.

Roda de prensa sobre el memorial de les 
víctimes de l’atemptat de la Rambla (Ajuntament 

de Barcelona)
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La sensibilització de tots els agents implicats amb 

competències en l’atenció integral a les víctimes 

de terrorisme (social, sanitària i 

administrativa-legal) és un interés necessari per la 

UAVAT. La seva responsabilitat comporta accions 

que han de ser coordinades en benefici de facilitar 

la localització, els resarciments i la recuperació 

dels afectats. Establir relacions amb aquestes 

institucions i promoure el diàleg i sinergies posant 

a la seva disposició la nostra experiència, i 

capacitat davant el nostre objectiu comú és un 

aspecte inicial necessari per dur a terme la nostra 

tasca. També ho és el poder aportar-los informació 

i assessorament professional així com 

recomanacions concretes i objectives dels  

aspectes a millorar, tot i detectant directament al 

circuit d’atenció aquells elements que   causen   

doble   patiment   per   dèficit  en  els

mecanismes d’informació i protecció. 

En aquest sentit, poder actuar de forma preventiva davant 

dels esperables i abordables processos de victimització 

secundària va de la mà amb el missatge de solidaritat, 

memòria i dignitat dels actes de record institucional.

 Reunions i coordinacions 
institucionals

Ministeri de l’Interior, Diputació, 
Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament, Consorci Sanitari.

Acords institucionals i 
amb entitats

11-M i Universitat de 
Barcelona (UB).

Actes de record i memòria

Infermeres, aniversari, Amics de 
les Rambles, reunions 
informatives. 

Tres objectius específics

UAVAT està realitzant una proposta
de millores legislatives per a la memòria, dignitat i 
reparació de les víctimes del terrorisme a Catalunya

Sensibilització i prevenció secundària



14.02.2018

14.03.2018

Consorci SanitariAjuntament de Barcelona

00.02.2018

Ajuntament de Barcelona

amb membres de 
la Taula tècnica 

 Sara Bosch, Elisa Micciola, 
Robert Manrique

La UAVAT alerta de la necessitat 
de seguiment i de la seva 
disposició a assessorar

amb serveis jurídics

Sara Bosch, Elisa Micciola, 
Robert Manrique, Montserrat 

Fortuny
i 

Pilar Manjón (11-M)

Reunió per plantejar qüestions 
prèvies al procediment penal 
davant la possibilitat que 
l’Ajuntament es personi com 
acusació popular

amb Dr. Cosialls

 Sara Bosch, Elisa Micciola

A través de la UTCCB ens posem en contacte amb el 
Dr. Cosialls (CSB). En reunió presencial alertem sobre 
la necessitat de detecció (filiació) i documentació 
acreditativa que requeriran als afectats dins de les 
sol·licituds administratives. Se sol·licita per part seva 
protocol amb l’objectiu de traslladar informació als 
psicòlegs de la xarxa pública (CSMA)

Reunions i 
coordinacions 
institucionals

05.07.2018

Sotsdirecció de Víctimes de 
Terrorisme del Ministeri de 

l’Interior

09.07.2019

Institut de Medicina legal i 
Ciències Forenses de 

Catalunya

Conèixer el circuit de les valoracions 
forenses que pengen del procediment 
judicial de l’audiència nacional (procés 
rambles) i trobar vies per a facilitar a les 
víctimes l’accés als seus informes 
forense.

Presentació de la unitat i recerca de sinergies. 
Plantejaments sobre aspectes tècnics de tramitacions i 
terminis. Valoracions sobre la situacions d’afectats dels 
atemptats a Catalunya i plantejament sobre 
recomanacions i propostes de millora per a la futura 
modificació de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de 
reconeixement i protecció integral a les víctimes de 
terrorisme.

Sara Bosch i Elisa Micciola

amb Dra. Estarelles

 Sara Bosch i Elisa Micciola

Reunió ERC

11.05.2018

amb Ester Capella

Robert Manrique, i 
Montserrat Fortuny

La reunió sobre els projectes futurs de 
la UAVAT: localització de víctimes, 
necessitat de la creació d’oficina 
específica de víctimes de terrorisme i 
les diverses dificultats per la filiació de 
víctimes dels atemptats a Catalunya.

11.05.2018

Servei de Tramitació de Justícia 
Gratuïta (SERTRA)

amb Mari Cruz Martinez Alfau

Reunió per conèixer si el torn d’ofici de 
l’advocacia tenia capacitat per a fer-se 
càrrec d’assessorament i representació, 
si escau, de les víctimes de terrorisme

Robert Manrique, Sara 
Bosch i Montserrat Fortuny
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08.11.2018 30.11.2018

Ajuntament de Barcelona

Associació Francesa de 
Víctimes de Terrorisme 

(AFVT)

06.08.2018 29.11.2018

Diputació de Barcelona

Conselleria d’Interior

 Elisa Micciola

Coordinacions professionals per al 
seguiment d’afectats d'origen 
francès en els atemptats de 

Catalunya. 

amb Miquel Buch i 
Moya Isabel Ferrer i 

Àlvarez

Sara Bosch, Elisa Micciola, 
Robert Manrique, Montserrat 

Fortuny

Presentació de la UAVAT, la tasca realitzada i la que queda per 
fer. S’exposa les dificultats recollides a través de les vivències 
dels afectats en relació als tràmits administratius.
Es planteja el seguiment del projecte d’atenció a afectats per 
terrorisme a Catalunya amb el suport de la Generalitat. 
Necessitat de treballar cap a una llei de víctimes del terrorisme a 
Catalunya. El conseller ens comunica que farà recerca i ens 
plantejarà les vies de col·laboració

amb Josep Muñoz Luque

 Sara Bosch,Robert Manrique, 
Montserrat Fortuny i Elisa 

Micciola

Es planteja afirmativament la continuïtat de 
subvenció pel nostre projecte durant el 
2019. 

Es planteja afirmativament el 
seguiment del conveni de 
col·laboració pel 2019

amb Jordi Sànchez i 
Montserrat Rovira

Sara Bosch i Elisa Micciola

16.07.2018

 Conselleria de Salut

02.07.2018

Protecció Civil

amb la Dra. Cristina Nadal, directora 
general de Planificació en Salut, i la 
Yolanda Lejardi, coordinadora de la 

Secretaria d’Atenció Sanitària i 
Participació (Barcelona)

Sara Bosch, Robert Manrique i Elisa 
Micciola

Donar a conèixer la situació dels afectats en relació al reconeixement de les 
seves lesions: requisit plantejat pel Ministeri de l’interior de constar al llistat 
de ferits enviat per la Generalitat, i la problemàtica a tal efecte del ferits 
atesos per salut mental, no registrats en aquests llistats.

Informem de la nostra tasca amb els afectats i la de suport dins el circuit 
mèdic: donem a conèixer el nostre document informatiu adreçat als 
professionals de salut per facilitar la documentació requerida dins del circuit 
administratiu vinculat a la llei 29/2011.

amb Isabel Ferrer i 
Alvarez 

 Sara Bosch, Robert 
Manrique i  Elisa Micciola

Es comenta el projecte de pla 
d’emergències del territori, així com, la 
necessitat d’establir protocols que millorin 
l’atenció entre els diferents serveis. 
Planteja la necessitat d’un servei 
d’orientació especialitzat en terrorisme.

Carta del Molt Hble. Sr. Joaquim 
Torra i Pla dirigida a les persones 
afectades dels atemptats a 
Catalunya el dia de la reunió 
(24/11/2018)



Aniversari dels atemptats
Accions de suport en la creació acte de record

El 17 d’agost de 2018 es complia un any de la barbàrie terrorista que va abatre el cor de 
la nostra ciutat. El cor de tots. La ciutat de BCN, amb un curat homenatge havia de 
donar veu a un sentiment comú. Que tots estem al costat dels afectats. Ser i mostrar 
que és una ciutat de pau, i fer que les víctimes fossin les veritables protagonistes. La 
UAVAT participa activament en l’assessorament, l’organització i l’acompanyament 
d’aquest acte que té l’essència de preservar la seva sensibilitat, la seva dignitat i el 
màxim respecte a la seva intimitat.

Descripcions de les accions:

Reunions organitzatives de preparació de l’acte de record amb Direcció Tècnica d’Actes 
Institucionals i Protocol de l’Ajuntament de Barcelona. 

Selecció de totes les persones i gestió dels seus correu postals per a que l’alcaldia 
pogués enviar les cartes d’invitació a tots els afectats.

Establir-se com a enllaç entre l’Ajuntament de Barcelona i els afectats (nacionals). 

Acompanyament el dia de l’acte

Col·laboracions de psicòlegs i psicòlogues de la xarxa de la UAVAT en el suport i acompanyament el 
dia de l’acte de record.

Els dies previs van ser dies de treball 
frenètic però la satisfacció dels 
afectats van ser la millor 
recompensa-

Interpretació musical 
Espai de descans. Palauet 
d’Albéniz

Col·laboració companys de CUESB i UAVAT

Espai de record a Plaça Catalunya i targetó d’accés

Actes de 
record i 
memòria
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Actes de record i memòria Memòria i dignitat
Accions de suport en el memorial de les Rambles
La UAVAT posa, a través de l’Ajuntament de Barcelona, a disposició d'afectats la 
possibilitat de poder participar en l’elecció del memorial de les Rambles de Barcelona 
entre 10 opcions finalistes proporcionades per l’alcaldia. En aquest sentit, 
conjuntament amb el Ricard Vinyes, comissionat de la Memòria de l’Ajuntament de 
Barcelona, s’ha pogut dur a terme la selecció d’entre més de 5.000 missatges de 
condol que persones anònimes van deixar al voltant del mural de Miró els dies 
posteriors a l'atemptat.

Descripció de les accions :

Reunions amb Ricard Vinyes, comissionat de la Memòria de l’Ajuntament de 
Barcelona

Preparació dels actes de votació dels escrits candidats

Intervenció en la roda de prensa d’anunci del memorial de les Rambles

Que la pau et cobreix, oh 
ciutat de pau

Presentació del llibre de 
les infermeres el 17A en 
els atemptats

Presentació dels musics per 
les Rambles

Fotografies corresponents a (de dreta a esquerra): escrit escollit, reunió 
informativa i urna de votacions dels escrits del memorial

Actes d'inauguració monument Ernest Lluch
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Reunions amb afectats

La primera reunió informativa als afectats dels atemptats de 
Catalunya tenia els objectius de:

- Proporcionar informació bàsica sobre la llei de víctimes 
del terrorisme i el circuit administratiu.

- Informar sobre sol·licituds de reconeixement de víctimes 
del terrorisme (RVT) i altres ajuts.

- Informació sobre la personació de l’associació 11-M com 
Acusació popular i particular.

- Promoure la trobada i els vincles entre els afectats 
presents

La reunió, convocada i organitzada per la UAVAT, tenia  com a 
objectiu escoltar el seu testimoni i les seves preocupacions i 
informar sobre els drets als quals poden optar si són reconegudes 
com a víctimes del terrorisme a partir de la legislació d’assistència a 
víctimes de terrorisme.

L'alcaldessa, Ada Colau, va acompanyar-los amb la seva presència i 
total disposició a respondre a les seves inquietuds.

Reunió informativa (Saló de Cròniques de 
l’Ajuntament de Barcelona)

La segona reunió als afectats dels atemptats de Catalunya sobre el 
procediment penal presentava com a objectius:

- Paper de l’acusació popular i l’acusació particular després de la 
primera publicació de l’auto de processament.

- Informació bàsica del procés penal instruït pel Jutjat Central 
d'Instrucció de l’Audiència Nacional número 4, Madrid.

- Resolució de dubtes personals i generals vinculats al procediment 
legal: procediment, temps, apud actas, estratègies penals, ètc.

                 Col·laboracions de l'Associació 11-M i la Federació Catalana de Tennis

Reunió informativa (Sala Museu de la Federació 
Catalana de Tennis)

La voluntat de 
l’Ajuntament i de la 
mateixa UAVAT és 
garantir que cap 
persona es quedi 

sense cobertura per 
fer la petició fora de 

termini o per 
desconeixement de la 

seva existència.
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Formació interna (formació continuada dels 
propis professionals / creació  protocols)

L’especialització dels professionals que treballen i col·laboren és 
un aspecte imprescindible de l’equip UAVAT. Tot i que alguns dels 
professionals que componen el nostre equip tenen una dilatada 
experiència en l’atenció social, psicològica i legal de les persones 
afectades per terrorisme, la necessària incorporació d’altres 
col·laboradors obliga al fet que aquests hagin fet un procés de 
formació davant les particularitats d’aquest col·lectiu victimològic 
en els seus aspectes generals. Així mateix, ha estat imprescindible 
uns cursos seguiment en cada cas en particular atenent les seves 
diferències individuals i necessitats. La pròpia atenció ha 
comportat la creació de protocols interns de recollida d’informació, 
de seguiment ,de derivació i coordinació amb altres professionals

Formació i expertesa professionals 
(participació en congressos, xerrades i 
simposis)

La difusió professional dels coneixements previs i obtinguts en 
matèria d’atenció a afectats és una obligació responsable de la 
UAVAT. Contribuir al fet que altres professionals o col·lectius 
puguin conèixer i millorar la seva intervenció, en els diferents 
àmbits, davant les persones que pateixen un atemptat terrorista, 
comporta la nostra agraïda participació en actes formatius i 
accions divulgatives

“Atemptats a Catalunya. La intervenció psicològica, el 
repte de fer-ho millor”

I Jornades de Psicologia Aplicada a Desastres, Urgències i 
Emergències. SEPADEM

Conferència sobre la intervenció psicològica en els atemptats de 
Barcelona “En aquestes Jornades de SEPADEM tenim la necessitat 
de revisar com ho vam fer nosaltres. Els psicòlegs. Formats en 
Intervenció en crisi i en tractaments posttraumàtics, som capaços 
de cobrir dispositius d'atenció immediata. De treballar de forma 
coordinada amb la resta de professionals. De fer primers auxilis i 
valorar la necessitat de seguiment. Som capaços de tractar les 
seves lesions. I per aquesta mateixa professionalitat hem de ser 
capaces de plantejar-nos si ho vam poder i ho hem de fer millor. 
Perquè la ferida psicològica és un repte que pot superar els 
dispositius, la seva qualitat i durada.”

Intervenció amb víctimes d’atemptats terroristes
Màster d’Emergències i catàstrofes. UdGirona i COPC.

Mòdul específic del màster adreçat a professionals d’intervenció 
amb víctimes. La victimització primària i secundària de les víctimes 
del terrorisme i la nostra intervenció i prevenció

Afectació psíquica en les víctimes: com millorar el 
tracte legal.

VIII Jornades de Criminologia El terrorisme de base 
religiosa. UOC, CEJFE

Ponència adreçada a exposar les necessitats de millorar el tracte 
legal de les persones amb afectació psíquica derivada d’un 
atemptat terrorista.Taula conjunta amb representants de 
l’Ajuntament de Bcn i del Departament de Justícia de la Generalitat 
en relació a l’atenció dels afectats pels atemptats a Catalunya de 
l’agost del 2017: debat i visió de millora

25.11.2017

10.02.2018

15.03.2018

Formacions
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Atención psicológica en IMV

XII Congreso de Emergencias Médicas. Unidad 
Docente Hospitalaria de Sant Pau

Ponència especialitzada adreçada a estudiants de medicina, en 
pautes d’atenció psicològica amb persones afectades per un 
Incident amb Múltiples Víctimes (IMV) com els atemptats del 17 
d’agost de 2017

Institut d’Emergències Mèdiques

Formació bàsica en intervenció en emergències i coordinació de 
l’equip de psicòlegs participants al simulacre per part de membres 
de l’equip de la UAVAT.

Simulacre: emergències/IMV

La fi d’ETA. Euskadi en pau?

Fundació nous horitzons.

Conferència sobre la fi d’ETA i les seves repercussió en la 
societat, presos i víctimes. Debat i sopar posterior per a valorar el 
tracte de les víctimes envers els canvis legislatius.

Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Escola de 
Bombers i Protecció Civil de Catalunya

Curs d’atenció a Víctimes adreçat a tècnics de protecció civil (de la 
Generalitat i municipals)

Pautes específiques en la intervenció amb víctimes del 
terrorisme

Ajuntament de Barcelona

Obertura de la Jornada "Construint la pau, reptes i oportunitats per 
al pais Basc després de la fi d'ETA", acompanyat per un altre 
expert en la matèria con es en Gorka Landaburu, periodista i 
director de Cambio16

Construint la Pau

XI Congrés (inter)Nacional de Psicologia Juridica i 
Forense

Bloc de formació continua

Congrés d'interès d’expertesa i vincles professionals en l'àmbit 
pericial: donar a conèixer la UAVAT als companys d’altres 
comunitats 

Evaluación y atención a víctimas y el TEPT
Bloc de formació continua

Curs d’expertesa dirigit a professionals en el que es tracta les 
característiques clíniques i d’avaluació del trastorn post-traumàtics.

Periodisme i atenció a víctimes del terrorisme 

Bloc de formació continua Facultat de Periodisme 
(UB)

Xerrada a la facultat de periodisme sobre les actuacions ètiques 
periodístiques en l’atenció a víctimes del terrorisme.

20.03.2018

10.05.2018

06.06.2018

13.06.19

10.10.2018

16.10.2018

01.11.2018

02.12.2018



La UAVAT ha constituït un nexe de coordinació 
específic amb l'Associació 11M afectados del 
Terrorismo per l’assessorament i acompanyament 
davant l’exercici dels seus drets a l'àmbit penal.

Les persones afectades psíquica i/o físicament per 
l’atemptat així com els familiars dels finats,  tenen dret a 
personar-se  com a acusació particular. 

L’Associació 11M afectados del Terrorismo, qui té la 
direcció lletrada de l’acusació popular, posa a la seva 
disposició els mitjans per poder-la exercir de forma 
gratuïta. Conèixer aquesta possibilitat i promoure les 
continuades coordinacions necessàries suposa recollida 
i transmissió d’informació en ambdós sentits i 
acompanyament  en els tràmits corresponents. 
Adaptació i difusió del material informatiu i organització 
de trobades entre els afectats i els seus representants 
legals.
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Cobertura legal
La UAVAT junt amb l’11-M posa a disposició de 
tots els afectats la seva representació legal, 
valoració forense i acompanyament durant tot el 
procés judicial a qualsevol afectat que ho desitgi.

Valoracions pericials:

L'atemptat, com qualsevol situació de violència, genera 
en aquells que la pateixen una greu afectació psicològica 
que entorpeix el seu benestar psicològic i emocional. La 
UAVAT incorpora un equip de psicòlegs forenses 
especialitzats en la valoració del dany psicològic causat 
per un atemptat terrorista. 
Les valoracions forenses constitueixen una eina de 
prova pericial en el context judicial i administratiu que 
valora el mal psíquic sofert. 

Aquesta valoració forense permet legalment orientar i 
assessorar els tribunals durant els processos judicials 
penals, laborals i administratius.

Protocol de valoració
LA UAVAT ha creat un protocol de 
valoració forense en víctimes de 
successos violents o traumàtics i consta 
amb experts de llarg recorregut en 
l'avaluació de trauma vinculats a 
atemptats terroristes, delictes violents i 
grans catàstrofes.

Valoració de lesions-seqüeles i nexe 
causal
La valoració del dany psicològic es basa 
en l'avaluació de la lesió psicològica, així 
com, la determinació de les seqüeles i la 
deterioració psicològica, cognitiva i 
emocional patit per l'afectat. A més 
permet oferir una valoració del nexe causal 
entre lesió / seqüela i el succés traumàtic.

Experiència i trajectòria professional
La direcció de la UAVAT compta amb una 
llarga experiència en valoració de seqüeles 
psicològiques en altres grans catàstrofes i 
accions terroristes (11-M, Hipercor, etc.).

Com ho fem?



Denúncia
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Acord 11M i UAVAT

La denúncia és un dret fonamental. Moltes de les persones 
afectades presenten una baixa percepció d’haver estat víctimes 
d’un delicte, un delicte de terrorisme. La denúncia és un dels 
documents acreditatius que s’han d’incorporar juntament amb la 
sol·licitud de reconeixement com a víctima del terrorisme (RVT) al 
Ministeri de l’Interior. La gran majoria dels afectats desconeixien 
aquest dret i alhora, requeriment administratiu. En la gran part 
dels casos, han mostrat dubtes en com realitzar-la i han patit 
angoixa per anar a comissaria.

El tràmit penal

De les persones que han presentat denúncia el 
75,9% ha decidit continuar el procés sota la 

representació jurídica l'Associació 11-M 
afectats per Terrorisme 

 De forma privada ho fan un 8,9%

Denuncia
86 persones han interposat denúncia.

Personació judicial
Actualment 87 persones han iniciat 
accions penals. D’aquestes, 60 persones 
s’han personat juntament amb 
l’associació 11-M.

Valoracions pericials
Totes les persones que s’han personat 
judicialment són valorades pels psicòlegs 
forenses de la UAVAT.

Apud Acta
Núm. de persones que han tramitat apud 
acta. 56

Judici
Encara es desconeix la data del procés 
judicial.

L’associació 11-M Afectados por 
Terrorismo en el seu paper d’acusació 
popular va designar al novembre del 
2017 a les psicòlogues forenses Sara 
Bosch i Elisa Micciola com a pèrits en el 
judici dels atemptats a Catalunya. 
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Personació judicial
Documents informatius

Procediment judicial

Les víctimes i afectats poden 
personar-se judicialment de forma 
individual (acusació particular) o de 
forma conjunta (acusació popular) en el 
procediment judicial. En aquest sentit, 
existeixen associacions de víctimes de 
terrorisme i altres organitzacions o 
institucions que poden personar-se com 
a acusació popular en els processos 
judicials. 

Resulta important acreditar mitjançant 
informes psicològics, mèdics, valoracions 
forenses, documentació acreditativa i/o 
probatòria del dia de l'atemptat terrorista i 
altre documental necessària, la realitat 
victimològica en el procés judicial.

Documents sobre informació bàsica 
en relació al procediment penal i les 
principals preguntes freqüents.  

Document informatiu sobre com 
realitzar l’“apud acta”, poder de 

representació judicial, en relació a 
l’acusació particular de l’associació 

11-M Afectats per Terrorisme.

Apud Acta

S’han realitzat 15 acompanyaments a 
fer l’apud acta i s’han assessorat a un 

total de 66 persones
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Valoració de lesions i seqüeles

Les valoracions pericials sobre lesions i seqüeles 
psicològiques permeten avaluar, enumerar i quantificar 
el mal psicològic sofert després d'un atemptat. Encara 
que les seqüeles representen un important impacte en 
la vida dels afectats i de les seves famílies, són en les 
majoria dels casos, difícils de mesurar, cuantificar i de 
demostrar enfront de procediments legals i 
administratius.

Entre les seqüeles postraumàtiques més habituals 
trobem els símptomes de trastorn d'estrès 
posttraumàtic, depressió, trastorns 
obsessius-compulsius i fins i tot, desajustaments 
persistents de la personalitat.

Les valoracions o dictàmens pericials estan dirigits a 
estimar el mal de forma rigurosa, científica i sobre la 
base de criteris clínic-forenses i legals amb la finalitat 
d'orientar les indemnitzacions per danys psicofísics 
(Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i 
Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme) per a 
establir una quantificació adequada, així com, en els 
processos d'incapacitació o invalidesa laboral.

Per a què serveixen les valoracions pericials?

Indemnitzacions legals i reconeixement com a víctima 
de terrorisme
La valoració forense en l'àmbit processal-penal suposa 
una prova pericial d'avaluació de seqüeles i del nexe 
causal (etiologia de la lesió) amb un atemptat 
terrorista. Aquestes valoracions pericials, seran 
ratificades a posteriori en el judici oral. El jutjat 
competent en matèria de terrorisme és l'Audiència 
nacional.

Graus d'invalidesa i incapacitat laboral 
La valoració pericial de seqüeles que suposin una 
incapacitat, invalidesa (absoluta, total, parcial, gran 
invalidesa) o minusvalidesa en la vida laboral de la 
persona afectada, hauran de ser valorades  per l'òrgan 
competent.

Certificat de discapacitat 
La valoració pericial de seqüeles que suposin, de 
forma crònica i permanent, una discapacitat o 
minusvalía psíquica. Els òrgans responsables per a la 
valoració de situacions de discapacitat i el seu grau 
són els Dep. d'assumptes socials de cada comunitat.

La Universitat de Barcelona (UB) ofereix 
el seu suport en les diverses 
avaluacions psicològiques i forenses 
dels afectats.

Valoracions pericials
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El judici penal representa pels afectats un dels moments més 
significatius del seu procés. 
 
Conèixer aquesta circumstància i el seu dret d’acusació 
particular acompanya a la seva resposta de resarciment, la 
pròpia necessitat de conèixer la veritat dels fets que han 
causat els danys que pateixen.

Resulta imprescindible per ells tenir informació directa dels 
advocats que els representen, la resolució dels seus dubtes i 
poder tenir espais d’acolliment i acompanyament mutu.

L’Associació 11-M comunica a la UAVAT la proximitat del 
judici, fet que promou la incorporació al 2018 d’aquest 
assessorament i suport als afectats que ho han sol.licitat 
tramitar la seva representació legal
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Judici

El procediment 
judicial será un 

dels  nostres 
reptes 2019
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RESUM 2018

ASSOLIMENT D’OBJECTIUS 
I INDICADORS DE QUALITAT
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S’indicaran específicament aquells resultats/indicadors (R) assolits amb l’execució del projecte i proposats al projecte inicial.

A aquests resultats -que s’han pogut garantir totalment- s’han afegit altres que també tenen indicadors propis. Per la seva identificació, 

recordem els plantejats:

Resultat 1 (R1): Nombre de persones a qui s’ha pogut facilitar gràcies al seguiment, derivació a atenció mèdica/psicològica

Resultat 2 (R2): Nombre de persones a qui s’ha pogut facilitar gràcies al seguiment, derivació  atenció social

Resultat 3 (R3): Nombre de persones a qui s’ha pogut facilitar gràcies al seguiment, informació sobre els seus drets

Resultat 4 (R4): Nombre de persones que han pogut fer l’exercici d’aquests drets dins del termini legal

**Resultat 5 (R5): Indicador de necessitat / agraïment del seguiment (indicador qualitatiu)

**Resultat 6 (R6): Indicador de satisfacció amb els diferents actors del circuit (indicador qualitatiu)

(**) Els Resultats R5 i R6 es presenten amb el seu indicador específic (resultats enquesta) a l’apartat de Seguiment i Avaluació



Objectius específics 
assolits Activitats realitzades  Indicadors Resultats

Atenció a les persones

Assessorament i informació sobre circuit 
administratiu de víctimes del terrorisme

-        Núm. de persones ateses 175

-        Núm. de persones que desconeixen els seus drets 162             (R3)

Derivacions específiques
-        Núm. de persones derivades a serveis psicològic 24                (R1)

-        Núm. de persones derivades a serveis jurídic 21                (R3)

Seguiment -        Núm. aprox. de contactes amb els afectats 6,24

Acompanyaments

-        Núm. expedients tramitats al MIR 208             (R4)

-        Núm. d’acompanyaments a Delegació de Govern 43                (R2)

-        Núm. de visites domiciliaries 20                (R2)

-        Núm. de reunions grupals amb afectats 2                  (R3)

Difusió de l’entitat i localització 
d’afectats proactiva

Difusió a través d’entitats -        Núm. d’entitats que ens han fet difusió (col·laborat) 6

Difusió a través de mitjans de comunicació
-        Núm. de rodes de premsa 4

-        Núm. aparicions en mitjans de comunicació (escrit, tv o radio) 133

Elaboració de material de difusió -        Tríptics repartits 1000           (R3)

Tasques de localització i informació a peu 
de carrer

-        Dies de visita pels comerços propers de Cambrils i Barcelona 2
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Sensibilització i evitació de la 
victimització secundària

Reunions i coordinacions institucionals -        Núm. de reunions institucionals  25

Convenis i acords institucionals i amb 
entitats -        Núm. de convenis i acords establerts  4

Actes de record i memòria

-        Suport en els actes de record de l’atemptat  1

-        Participació en l’assessorament d’actes de memòria  1

-        Presència en altres actes de record vinculats a les VT  1

Objectius específics 
assolits Activitats realitzades  Indicadors Resultats
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Objectius específics 
assolits Activitats realitzades  Indicadors Resultats

Formació externa Participació en congressos, xerrades i 
simposis

-        Núm. de participació a congressos 6 

-        Núm. de formacions impartides 5

Formació interna 

Formació continuada dels propis 
professionals

-        Assistència a congressos, xerrades, cursos, supervisions i 
reunions d’experts 6

Creació protocols -        Disseny de protocols interns específics (acollida, registre de 
dades, seguiment i valoració) 3

Cobertura legal

Assessorament del procediment penal

-        Núm. de persones assessorades sobre els seus drets penals 175           (R3)

-        Núm. de persones en acusació particular (a través de 11-M) 66

Acompanyaments

-        Núm. d’acompanyaments al forense  25             (R2)

-        Núm. de persones acompanyades per a l’apud acta 15              (R2)

-        Núm. de reunions informatives UAVAT i 11-M 3                (R3)

Assessorament institucional -        Núm. de reunions sobre procediment legal amb institucions 1
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
PER PART DE LA UAVAT

El seguiment i avaluació del projecte s’han emparat en una coordinació i supervisió 
continuades mitjançant figures professionals i assessors especialitzats, tant del 
propi equip d’atenció com de la informació aportada i rebuda, així com dels 
procediments contextualitzats en les necessitats i  requeriments 
administratius-legals-assistencials.

I. Formació i supervisió continuada de l’equip d’atenció (estil 
d’atenció/acollida a les persones, estats emocionals previsibles, 
coneixements del circuit de les VT, tràmits i llei específica...)·     

II. Planificació I supervisió de la recollida i registre de dades (en compliment 
de la llei de protecció de dades): relació de totes les accions diàries en 
quadern de camp. Elaboració, actualització i revisió del registre de les 
dades en format excel. Elaboració de protocols interns específics.

III. Reunions periòdiques entre l’equip d’atenció i les figures de coordinació i 
supervisió: avaluació de les necessitats detectades, activació d’accions i 
seguiment de les derivacions

IV. Obtenció de la opinió de les persones ateses per la UAVAT, del seu grau de 
satisfacció amb la unitat i amb altres serveis implicats (R5 i R6)

V. Evaluaciones mensuales de evolución del programa (CUESB)

Pla d’avaluació i seguiment
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ENQUESTA
de satisfacció dels afectats

Des de la unitat hem fet arribar als afectats una enquesta de satisfacció sobre la seva experiència amb nosaltres.

Aquests són els resultats:

 

Has pogut accedir a la 
informació de forma senzilla 

amb la UAVAT?

La informació 
proporcionada ha estat 

completa i actualitzada?

El teu cas ha estat tractat de 
forma individualitzada?
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Les derivacions han estat 
d’acord amb les meves 

necessitats?

M’han posat en contacte de 
forma àgil amb altres 

professionals?

He estat acompanyat/da 
durant tot el procés? 

La informació sobre els meus 
drets ha estat entregada de forma 

clara i organitzada?

Les indicacions sobre els tràmits i 
documentació han estat clara i 

organitzada?

La coordinació entre els 
professionals de la UAVAT 

està ben organitzada?
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Estic satisfet/a amb el tracte dels 
professionals de la UAVAT

Estic satisfet/a amb les xerrades i 
reunions organitzades per la UAVAT

Estic satisfet/a amb les 
entrevistes personals amb els 

professionals de la UAVAT

Totalment 
insatisfet/a

1

2,5

5

7,5

10

9,44 9,08 9,42

Molt 
satisfet/a
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TESTIMONIS
d’alguns dels afectats

Después del atentado,era oscuridad, al 
conocer uavat la luz se fue haciendo 
presente y perdí la sensación de soledad

Me he sentido acompañado en todo momento y 
el trato a sido maravilloso conmigo 

He sido escuchada y atendida en todo el 
proceso con mucha profesionalidad  y 
humanidad  es un gran equipo.Gracias 

Gracias por toda vuestra ayuda y por 
moveros tanto por los demás. Porqué habéis 
ofrecido vuestro tiempo y dedicación y os 
habéis preocupado por todos nosotros. Y 
habéis hecho que de una desgracia nos 
conozcamos gente que compartimos lo mismo y 
se haya hecho como una gran familia. 
GRACIAS POR TODO!

En un principio escéptica acostumbrada a la 
incomprensión de mis vivencias, tanto a nivel 
administrativo como social. 
Posteriormente....Eureca!!! realmente mi estado 
emocional no es anormal. Más allá, no soy un número 
o un expediente y cómo lo más....dar credibilidad a 
lo que viví y en situaciones de bajón sigo viviendo 
sin tener  el suplicio de tener que justificarlo 
continuamente. Sólo con una pequeña conversación 
sentí un grado elevado de empatía dónde se entendió 
a la primera mi estado emocional y mi vivencia.
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Me derivaron tras los atentados del 17A y escucharon mi 
caso, la profesional que me atendió me llamó un par de 
veces más para controlar cómo iba personalmente y estoy 
agradecido de ello.

Excelente equipo humano, de una calidez tremenda y muy 
profesionales. Solo tengo palabras de agradecimiento 
para ellos. 

Muy satisfecha con vuestro apoyo.

Después de casi seis meses del atentado y visitas a 
psicóloga de la seguridad social y otro privado y con 
medicación por ansiedad y pánico al salir a la calle 
han sido mi salvación. Profesionales con vocación y 
empatía siempre me han acompañado tanto a la hora de 
poner a mi disposición todo lo necesario para mi 
recuperación como a la hora de acompañarme en todo el 
proceso burocrático. Mi mejor apoyo...gente que han 
pasado por lo mismo....y hacen de su experiencia 
nuestra ayuda. No tengo palabras para expresar mi 
agradecimiento.

Os conocí gracias a mi hermana que 
buscando algún tipo de ayuda 
psicológica os encontró por Internet. Y 
gracias a vuestro servicio y 
asesoramiento en pocos meses fuimos 
asesoradas, ayudadas, apoyadas y 
sobretodo informadas y comprendidas. 

El servicio ha sido muy personalizado y 
me he sentido tanto yo, como las 
personas conocidas que lo hemos 
utilizado, muy bien acogidas. Las 
respuestas a nuestras preguntas han 
sido rápidas y en cuanto las  hemos 
realizado. Un buen equipo com espíritu 
comprensivo y de servicio.

Me ha ayudado a curar mi herida
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VALORACIONS I CONCLUSIONS

La tasca realitzada per l’Associació UAVAT amb aquest projecte de seguiment dels afectats pels atemptats a Catalunya d’agost de 2017, no només 

evidència el dèficit d’informació que pateixen molts afectats i el seu agraïment al ser assessorats, sinó els aspectes que sovint caracteritzen 

l’afectació psicològica (evitació d’anar a dispositius d’emergència i sanitaris, confusió en relació a la legitimitat de demanar ajuda pel seu patiment 

psíquic en un acte tan sagnant que ha causat ferides físiques greus i mort d’altres persones, desconeixement de la normalitat de les reaccions i de 

l’existència de tractaments especialitzats, evolució dels símptomes fluctuant i d’empitjorament, autoatribucions i distorsions cognitives...).

De les accions realitzades i la informació obtinguda podrem extreure conclusions que ens ajudin a millorar els protocols i així poder contribuir amb 

més eficàcia a la seva recuperació. 

La valoració global de la tasca realitzada permet assegurar la necessària l'existència d’un recurs estable de seguiment post atemptat. Que per la 

seva execució és imprescindible un coneixement multidisciplinar així com poder oferir una atenció amb sensibilitat i proximitat ajustada a 

expectatives no victimitzants ni victimistes que, sense perdre la rigorossitat ni els seus objectius d’assessorament tècnic, sigui alhora un espai 

d’acollida on les persones se sentin confortables. La necessitat de que l’equip tècnic d’atenció hi hagi hagut d’anar incorporant competències i 

habilitats donada la magnitud, el seu valor emocional i la pluralitat d’accions amb el rigor que suposaven, ha comportat un exigent pla de 

supervisió. Així mateix, resultant una tasca amb imprescindible sinèrgia per part de les persones implicades en la seva realització, el flux de 

comunicació ha estat un aspecte que ha requerit especial atenció i procés d’adequació. La notable disposició de les persones, les seves mostres 

d’agraïment i respecte i la confiança que ens han atorgat ha estat un reforç positiu per l’execució d’aquest projecte.

 

valoració global del projecte
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DESVIACIONS, DIFICULTATS I MESURES
preses per a fer-hi  front

Entendre les relacions entre tots els agents implicats en el circuit d’atenció per dissenyar un format de registre (excel) el més explicatiu possible de tots els 

moments del circuit. Categoritzar les seves connexions, relacions i complementarietat així com les opcions corresponents de registre. Això ha estat atès fent 

revisions i actualitzacions de les categories i subcategories.

La diferència significativa entre les atencions presencials i les telefòniques: fonamentalment es promovia poder tenir entrevistes presencials a la nostra seu -o 

domiciliàries- degut a que la valoració del seu estat psicològic, l’estil i temps d’acollida així com la comprensió de la informació transmesa i la millor anamnesi es 

beneficiaven significativament d’aquesta modalitat d’atenció.

La declinació de persones contactades per telèfon de ser ateses presencialment o donar informació: amb això disminuïen les possibilitats de que recordessin la 

informació aportada verbalment. En aquest sentit, des de la UAVAT sempre s’ha enviat tríptic informatiu al correu electrònic facilitat i documents (models de 

sol.licituds)

El temps transcorregut des de l’atemptat: sentiments de decepció o d’abandonament o expectatives de confiar en l’oblit han estat ateses des de la comprensió, la 

devolució oportuna, el respecte i el recordatori del nostre recurs a la seva disposició.

La proximitat dels terminis legals: sense que les persones tinguessin tota la documentació acreditativa requerida pel Ministerio del Interior: (informes mèdics, 

psicològics, denuncia policial, justificant laboral...). Hem pogut fer front a aquesta dificultat assessorant a les persones de la possibilitat de que enviessin la sol.licitud 

dins el termini legal adjuntant document explicatiu a tal efecte. Gràcies a aquesta mesura, han pogut obtenir resposta administrativa de suspensió de valoració del 

seu expedient i disposar de més temps per aportar documentació sense perdre el seu dret. 

La dificultat, per ser període de vacances,d e que les persones es desplacessin a Delegació del Govern: Hem atès aquesta circumstància trobant i assessorant 

sobre vies alternatives (burofax amb registre)



La pròpia dificultat en la comprensió dels terminis legals reflectits a la llei: obligatorietat de presentar les sol.licituts a l’any d’haver-se produït els “danys” (la 

informació que posa el MIR al seu web expressa a l’any d’haver-se produït els “fets”). Tanmateix la llei indica que “en el cas de les lesions psicològiques, el termini és 

d’un any després de l’acreditació de les lesions”. Per poder resoldre aquesta qüestió de tanta importància, requerim l’aclaració de la Dirección General de Ayudas a 

VT, confirmant-nos que efectivament existeix aquesta dificultat de comprensió i recomanant que les persones que presentin sol.licitud de reconeixement per danys 

psíquics amb posterioritat a l’any de l’atemptat (17/8/2018):

- No excedeixin massa el temps 

- Puguin aportar informe mèdic d’atenció rebuda dins de l’any

Davant d’aquesta informació, quan les persones ateses referien afectació psíquica significativa, o es valorava la seva presència o vulnerabilitat, se’ls hi recomanava 

preventivament -i fonamentalment per la seva pròpia favorable evolució- que anessin al seu metge de capçalera perquè pogués valorar el seu estat i procedir com 

considerés oportú.

Dificultat de moltes persones ateses de sentir-se capaces d’explicar-li al seu metge i/o psicòleg la necessitat de la seva emissió d’informe d’assistència per 

adjuntar lo a la sol.licitut de reconeixement o ajudes com a VT, amb la conseqüent evitació o retard: Per atendre aquest inconvenient elaborem document inter 

professional on la pròpia UAVAT certifica que ha atès al seu pacient i li facilita aquesta informació pel seu coneixement i valoració

Dificultat en tenir resposta de les persones ateses en quant a la seva realització dels tràmits davant la proximitat de termini: realitzant seguiment amb prudència, 

anàvem recaptant aquesta informació, entenent quin era el problema i facilitant suport (p.ex, por a anar a interposar denúncia, incomprensió d’algun aspecte, 

confusió en la informació aportada,...)

Dificultats per la coincidència en el temps de l’aniversari i la fi del termini legal (17/8/18): 

Les gestions derivades de les dues circumstàncies han estat ateses gràcies a la implicació de tot l’equip de la UAVAT i al control i revisió continuats per atendre els 

efectes de la càrrega de feina. El mes de setembre s’inicia una nova revisió exhaustiva de l’excel.
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L’activació de les gestions relacionades amb el dret de personació particular dels afectats: aquest aspecte, unit a les necessitats de la fase de seguiment de les 

sol.licituds que s’inicia posteriorment al mes d’agost, promou la decisió de reduir a la meitat la jornada dels dos psicòlegs i incorporar a una treballadora social a 

mitja jornada.

La dificultat trobada de la no inclusió de ferits psíquics(testimonis presencials) atesos per salut mental (CSMA, CSMIJ)- amb informes assistencials acreditatius de 

lesió per vivència de l’atemptat- en el llistat de ferits aportat al Ministerio del Interior per la Generalitat de Catalunya (argument denegatori del MIR de 

reconeixement de VT). Aquest aspecte, que promou tanta dificultat d’exercici de drets així com sentiments de desprotecció, incomprensió, injustícia i greuge, ha 

estat atès per la Unitat en diferents vies: comunicació directa a les institucions competents pel seu coneixement, gestió emocional dels afectats i assessorament 

preventiu també en relació a les possibles dificultats (atenció a la victimització secundària)

La dificultad trobada de la no inclusió de ferits (psíquics i físics) al llistat de autos del processament penal (llistat diferent de l’anterior esmenat del MIR) -amb 

informes assistencials acreditatius de lesió per vivència de l’atemptat- ha estat atesa per la UAVAT amb l’assessorament de drets de personació com acusació 

particular i la comunicació directa a les conselleries competents
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RECURSOS UTILITZATS 
per a desenvolupar el projecte

Recursos humans i materials 
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Descripció de les competències i funcions professionals 

Dos persones de Coordinació i Supervisió en qualitat de servei 
professional.
Psicòlogues (sanitària i forense). Expertesa en trastorns posttraumàtics i en atenció a Víctimes del 
terrorisme.
Com a funcions, a més de les ja descrites a l’apartat anterior de seguiment i avaluació amb caràcter 
diari, han realitzat les següents:

1. Coordinació i relació amb institucions (també en matèria d’homenatges)
2. Difusió acadèmica professional
3. Atenció a mitjans de comunicació (acció de localització)
4. Atenció a afectats (valoració especialitzada d’ afectació psicològica i necessitat de tractament)
5. Constitució I seguiment de la Xarxa de psicòlegs col.laboradors amb la UAVAT
6. Seguiment de derivacions (assessora legal, psicològiques)
7. Establiment de les prioritats i planificació d’accions de l’equip tècnic
8. Revisió de casos
9. Confecció de protocols interns i seguiment
10. Revisió i estudi exhaustiu dels expedients (documentació mèdica,psicològica i forense) per 
protocol inicial de valoració forense: procediment penal / assessorament en propostes 
indemnitzatòries rebudes
11. Planificació de les accions de seguiment en tràmits de resposta esperables en 2019 i previsió dels 
recursos necessaris
12. Participació en l’organització de les reunions mantingudes amb els afectats
13. Anàlisi de millores en els protocols d’atenció a VT per proposta futura de millores
14. Anàlisi de dades I confecció de resultats i memòria

** Des de juliol a desembre es valora una implicació de cada una d’aquestes figures professionals 
d’una mitja de 80h/ mensuals. Desde febrer a juliol es valora una implicació sostinguda en les fases 
prèvies del projecte

Quatre persones com a equip tècnic d’atenció permanent en qualitat de 
treballadors

A. Dos professionals com a equip d’atenció:
 Amb formació superior (psicología i forense), han estat formats específicament en atenció a VT: 
reaccions emocionals postraumàtiques i circuit propi d’aquest col.lectiu (llei de VT, requisits i tràmits). 
Les seves tasques:
 1.  Atenció directa amb els afectats (presencial, telefónica, mail). Tant a les persones que ens 
podien/podiem localitzar com aquelles de les que es tenien dades (llistat facilitat pel CUESB) per fer 
accions proactives de contacte.
2. Acollida i recull de la informació seguint protocol intern (vivència de l’atemptat, necessitats, altres 
dades)
3. Devolució a les persones seguint protocol intern: transmissió de la informació corresponent a cada 
cas: drets i tràmits + facilitació dels documents
4. Captació de necessitats de valoració / assessorament especialitzat (àrees internes UAVAT)
5. Feed back continuat amb les figures de coordinació, supervisió i assessors
6. Registre sistemàtic de dades (excel)
7. Arxiu documental en suport informàtic
8. Participació activa en l’organització de l’homenatge de BCN el 17/8/2018: previs (el.laboració llistats 
afectats convidats) i presència el dia de l’acte
9. Participació de les reunions/trobades amb els afectats
 
** Des de juliol a setembre, la seva implicació ha estat de jornada laboral de 8hs. (aprox. 480h el 
període). A partir del mes d’octubre es redueix a mitja jornada (aprox. 240h el període menys 
vacances): De juliol a desembre, cada tècnic: 656 hores.  Total ponderat ambdós tècnics: 1.312 hores
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B. Una persona experta en atenció a VT com a assessor permanent:
 Víctima del terrorisme, ex delegat en Catalunya de la AVT, fundador i ex-president de la ACVOT i 
assessor del SIOVT). Les seves tasques:

1. Atenció a les persones: figura estable de suport de l’equip tècnic amb presència en moltes de les 
atencions realitzades i en totes les domiciliàries. Seguiment personal presencial i telefònic, o reintent 
de contacte (telefònic) en aquelles persones que podien presentar major dificultat. El fet de ser 
víctima del terrorisme i alhora el seu personal tarannà facilitava en nombroses ocasions que les 
persones es sentissin més còmodes i disteses durant les entrevistes, facilitant la interacció i la 
comunicació. 
2. Seguiment cas per cas
3. Registre diari d’accions en quadern de camp i el.laboració i control de l’arxiu documental
4. Organització de fitxers -format paper- amb informació bàsica i actualització dels expedients pel seu 
ràpid accés general
5. Atenció continuada als mitjans de comunicació: L’experiència del nostre assessor i el seu alt 
coneixement i relaciò prèvia amb molts mitjans de comunicació ha permès a la nostra Unitat poder fer 
accions per assolir el nostre objectiu de arribar a moltes persones que havien estat presents als 
atemptats.
6. Tasques de localització: a més de les corresponents a l’apartat anterior, ha realitzat nombroses 
accions per establir contacte amb altres posibles afectats a través de diferents canals. En aquest 
sentit, cal indicar que els propis afectats facilitaven el contacte d’altres persones que també havien 
viscut l’atemptat i que coneixien, i que el nostre assessor és un referent en el mon de les VT, fet que ha 
contribuït a que hi hagués persones que han localitzat la UAVAT a partir d’ell.
7. Figura d’inter relació amb els afectats: nexe d’unió, creador del grup de whatsapp amb víctimes del 
terrorisme que volien relacionar-se amb altres víctimes (incloses les de l’atemptat d’agost de 2017). 
Actualment hi ha 71 participants i el grup té activitat diària.
8. Presència i promoció de reunions amb institucions públiques amb/en relació amb les Víctimes del 
terrorisme
9. Acompanyaments: Presencialment a Delegació del Govern per enviament de sol.licituts al Ministeri 
de l’Interior, així com a visites forenses de persones que així ho demanaven i requerides per 
l’Audiència Nacional
10. Difusió de la UAVAT
11. Confecció de llistat d’afectats no localitzats a partir del auto de procesamiento penal i 
plantejament de la seva localització durant el 2019
 
**Aquestes accions queden reflectides en la presentación adjunt
Des de juliol a desembre, la seva implicació ha estat de jornada laboral de 8hs. 
Desde febrer a juliol es valora una implicació sostinguda en les fases prèvies del projecte

C. Una treballadora social en qualitat de treballadora com a equip d’atenció. 
A les seves competències, s’ha afegit formació específica en les circumstàncies del col.lectiu (llei, 
tràmits, ajuts i rescabalaments).
A partir de setembre de 2018, i un cop s’havien tramitat la majoria de sol.licituts dins el termini legal, 
es preveia la necessitat d’una figura amb expertesa pel seguiment derivat de les respostes 
administratives i l’anàlisi de les necessitats més relacionades amb l’ambit social que la llei estableix 
per les VT. També s’incorpora la indicació de l’Asociacion 11M afectados del terrorismo de portar a 
terme les personacions particulars d’aquells afectats que volen exercir amb ells aquest dret. Les 
tasques realitzades són:

1. Anàlisi de les necessitats actuals d’aquells afectats que poden trobar empar a la llei (persones amb 
reconeixement de VT)
2. Anàlisi de les situacions laborals i valoració de necessitats: baixa mèdica (IT), acomiadament, atur…
3. Coordinació diària amb treballador social de l'Associació 11M per les gestions corresponents al 
procediment penal: acompanyament en tràmits (poders notarials, registre a l’associació, comprovació 
de documentació…)
4. El.laboració (amb suport de l’àrea jurídica 11M i UAVAT) de material de difusió general explicant el 
procediment penal, dubtes freqüents i tràmits necessaris
5. Contacte i seguiment dels afectats personats com a acusació particular
6. Participació activa en l’organització de la trobada entre afectats i 11M (novembre ’18)
7. Coneixement progressiu de totes les persones ateses per la UAVAT participant d’entrevistes i 
d’accions de seguiment amb un company de l’equip tècnic o amb l’assessor especialitzat
8. Revisió del Excel i ampliació de categories
9. Suport en l’el.laboració de la memoria justificativa

Cal indicar que la reducció d’horari dels companys psicòlegs de l’equip tècnic inicial i la inclusió de la 
treballadora social preten donar un servei més adhient a les necessitats de les persones un cop 
finalitzat el 18 d’agost de 2018, un dels terminis legals més importants. Així és que fins aquesta data, 
les accions de localització proactiva, assessorament i suport en tràmits de sol.licituts eren prioritàries, 
i posteriorment cal més un recurs d’atenció professional pel seu seguiment. Aquesta tasca recau amb 
més conveniència en una treballadora social i ha correlacionat amb la disminució d’accions dels dos 
psicòlegs d’atenció inicial.

** Des d’octubre a desembre, la seva implicació ha estat de jornada laboral de 4 hs. 



Una persona assessora jurídica en qualitat de servei profesional.
Advocada (laboral) Experta en VT

Les seves tasques: 

1. Assessorament en relació a resposta administrativa (Ministerio del Interior) dels expedients: 
denegatòria. Al.legacions i recurs administratiu previ. Suport en contenciós administratiu
2. Assessorament en l’àmbit laboral en relació a situacions de persones que han estat acomiadades, o 
recursos a l’INSS (canvi contingencia IT)
3. Assessorament en relació a les propostes indemnitzatòries de seqüeles del MIR.
4. Formació i assessorament a l’equip tècnic d’atenció
5. Recull i anàlisi de les respostes denegatòries i estudi de modificacions (propostes de millora 
futures) de la llei de VT. Preparació de proposta per llei catalana de VT

** Des de juliol a desembre es valora una implicació d’aquesta figura professional d’una mitja de 
20h/mensuals. 
Desde febrer a juliol es valora una implicació sostinguda en les fases prèvies del projecte

Una persona com Assessora comptable i laboral. 

 
Un psicòleg de retén (BCN i TGN) en qualitat de servei professional per 
cobrir atenció fora d’horari/TGN
 
Recursos humans aliens: 
Assessorament en protecció de dades (en qualitat de servei professional)
Assessorament en web (col.laboració professional solidària)
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Recursos materials
 
Com a recursos materials, han resultat necessaris:

1. Recursos logístics: espai, mobiliari i serveis. Aquest recurs imprescindible per realitzar totes les 
tasques de la Unitat, tant a la seva fase prèvia al conveni com a partir del mateix (espai físic d’atenció 
a les persones, amb possibilitat d’ocupar diversos despatxos per garantir la intimitat de les 
entrevistes, sala privada de gestions professionals i arxiu, i espais d’ús comú (sala d’espera, lavabos, 
menjador) correspon a la seu de la UAVAT (C/Villarroel 70, 2-1. 08011 Barcelona)

2. Recursos de material d’oficina bàsics (fulls, tintes, bolígrafs, carpetes...) Inclou dos mobles 
arxivadors

3. Recursos informàtics: dos ordinadors portàtils

4. Material de neteja

5. Centraleta telefònica amb línies fixes gratuïtes (900 828 717) i mòbil (telèfon de psicòleg de retén). 
Funció d’enregistrament de trucades.



MEMÒRIA 
ECONÒMICA
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Memòria econòmica



ANNEXES
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Annexe 1. Sol·licituds administratives
Sol·licitud de danys personals
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Sol·licitud de danys materials
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Sol·licitud de asistencia sanitaria o psicològica
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 Comunicacions interprofessionals
Ante valoraciones psicológicas Ante necesidad de tratamiento  psicológico

Annexe 2.
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Annexe 3. Protecció de dades 

Protecció de dades



Annexe 4. 
Fitxa de 
contacte



Annexe 5. 
Fitxa de 
seguiment


