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MISSIÓ.VISIÓ.VALORS
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, alertantlos de les mancances
existents en l’actualitat,
amb l’objectiu clar d’estar
i romandre al costat de les
víctimes del terrorisme.

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.

PERSONES.ABAST.PERÍODE
PERSONES
DESTINATÀRIES

ABAST
TERRITORIAL

PERIODE
D'EXECUCIÓ

Els actuals usuaris de
la UAVAT i totes les
persones de qualsevol
edat, nacionalitat,
llengua o lloc de
residència que es van
veure afectades pels
atemptats terroristes
d’agost del 2017

Catalunya i la Audiencia
Nacional (Madrid).
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BENVINGUDA
Carta de la presidenta de la UAVAT
Benvolguts/des
Per totes les víctimes dels sagnants atemptats de Catalunya del 2017, aquest any 2021 ha estat determinant,
sens dubte, per la celebració del Judici Penal. I diem per totes. Per aquelles que s’han personat com acusació
particular, per les que només han estat representades per fiscalia i també per totes aquelles que no están a
l’auto del procediment penal però estaven a la Rambla de Barcelona, al passeig marítim de Cambrils o als veïns
de la casa d’Alcanar. El judici penal ha obert inevitablement de nou una ferida tendre. Amb una cobertura
mediàtica esperable, han sentit parlar als autors, les seves defenses i testimonis. Han tornat a patir aquells
moments, el voler saber més veritat, i per suposat, si es podia haver evitat. Dolor, record i esperança volcats en
un procés que culmina amb una sentència penal. Frustració per molts alhora que una sorpresa inesperada: la
decissió del jutge de atorgar també el reconeixement com a víctimes del terrorisme als afectats personats de
Barceloa i Cambrils.
I com sempre, per damunt de qualsevol procediment, les persones. Les que segueixen trobant a faltar als seus
èssers estimats, les que tenen l’empremta al cor i a la ment de la memòria de terror. Les persones per les qui la
UAVAT té sentit.
Agraïm com sempre, la seva confiança. I l’ajut del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
per permetre’ns seguir al seu costat.

Sara Bosch Carretero
Psicòloga experta en l'atenció a víctimes de terrorisme
Presidenta de la UAVAT
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LA UAVAT
Presentació
La UAVAT, constituïda com associació, inicia la seva tasca al maig de 2018 mitjançant conveni amb
l’Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu és el de realitzar el seguiment dels afectats dels atemptats a
Catalunya d’agost de 2017. Bàsicament, els professionals de la UAVAT, per la seva experiència prèvia en aquest
col·lectiu, havien alertat de la necessitat d’un seguiment especialitzat atenent fonamentalment a les dificultats
de filiació/atenció als ferits psíquics i al desconeixement que gran part dels afectats podien tenir en relació als
seus drets (mancances en la filiació + inexistència de canals proactius d’informació + desconeixement de la
població en general + conductes d’evitació i negació pròpies dels afectats psíquics). Tanmateix, s’instava a
prevenir els errors i mancances que altres víctimes del terrorisme havien patit. Des d’aquesta experiència es
proposa la necessitat de continuar atenent a les persones afectades.
Aquest seguiment compren accions de contacte directe amb les persones afectades (el Centre d’Urgències i
Emergències Socials de Barcelona, facilita a la UAVAT les dades dels usuaris atesos que desitgen, previ
consentiment, aquest seguiment), i atenció a les seves necessitats específiques com a afectats per un atemptat
terrorista:
Assessorament i informació sobre tràmits en l’exercici dels seus drets legals (amb el Ministerio del Interior
(MIR) com autoritat administrativa competent)
Valoració de necessitats socials i psicològiques: en cas de detecció, promoure les derivacions necessàries
(externes: xarxa salut mental, entitats/associacions amb competències assistencials; internes: àrea jurídica
UAVAT, xarxa psicològica UAVAT)
Acompanyament proper i personalitzat pel circuit derivat: mèdic-administratiu-judicial (valoracions forenses
de Justícia, valoracions mèdiques INSS, tràmits laborals (derivades d’acomiadaments, baixes laborals, canvis
de contingència), tràmits administratius (MIR), sol·licituds de grau de discapacitat, entre d’altres.
Coordinació amb l’Associació 11M Afectados de Terrorismo, qui a més de constituir se com a direcció
lletrada de l’acusació popular, posa a disposició dels afectats la seva representació gratuïta com acusació
particular. S’estableix acord de col·laboració entre la UAVAT i l’11M per la realització de les pericials
tècniques psicològiques.
La UAVAT ha rebut subvenció per part de l’Ajuntament de Barcelona fins maig de 2019 i de la Diputació de
Barcelona al 2018 i 2019 (subvenció específica per projecte de valoració tècnica de lesions psíquiques:
pericials).
La UAVAT ha rebut subvenció per part de la Generalitat de Catalunya pel període juny-desembre de 2019.
La UAVAT ha rebut subvenció per part de la Generalitat de Catalunya (Departament de Presidència) pel període
juny-desembre de 2020.
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EL PROJECTE 2021
Contextualització
El projecte UAVAT sempre té una línea clara: Accions adaptades a les necessitats –personals i
administratiu jurídiques-de les persones que han patit un atemptat. I fer ho amb la proximitat i el
tarannà humà i tècnic que mereixen. Èsser el seu suport continuat en un camí burocràtic que pugui
minimitzar la victimització secundària. Restar al seu costat.
Al llarg d’aquest any 2021, encara moltes de les víctimes no han resolt un dels aspectes fonamentals:
el seu reconeixement com a Víctimes de Terrorisme. Sense això, són persones anònimes que un bon
dia van viure una experiencia traumàtica. Sense això, cap ajuda ni cap rescabalament. Sense aquest
reconeixement, una negació del que pateixen i per què.
En memòries anteriors, hem reflexat aquest circuit pel que els afectats han de travessar. Des de
l’atenció inmediata als seus danys a la determinació de la causa dels mateixos: un delicte de
terrorisme. I així, poder optar a la cobertura de la llei. Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (BOE núm. 229, de 23 de
septiembre
Així queda establert: a la via administrativa, les competències en materia de valoració i rescabalament
de danys recauen al Ministerio del Interior (MIR)
Però mentres –actualment- encara resten oberts procediments al MIR de sol.licitud de
reconeixement, aquest any 2021, s’ha celebrat el judici penal.
En el procediment penal del delicte de terrorisme és competent l’Audiència Nacional. Una sentencia
judicial (ferma) és la segona via per la que les persones poden obtenir el reconeixement com a VT
Molts d’aquests afectats denegats en via administrativa (MIR) han estat reconeguts per la sentencia
penal com a VT. Aquest és el cas de TOTS els usuaris de la UAVAT amb lesions psíquiques que
s’havien personat com acusació particular representats per l’Asociación 11M Afectados por
Terrorismo. La valoració lesional s’ha emparat en els pericials tènics aportats per la UAVAT a
l'Audiència Nacional Sala penal Sección 3. (SENTENCIA 00015/2021 de 27 de mayo de 2021).
L’estudi exhaustiu de la Sentència Penal, així com el seu abast en relació a les accions futures
derivades ha suposat una relació continuada amb els advocats de l’Asociación 11M i els afectats
personats. Resoldre dubtes i plantejament d’estratègies.
La UAVAT també ha continuat amb l’atenció als/les seus usuaris/àries, iniciant un estudi integral; així
com contactes amb representants polítics i d’entitats, mitjans de comunicació i d’altres col.lectius
interesats en la realitat de les víctimes de terrorisme.

OBJECTIUS DEL PROJECTE 2021
Línies estratègiques de treball del 2021

1.

SEGUIMENT

DE

LES

NECESSITATS

DELS

USUARIS/ES

DERIVADES

DEL

CIRCUIT DE RVT

Continuar sent un recurs estable, proper i especialitzat realitzant una tasca de
seguiment i suport tècnic davant dels tràmits de sol.licitut de reconeixement com a
Víctimes del terrorisme que encara està en curs per molts afectats, així com de
procediments en l’ àmbit laboral
2. DEFENSA EN EL JUDICI PENAL

Donant suport professional, acompanyament humà i assistència (tant als propis afectats
com a l’Associació 11M afectados de Terrorismo -qui els representa com acussació
particular- en el transcurs del procés penal (Audiència Nacional)

3. ESTUDI INTEGRAL DE L'ESTAT DELS AFECTATS USUARIS I USUARIES DE
LA UAVAT

Estudi integral de les víctimes usuris/àries de la UAVAT per coneixer la seva situació
actual després dels atemptats.

4. SUPORT A LES VICTIMES DEL TERRORISME

Valoració de necessitats. Acompanyaments. Suport extraordinari davant la data
de commemoració del 17 d’agost de 2020. Atenció a noves persones afectades.

OBJECTIU 1 SEGUIMENT
SEGUIMENT DE
CIRCUIT DE RVT

LES

NECESSITATS

DELS

USUARIS/ES

DERIVADES

DEL

Al llarg d’aquest any 2021, com s’ha expressat en l’apartat anterior de contextualització, els
nostres usuaris i usuàries encara mantenen en un alt percentatge, un diàleg viu amb
l’administració competent. La UAVAT va iniciar, sent un dels principals sentits de la seva
creació, la fase d’informació perquè les persones afectades pels atemptats i que presentessin
lesions derivades dels mateixos, poguessin fer les accions pertinents a l’empara de la llei. És a
dir, no només sabessin que tenien aquesta possibilitat (dret fonamental), sinó facilitar la
informació de com havien de fer aquest tràmit i fins quan (termini legal). La manca d’informació
al respecte, a causa de la dispersió, la evitació psicològica habitual post trauma i a la no
transmissió de la mateixa per part dels operatius d’emergència feia ostensiblement difícil que
poguessin exercir el seu dret. Tanmateix, moltes d’elles, tot i rebent tractament en la xarxa
pública en algun moment, no estaven incloses en el llistat de ferits; fet extraordinàriament
important que feia del tot impossible que el Ministerio del Interior (organisme competent en
matèria de rescabalaments i reconeixement victimològic) pogués conèixer-les, ja que no fa
tasca proactiva de localització d’afectats. Només amb les seves sol.licituds, afectats totalment
desconeguts, iniciaven aquest circuit.
La llei 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas
del Terrorismo (BOE núm.229, de 23 de septiembre Artículo 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 a 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. A tal efecto, se
garantizará que las personas a las que la presente Ley es de aplicación, y que se encuentren en una
situación de discapacidad, o desconocimiento del idioma, puedan obtener, deforma inteligible,
información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes para cubrir sus necesidades.

OBJECTIU 1 SEGUIMENT
1. SEGUIMENT DE LES NECESSITATS DELS USUARIS/ES DERIVADES DEL
CIRCUIT DE RVT
Òbviament, malgrat la llei és clara al respecte del dret de les persones afectades per un atemptat
a rebre adequadament l’informació per poder optar als seus drets, i a la responsabilitat de les
administracions competents a establir a tal efecte els mecanismes necessaris. La manca
d’informació i per tant, les dificultats derivades han suposat un greuge importantíssim pels
afectats. La majoria dels nostres usuaris DESCONEIXIEN aquest dret, els requisits i el termini.
El circuit inclou i necesita coordinació i relació entre (al menys) Salut, Interior i Justicia. La
documentació sanitària aportada ha de fer constar aspectes que, si en són absents, serán
arguments per expresar denegació per part del Ministerio del Interior. Els paràmetres que
defineixen l’espai i temps de l’atemptat, així com la valoració forense de lesions i els llistats de
ferits confeccionats en són també aspectes rellevants
Els lesionats psicològics són afectats notablement perjudicats per aquesta manca d’informació i
coordinació.
En reunió mantinguda per la UAVAT amb la Direcció Gral d’atenció a VT (MIR) amb la seva Dra
Montserrat Torija Noguerales, i Subdr. de ayudas, a data 5 de febrer de 2021, se’ns fa constar el
seu acord en la dificultat de les valoracions de les lesions psíquiques atenent als requeriments de
la seva propia unitat mèdica, així com les dades següents:
Total expedients tramesos: 599. Dels quals 310 estimats
Incapacitats: 277 validades. 113 estimades
Danys materials: 13. Tots estimats
Danys psicològics: 139 estimats. 243 refusats
Ajudes estudis: 10 estimades
Altres ajuts: 24

ACCIONS CORRESPONENTS AL 2021
Seguiment dels expedients en tràmit amb el MIR i atenció a les necessitats individuals
Suport en valoracions INSS: estudi i assessorament de documentació mèdica i/o psicològica disponible.
Acompanyament presencial a la valoració.
Atenció i suport tècnic (àrea jurídica UAVAT): cobertura UAVAT per realització de recursos
administratius.
Atenció i assessorament tècnic (àrea jurídica UAVAT) per aquelles persones que desitgin interposar
contenciós administratiu (la UAVAT no cobreix aquest procediment)
Atenció i suport en les sol·licituds d’ajuts i rescabalaments legals: indemnitzacions per les
lesions permanents incapacitants ja establertes, i d’altres ajuts previstos a la llei (acadèmics,
laborals...)

RESULTATS 1 SEGUIMENT
VALORACIÓ

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

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).

Durant el període 2021, dins de les tasques de segument dels
expedients administratius de les víctimes del terrorisme,
l'analitzen els tràmits de sol.licitut de resarciment de danys dins
el termini legal i les respostes obtingudes per part de
l’Administració competent.

El circuit
administratiu de les
víctimes de
terrorisme

Tipologia de tràmits administratius
- Reconeixement de danys personals
- Reconeixement de danys materials
- Tractament psicològic
Respostes administratives
- Resposta d'acceptació de Reconeixement amb proposta
indemnitzatòria 24
- Resposta d'acceptació parcial de Reconeixement 10
- Resposta no acceptació de Reconeixemen 57
Les respostes denegatòries es fonamenten en la no
acreditació de lesions, o en la no acreditació de nexe
causal entre aquestes i l’atemptat, o no ser víctima directa
(p, ex, per no estar en la trajectòria de la furgoneta), o no
estar al llistat de ferits facilitat per la Generalitat.
Al·legacions administratives 53
- Estimades 7 (14%)
- En suspensió 6 (12%)
- En curs 5 (10%)
- Refusat 32 (64%)
Altres tràmits
- Abandonament 10
- Valoració de INSS 1
Recurs administratius 19
- En curs 6 (39%)
- Refusat 12 (67%)
- Estimades 1

RESULTATS 1 SEGUIMENT
PROCEDIMENTS LABORALS
VALORACIÓ
Les reclamacions de l'àmbit laboral també suposen
una via dins de l'àrea de l'assessoria jurídica de la
UAVAT

Tipologia de tràmits administratius laborals 26 (49 total)
- Reclamacions laborals per acomiadament 1
- Reclamació per canvis de contingència 3
- Al·legacions per Incapacitat Permanent 3

Quatre grans vies de reclamació:

- Les reclamacions per canvi de contingència: hi ha
un gran nombre de persones que han cursat o cursaran,
procesos de incapacitats laborals transitòries , les
anomenades "baixes laborals " o "procesos de IT" que
inicialment son concedides com a malaltia comuna . Una
de les primeres accions és la de promoure en via
administrativa davant de l'INSS sol·licituds del canvi de
contingència d'aquests procesos, ja que la qualificació
jurídica laboral que correspondria sería la d'accident
laboral per atemptat terrorista o accident no laboral
per causal de atemptat terrorista . El motiu que provoca
la seva malmesa situació de salut, no és una malaltia
endògena, si no un trauma extern fruit de l'atemptat .
També s'inclouen les les reclamacions anomenades
"prèvies " a la confrontació jurídica davant dels jutjats
laborals.
- Les reclamacions per acomiadament, hi han
persones que han vist objectivament impossible la seva
incorporació laboral imminent; o que la seva
recuperació de la salut a mig termini , fora un procés
de llarg recorregut amb el temps, i de mal pronòstic. En
aquests casos han perdut el seu lloc de treball quan es
treballava per compta aliena , per acomiadaments
realitzats per les empreses aliena, no sempre ajustats a
llei i sí directament relacionats amb la vivència
presencial de l'atemptat . No cal dir que en tots els
casos s'han de presentar demandes laborals . Altres
persones han perdut el seu lloc de treball, si eren
treballadors per compte propia nom , o en altres casos
si els seus negocis eren propers als lloc de l'atemptat i
també necessiten assessorament.
- Les al·legacions per incapacitat permanent, en
casos en en que les persones afectades per atemptats
terroristes vegin impossibilitades les seves capacitats
per a incorporar-se en l’àmbit laboral poden presentar
al·legacions específiques, que segons la llei 29/2011,
presenten com a víctimes del terrorisme.
- Altres procediments judicials vinculats amb
aquestes reclamacions: judicis i recursos contenciosos
administratius.

Altres procediments 6
- Recurs de reposició 2
- Recurs de suplicació laboral al TSJCAT 1
- Recurs de cassació al Suprem (anunci) 1
- Recurs contenciós administratiu 2

Procediments 2021
- Judicis en el Jutjat Social 10
- Procediment pendents de judici 7
- Procés per canvi de contingència 3
- Procés per incapacitat permanent 4
A nivell descriptiu, s'ha guanyat un procediment contenció
administratiu.
Contingencia
12%
Acomiadaments
4%

Incapacitats
13%

Altres
71%

Els afectats sovint causen baixes laborals
(incapacitats temporals o absolutes) que
requereixen valoracions mèdiques a l’àmbit
pròpiament laboral. Acomiadaments, extinció de la
IT o canvis de contingències són accions també
d’aquest àmbit.
Els afectats poden obtenir, ateses les seves lesions,
un grau de disminució i/o discapacitat.
De cara al 2022, caldrà estar pendents de noves
patologies o agreujaments de les patologies
actuals

OBJECTIU 2 DEFENSA
2. JUDICI PENAL
Els afectats, han necessitat del suport professional, assistèncial i acompanyament humà, proper
i especialitzat en l'àmbit jurídic durant els últims dos anys amb la instrucció del procediment
judicial. Com ja consta en anteriors memòries, durant els anys 2019 i 2020, les accions
corresponents al àmbit de la defensa legal han estat:
Acompanyament individualitzat de cada afectat personat i coordinació continuada amb
l’Associación 11M Afectados de Terrorismo, qui els va representar.
Realització de les valoracions tècniques pericials psicològiques
Establir-se com a nexe de comunicació i vehiculació documental entre els usuaris i
l'associació 11M
Organització de reunió general entre afectats i els seus representants legals (Associació
11M) per anar informant periodicament dels avenços del procés judicial
Contenció emocional davant la situació judicial
Gestió de la documentació requerida pels lletrats

ACCIONS CORRESPONENTS AL 2021
Suport i comunicació continuats als afectats al llarg del procés*. Gestió i acompanyament a
declaració testimonis a seu judicial (videoconferència). Incloses persones estrangeres.
Explicació de la sentència. Difusió personalitzada i grupal. Ressolució de dubtes
Valoració de la Sentència. Acció no prevista en el Projecte 2021 però que s’ha realitzat.

RESULTATS 2 JUDICI (2020)
PROCEDIMENT PENAL

CONSIDERACIONS DEL JUDICI

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.

En la fase prèvia a l'obertura del procés penal, la Asociación 11M
afectados del Terrorismo va presentar recurs per ampliació de la
imputació del tres acusats pels danys perpetrats a les víctimes
dels atemptats de les Rambles i Cambrils: Mohamed Houli
Chemal, Dris Oukabir i Said Ben Lazza.

Acusació particular 88
- Persones denegades 11
- Persones que han abandonat el procés 3
- Acusació particular final 76
Persones amb valoració forense 88
- Coneixement d’informes forenses acceptats 38
- Informes forenses negatius (personació denegada) 11

EL JUDICI PENAL
EL JUDICI PENAL dels atemptats de Catalunya d’agost del
2017 ha estat l’esdeveniment més important del 2021.
Al septembre de 2021, amb la sentencia de la Sala del
Penal 3 de l'Audiència Nacional es condemna a penes de
53, 46 i 8 anys de presó als tres membres de la cèl·lula
gihadista que va cometre els atemptats terroristes de
Barcelona, Cambrils i Alcanar a l'agost de 2017, en els
quals van morir setze persones i van resultar ferits
centenars de víctimes. En una sentència, els magistrats de
la Secció Tercera van imposar una pena de 53 anys i sis
mesos de presó a Mohamed Houli i de 46 a Driss Oukabir
per delictes de pertinença a organització terrorista,
fabricació d'explosius i estralls en temptativa en concurs
amb 29 delictes de lesions per imprudència greu. Per al
tercer acusat, Said Ben Iazza, la pena va ser de vuit anys
de presó per col·laboració amb organització terrorista.

El tribunal ho va refusar donat que “no es podia atribuir als
processats fets que no se’ls hi van imputar a l’auto del jutjat” la
Sala va obrir però la possibilitat de la seva resolució en ue els
escrits de conclusions del procediment, i així va succeir.
L'associació 11-M
Cap dels tres acusats va estar processat com a responsable de
les morts i dels ferits perquè el tribunal va considerar que no van
participar directament en els atemptats, tot i que podien
pertànyer a la cèl.lula responsable dels mateixos. Un criteri que
compartia la Fiscalia però que no ho va fer l’Asociacion 11M la
qual en una calificació jurídica alternativa, tècnicament viable,
demanava la condemna, a més dels mateixos fets pels que se’ls
acusaca, també per assessinat terrorista i lesions, considerant
que les seves accions van ser vinculants i per tant amb
responsabilitat criminal en els atemptats de Rambla i Cambrils.
Un cop finalitzada la fase de conclusions, aquelles acusacions
particulars (11M entre d’altres) que demanaven la responsabilitat
penal en grau de col.laboració podien, o no, veure reflectides en
sala les seves consideracions.
En cas afirmatiu, els afectats representats en el judici veurien
reconeguts els seus drets: reconeixement victimològic, amb les
corresponents indemnitzacions.
En cas negatiu, l’Associació 11M Afectados de Terrorismo, valorava
interposar recurs a la sentència.
Arribats a aquest fase, havent transcorregut més de 3 anys des
dels atemptats, no podiem deixar-les soles. Tant perquè
necessitaven del nostre suport en previsió de duresa del propi
judici i tot el que allà es pogués veure i reviure, com futur suport
tècnic: acompanyar-les en el procés legal fins la seva última
instància.
Som la única associació qui va representar de manera
significativa als afectats dels atemptats a Catalunya del 2017.
Que s’ha dedicat a localitzar-los, a contactar, a informar, a
acompanyar i a facilitar-los el camí als seus drets. L’Asociación
11M Afectados del Terrorismo, amb la direcció lletrada de
l’acusació popular, és la associació qui ha representat al major
nombre de víctimes en la causa penal. Tots els seus representants
són usuaris de la UAVAT.

RESULTATS 2 JUDICI (2020)
ACOMPANYAMENT DE LA UAVAT
La UAVAT ha estat en comunicació diària amb molts
dels afectats personats. Cada sessió del judici
comportava reflexions, preguntes i opinions que, de
forma grupal (on-line/telefònicament) podíen
expressar-se. Sovint, manifestaven sentiments de
confusió, ràbia, indignació i dolor profund. La
visualització de les imatges on van poder veure als
terroristes en estat de exaltació, relativitzant els
atemptats que planejaven, amenaçant i gaudint va
ser tremendament impactant.
Accions desglossades:

COORDINACIÓ I SUPORT CONTINUAT
Aquest any ha existit un gran esforç en la comunicació efectiva de
la documentació necessària per el procediment penals efectiu, per
exemple, apud actes pels lletrats.
La UAVAT ha estat un nexe de transmissió d'informació entre
advocats i afectats.
Accions desglossades:
- Video explicatius dels advocats, responent a les preguntes dels
afectats i afectades, recopilades a través de la UAVAT
- Reunions entre lletrats del 11-M i UAVAT
- Reunions entre lletrats i persones afectades

- Compartir amb ells les anècdotes diàries, els ànims
i el condol.
- Ser la seva veu als mitjans de comunicació
- Recollir els seus dubtes i inquietuds per poder les
traslladar als seus advocats, i donar lis les seves
respostes, inmersos plenament en la preparació del
judici
- Atendre a víctimes estrangeres, traduint totes les
informacions i requeriments judicials
- Acompanyar a les víctimes citades com a testimonis
i que han declarat per videoconferència
- Fer recordatoris sobre les dades del judici i
declaracions judicials
- Realitzar suport emocional davant les angoixes de
les declaracions judicials

DESPRÉS DEL JUDICI (2020): LA SENTÈNCIA

La Sentència de 27 de maig dictada per la Secció Tercera de la Sala de la mateixa Audiència
Nacional, de la qual ha estat ponent el Jutge Alfonso Guevara (SENTENCIA 00015/2021 de 27
de mayo de 2021) falla absolent als acusats de comissió o col.laboració en els referits
atemptats, (Rambles i cambrils) no obstant, a totes les persones afectades, els hi otorga
en part dispositiva el reconeixement com a Víctimes del Terrorisme. Adreça al seu
resarciment indemnitzatori al Ministerio del Interior-MIR- (via administrativa).

RESULTATS 2 LA SENTÈNCIA
Una sentencia que reconeix els "errors davant de les víctimes"

LA SENTENCIA:

Extracte de la sentencia:
“(...) Independientemente de que el auto de procesamiento dictado respecto a los ahora enjuiciados no impute
a los mismos los hechos acontecidos en Barcelona y Cambrils, ello al considerar el juez instructor que no
existían indicios de criminalidad contra Mohamed Houli, Driss Oukabir y Said Ben lazza, por lo que no podían
ser acusados, ni juzgados por tales hechos según ya se expuso en el primer fundamento jurídico, las víctimas
merecen el reconocimiento de dicha condición que conlleva, además del resarcimiento económico por vía
administrativa, el todavía más esencial derecho a la memoria històrica (...)”
FALLO:
“Condena al procesado M. Houli como autor penalmente responsable de un delito de pertinencia a
organización terrorista, de un delito de tenencia, depósito así como fabricación de sustancias o aparatos
explosives e inflamables o de sus componentes, de caracter terrorista y de un delito de estragos en temptativa,
de caracter terrorista, en concurso con veintinueve delitos de lesiones por imprudencia grave, todos ya
definidos y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de su responsabilidad, a las penas de DOCE
AÑOS DE PRISIÓN Y CATORCE AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para todo tipo de empleo o cargo público,
por el primer delito; a la pensa de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN por el delito de tenencia o depósito de
explosives; a la pena de DOCE AÑOS DE PRISIÓN por el delito de estragos terroristes en grado de tentativa y a
veintinueve penas de SEIS MESES DE PRISIÓN por los delitos de lesiones por imprueència (...)comprendiendo la
prohibición de acercarse a Alcanar durante diez años una vez cumplidas las penas privativas de libertad.(...)”
“condena al procesado D. Oukabir como autor criminalmente responsable de un delito de pertenencia a
organización terrorista, de un delito de tenencia, depósito así como fabricación de sustancias o aparatos
explosivos e inflamables o de sus componentes, de carácter terrorista y de un delito de estragos en tentativa,
de carácter terrorista, en concurso con veintinueve delitos de lesiones por imprudencia grave, todos ya
definidos y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de su responsabilidad, a las penas de DOCE
AÑOS DE PRISIÓN Y CATORCE AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL para todo empleo o cargo público por el
delito de pertenencia; a la pena de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN por el delito de tenencia o depósito de explosivos;
a la pena de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN por el delito de estragos en temptativa y a veintinueve penas de SEIS
MESES DE PRISIÓN por los delitos de lesiones por imprudencia (...)comprendiendo la prohibición de acercarse
a Alcanar durante diez años una vez cumplidas las penas privativas de libertad.(...)”
“El cumplimiento efectivo de las penes privativas de libertad impuestas a M Houli, y a D. Oukabir no excederá
de veinte años, siéndoles de abono el tiempo de prisión”
“Condena al procesado S. Ben Iazza, como autor penalment responsable de un delito de colaboración con
organización terrorista, ya definido y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de su responsabilidad,
a las penas de OCHO AÑOS DE PRISIÓN (...) la prohibición de acercarse a Alcanar desde que cumpla la pena
de prisión.
*”(...)Los procesados M Houli y D. Oukabir indemnizarán conjuntamente por mitad y solidariamente entre sí a
las siguientes personas (35 personas con lesiones/secuelas atentado Alcanar)+ daños materiales (...)”

Les diferents acusacions interposen els seus recursos. No tenim constància de que cap d’aquests
recursos afecti al reconeixement de les Víctimes de Rambles i Cambrils. No obstant, perquè puguin
optar al resarciment via administrativa (TRÀMITS), la sentència ha de ser FERMA

RESULTATS 2 LA SENTÈNCIA
DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA
Després de la publicació de la sentència, era responsabilitat de la UAVAT i dels lletrats de l'Associació 11-M
explicar els extrems de la resolució judicial, les implicacions que aquesta tenia en termes generals i
individuals, així com, resoldre els dubtes i emetre les reflexions i consideracions tècniques pertinents.
ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA SENTENCIA (30.5.2021)

L'acte de presentació de la sentencia va ser presidit
per

la

Sara

Bosch,

Presidenta

de

la

UAVAT,

acompanyada de la Montserrat Fortuny, advocada
laboralista de la UAVAT, Robert Manreique, assessor
de la UAVAT, Antonio García, advocat penalista de
l'11M, Eulogio Paz, president de l'11-M i Marc Serra,
regidor de l'Ajuntament de Barcelona, tot moderat per
l'Elisa Micciola, vicepresidenta de la UAVAT.

L'advocat Antonio García va
aplaudir que la sentència del 17A "cridi a l'ordre" per primera
vegada, en denunciar que les
víctimes han estat les "grans
oblidades" en el procés judicial
i reconèixer-les com a tals,
malgrat que no hi hagi condemnes
per assassinat perquè els autors
materials de la massacre estan
morts.
García espera que aquesta
sentència no sigui un "brindis al
sol i que es prengui nota d'ella
tant en la Fiscalia com en els
tribunals", després de celebrar
que per primera vegada un
tribunal hagi "posat a les
víctimes en el lloc que els
correspon i es repari el mal
causat" pel "maltractament
sistemàtic" que han sofert

RESULTATS 2 LA SENTÈNCIA
DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA
RECURS D'APEL·LACIÓ (15.6.2021)
L'associació 11-M que representa al major nombre de víctimes dels atemptats d'Alcanar, Les Rambles i
Cambrils va presentar Recurs davant la Sala d'Apel·lació de l'Audiència Nacional.
Aquest recurs compta amb el suport de la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT) i
de l'Associació 11-M Afectats del Terrorisme, l'acusació popular del qual s'ha sumat al recurs presentat per
les víctimes.
En un extens i fonamentat Recurs es ve a qüestionar, novament, l'exclusió dels assassinats perpetrats en
Les Rambles i Cambrils pels membres de la cèl·lula que van resultar morts, puix que insisteixen que la
participació dels acusats, ja condemnats Driss Oukabir i M. Houli Chemlal va resultar imprescindible per a
la consumació dels atemptats.
Per això, i remetent-se al relat de fets provats de la Sentència, així com als fets contingut en l'ordre de
processament, continuen mantenint que tots dos acusats són responsables, autors com a còmplices o
cooperadors necessaris, dels delictes d'assassinats i lesions terroristes comeses pels seus companys de
cèl·lula, als quals van aportar elements imprescindibles per a la comissió dels atemptats.
S'admet el relat de fets provats i es felicita que la Sala hagi tingut com a víctimes del terrorisme a totes
les víctimes de tots els escenaris dels atemptats. Però, segons el parer d'aquesta acusació, això és
insuficient perquè deixa imprejuzgados els delictes pels quals es va acusar a Driss i a Houli.
Per a remeiar aquesta omissió que, segons denuncien vulnera la tutela judicial efectiva de l'art. 24.2 de la
Constitució Espanyola, es plantegen la NUL·LITAT d'una part de la Sentència, mantenint la resta dels
pronunciaments. La part, continguda en el Fonament Jurídic Primer de la Sentència apel·lada, que va
excloure la part dels escrits d'acusació que interessaven condemna per aquests fets.
Per a això, demanen que mantenint-se la resta dels pronunciaments de la Sentència, incloses les
condemnes i la part que reconeix a les víctimes del terrorisme i la part civil d'aquesta, interessen que per
l'òrgan superior es retornin les Actuacions a la Sala perquè, amb llibertat de criteri i a la vista dels fets
provats, es resolgui sobre si Driss Oukabir i Mohamed Houli Chemlal han de ser condemnats pels fets pels
quals venim acusant, la qual cosa ens sembla indubtable a la vista dels fets provats.
Ressaltant la contradicció entre l'admissió dels escrits d'acusació i l'abundant prova practica en el judici
sobre aquests fets, que no poden quedar sense resoldre, la qual cosa constitueix, segons denunciem una
“incongruència omisiva”.
També s'estén el recurs a denunciar la situació concreta de determinades víctimes que representem i que
no han obtingut ni tan sols en alguns casos, un informe forense sobre les seves lesions.

RESULTATS 2 LA SENTÈNCIA
ANÀLISIS DE LA SENTENCIA
La sentencia suposa una doble reflexió. Per un costat, la satisfacció pel nombre de víctimes que
recull (gracias a l’ampliació dels atemptats) i reconeix, malgrat havien estat denegades
prèviament pel MIR. Per l’altra, deixa clar el maltracte sistemàtic a les víctimes, per haver estat
les GRANS OBLIDADES per part del jutge instructor, la fiscalia i les administracions. Inclòs el MIR.
EL TOTAL DE VÍCTIMES RECONEGUDES EN LA SENTÈNCIA ES DE 345

NACIONALITAT
Segons la nacionalitat de les persones víctimes dels atemptats a Catalunya del 2017
reconegudes en sentencia, més de la meitat eren víctimes espanyoles.
Alemània 8 2,3%
Argentina 2 0,6%
Armènia 1 0,3%
Austràlia 4 1,2%
Àustria 1 0,3%
Bèlgica 3 0,9%
Brasil 2 0,6%
Canadà 3 0,9%
China 1 0,3%
Equador 3 0,9%
Espanya 240 69,6%
Frància 25 7,2%
Grècia 2 0,6%
Hispanoargentina 1 0,3%

Holanda 4 1,2%
Hungria 1 0,3%
Irlanda 3 0,9%
Itàlia 10 2,9%
Macedònia 1 0,3%
Mauritània 1 0,3%
Nort-Amèrica 1 0,3%
Paquistan 2 0,6%
Portugal 2 0,6%
Reino Unido 3 0,9%
Rússia 1 0,3%
Suècia 1 0,3%
Turquia 1 0,3%
Total 345 100,0%

7 de cada 10 víctimes eren
de nacionalitat espanyola

Subirats
0.6%

LLOC DELS ATEMPTATS

Alcanar
9.6%
Cambrils
7.2%

Segons la sentencia, més del 80% de les víctimes
corresponen a les Rambles de Barcelona, seguit
d'Alcanar amb quasí un 10% i Cambrils, amb 7,2%,

Rambles
82.6%

RESULTATS 2 LA SENTÈNCIA
ANÀLISIS DE LA SENTENCIA
TIPOLOGIA
Tipologia

Freq.

%

99 (sense dades)

2

2

Familiar de víctima

1

1

Familiar de finat

2

2

No ha estat reconegut víctima

7

7

Víctima finada

16

16

Víctima ferida

312

312

Víctima ferida y familiar vict finada

3

3

Víctima il.lesa

1

1

Total

345

345

El 90% de le persones són
víctimes ferides, prop del
5% són víctimes finades i
la resta són familiars de
víctimes ferides/finades

INFORME ACREDITATIU
De les persones reconegudes com a víctimes del
terrorisme a la Sentència (N = 345), un 73,3%
presentaven informe de sanitat per acreditar les
lesions, però un 19,7% no disposava d'aquest informe
acreditatiu.

20%

Gairebé un 20% de les víctimes no disposaven de informe
acreditatiu de lesions segons la Sentència

RESULTATS 2 LA SENTÈNCIA
ANÀLISIS DE LA SENTENCIA

50

40

AFECTACIÓ

30

De les víctimes reconegudes per sentència, un 30.7%
presentava lesions físiques, un 44,3% lesions
psicològiques i un 18.3% físiques i psicològiques.

20

10

0

Físic

Psicològic

Ambdós

De forma similar a les dades pre-sentència, es constata
que les lesions psicològiques són superiors a les
físiques

RECONEGUTS PER VÍA ADEMINISTRATIVA
De les víctimes reconegudes per sentència, només un 22,3% havien estat
reconegudes per la Direcció General de Víctimes del Terrorisme, en la via
administrativa.

El 71,9% de les víctimes reconegudes per
sentència havien estat previament
denegades per la Direcció General de
Víctimes del Terrorisme

REPRESENTACIÓ LLETRADA
De les víctimes assistides per lletrats de asscoacions de víctimes i que s'han
presentat com acusació particular han estat 107. D’aquestes, 72 (20’8%) han
estat representades per l’11M i 35 víctimes (10,1%) han estat representades
per altres acussacions particulars. El que representa un total de 238 víctimes
(69’1%) que han estat representades pel Ministeri Fiscal.

RESULTATS 2 LA SENTÈNCIA
ANÀLISIS DE LA SENTENCIA
UAVAT
La UAVAT únicament ha pogut tenir accés a coneixer al 21.7%
aproximadament dels afectats. Hi ha aproximadament 250 persones de qui
no coneixem la seva situació personal, administrativa o judicial. Hi ha
afectats que no coneixem els quals, amb probabilitat, no hauràn fet cap
tràmit administratiu, que DESCONEIXEN QUE ESTAN EN UNA SENTÈNCIA
PENAL i per tant, ignoren el seu RECONEIXEMENT COM A VICTIMES DEL
TERRORISME i el seu dret a sol.licitar resarciment quan la sentència sigui
ferma.

La UAVAT ha atès i assessorat únicament a 3 de cada 10
víctimes de terrorisme reconegudes en la sentència

RESULTATS 2 AVALUACIONS
ANÀLISIS DE LES AVALUACIONS PERICIALS
Durant el 2021, amb motiu de la publicació de la Sentència, l'equip de la UAVAT va
presentar un estudi sobre l'Anàlisi comparatiu dels resultats de les avaluacions forenses
privades (UAVAT) amb les avaluacion públiques i administratives en les víctimes del
terrorisme. Els resultats es van publicar en el V Congrés Nacional de Psicologia dins de la
taula Una mirada técnica sobre la intervención con víctimas de terrorismo del 17A
desde la práctica profesional en los ámbitos de emergencia, asistencia y forense.
Retos y propuestas.
En aquesta taula van participar:
Carolina Clarà
Psicología de
Barcelona.

emergencias

y

atención

en

crisis:

intervención

desde

la

primera

línea

en

los

atentados

de

Sara Bosch Carretero
Atención psicológica y acompañamiento especializado a víctimas del terrorismo (VT): cómo atender y acompañar a
las víctimas del terrorismo. El circuito administrativo de las víctimas del terrorismo. Prevención de la victimización
secundaria. Errores, retos y propuestas de mejor
Elisa Micciola
Valoración pericial psicológica en víctimas de los atenta dos de terrorismo del 17 A
Análisis comparativo de los resultados de las evaluaciones forenses privadas, con las evaluaciones periciales del
ámbito público y administrativo

De forma resumida, els principals resultats de l'estudi han estat:

Anàlisi i consideracions:
Lleu
12.5%

Un total de 50 pericials
- Àmbit forense (n = 49)
- Altres àmbits (n = 1)

Informes presentats: 24
- 87.5% TEPT
- 12,5% TEPT i agravants

T.
Adaptatiu
6.7%

Es va trobar un 70.8% de
concordància diagnòstica
entre les avaluacions
públiques i privades

Sense seq.
6.7%

Més del 50% dels
TEPT eren greus, 33.3%
moderats i 12.5% lleus

Greu
54.2%

TEPT greu
13.3%

Estrés agut
6.7%

De les discrepàncies entre UAVAT i pública:
- 78% la UAVAT ha baremat més
- 29% el IMLC ha baremat més

TEPT + agrav.
6.7%

TEPT
60%

Conclusions:

Barreja
21.1%

La sentència recull com a diagnòstics i puntuacions els presentats per les pericials
psicològiques privades 100%
Igual
8.5%

UAVAT
70.4%

66,6% Recull els diagnòstic i barems de la UAVAT > IMLC
8% Recull els mateixos diagnòstics i barems UAVAT = IMLC
20% Recull una mescla entre els diagnòstics i barems de la UAVAT i IMLC

Moderat
33.3%

OBJECTIU 3 ESTUDI
3. ESTUDI INTEGRAL DE L'ESTAT DELS AFECTATS USUARIS DE LA UAVAT

Un dels objectius d’aquest projecte 2021 era fer accions destinades a conèixer de primera mà l’estat
actualitzat dels nostres usuaris. Un cop finalitzada la fase del Judici Penal, tornar a valorar les seves
necessitats i opinions.

ACCIONS CORRESPONENTS AL 2021
Etapa d'estudi i elaboració: exposició dels objectius, definir la població, revisió de les dades
sol·licitades, definició dels mitjants (telefònica i online).
Elaboració de la plantilla de entrevista telefònica i del qüestionari: disseny del qüestionari,
construcció de les preguntes, establiment de l'estructura, etc.
Formació de la tècnica en conceptes vinculats a l'atenció a les víctimes del terrorisme, i més
específicamente, en les entrevistes telefòniques i qüestions vinculades amb l'enquesta
Execució de l'enquesta: trucades a totes les persones usuaries de la UAVAT, entrevista screening per
detectar aspectes de rellevància i enviament del qüestionari online a través del correu electrònic

PER AL PROPER 2022, QUEDA PENDENT:
Analisi de dades i de la informació
Elaboració de informes explicatius de la informació recollida i les principals conclusions obtingudes

És important especificar les desviacions i dificultats que no han fet possible finalitzar el punt 3 de
l'estudi integral durant el 2021 i que queda pendent de continuar en el projecte de 2022. L'estudi integral
va iniciar-se quatre mesos després als previstos en el cronograma d'actuacions per diverses qüestions. La
principal estava relacionada amb la manca de recursos econòmics durant el primer semestre de l'any
2021, i que va comprometre la contractació de la tècnica de suport. Després de la contractació, es va
considerar necessari un mòdul de formació interna de per a la nova persona contractada. Tanmateix, cal
esmenar com altres causes la publicació de la sentencia i la posterior tasca d'anàlisi i gestions
professionals derivades, així com preparació d'actes de comunicació de la mateixa als usuaris i usuàries.

OBJECTIU 4 SUPORT
3. SUPORT DELS NOSTRES USUARIS
Inclou valoració de necessitats socials, ocupació, educatives, que poden ser ateses malgrat no siguin
finalment reconeguts com a víctimes del terrorisme.
Acompanyament continuat i suport extraordinari davant la data de commemoració del 17 d’agost de 2021.
Òbviament, és un moment de molta repercussió mediàtica i comunitària on els afectats sovint tenen
necessitat de més recolzament, més enllà del suport que també es dóna sempre des de la UAVAT a la
seva participació en els actes de record i homenatge. La UAVAT sempre mostra disposició a col·laborar
activament amb les administracions en matèria d’organització i assessorament, així com, en la difusió a
través dels mitjans de comunicació.

ACCIONS CORRESPONENTS AL 2021:
Accions de seguiment, localització i acompanyament.
Acció relacionada amb actes de record i homenatge.
Accions de difusió general i especialitzada, i formació professional.

No només són actes de
record….no és extrany que
entre les persones qui
acudeixen trobem algunes
que venen cada any a
barcelona per estar al
costat, anònimament
d’aquelles amb les que van
viure l’horror d’aquell 17
d’agost de 2017…(estaba
recordando un matrimonio
argentino que conocimos este
agosto, que venía todos los
años…)

OBJECTIU 4 SUPORT
Seguiments, acompanyaments i localització de nous afectats

SEGUIMENT

ACOMPANYAMENT

Ls accions de seguiment, a través de atencions
telefòniques i presencials 757

Acompanyaments a serveis públics:

Gener 84
Febrer 57
Març 70
Abril 52
Maig 73
Juny 93
Juliol 72
Agost 35
Setembre 55
Octubre 46
Novembre 70
Desembre 50

INSS: 1
Delegació de govern 1

LOCALITZACIÓ
Noves víctimes localitzades 14

La UAVAT, un recurs de suport i seguiment continuat...

OBJECTIU 4 SUPORT
Coordinació, sensibilització i minimització de la victimització secundària de tots els
departaments i administracions implicades amb competències en l’atenció integral a les
víctimes de terrorisme (social, sanitària i administrativa-legal).

ACCIONS DE DIFUSIÓ
Ls accions de difusió s'estableixen a través de 4
grans eixos:
-

Alguns actes i
reunions del 2021

Reunions i coordinacións professionals
Mitjants de comunicació
Participació i record
Formació i difusió professional

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Trobada en la Seu UAVAT, Aurora
Madaula (Mesa del Parlament) i Jordí
Martí (Regido JXC Ajunt. Barcelona)
27.09.2021

Aparicions i contactes amb mitjans de comunicació 633

REUNIONS INSTITUCIONALS
Actes i reunions institucionals 5
Reunions i contactes amb representants polítics 116
Contactes amb altres entitats i organitzacions 36
Contactes amb consulats 30

PARTICIPACIÓ I RECORD

Reunió en la Conselleria d'Interior
30.11.2021

Reunió 11-M, Ajuntament de Barcelona i
UAVAT 2.09.2021

Actes de memòria i record 2
Participació en actes externs 5
Reunions generals amb afectats 2
Reunió al Parlament 08.07.2021

FORMACIÓ I DIFUSIÓ
Formació 3
Difusió acadèmica (congresoss, etc.) 1

Algunes formacions
i difusions del 2021

Formació en Psicologia en
emergència. IEM. 01.03.2021

Congreso Nacional de psicologia
2021.
Link
del
libro
de
https://www.cop.es/pdf/cnp2021abs.pdf 09.07.2021

Reunió general amb Víctimes del
terrorisme després de la Sentència de la
Audiència nacional

Presentació llibre "Victimes en so de pau"
15.09.2021

Jornadas A decade after. Aiete palace,
Donostia. International Seminar
15 al
17.10.2021

Roda de premsa 16.08.2021

VALORACIONS I CONCLUSIONS
VALORACIÓ GLOBAL DEL PROJECTE
Durant el 2021, la UAVAT ha desenvolupat de forma coordinada diverses accions que considerem
necessàries per a una atenció i representació especialitzada, i aquestes tenen relació amb el seguiment i el
suport continuat, la difusió general i la formació especialitzada, la representació social i política de les
víctimes del terrorisme, l'anàlisi i l'estudi especialitzat de les valoracions per a poder conèixer, visibilitzar,
difondre i intervenir de forma específica en aquelles qüestions de rellevància. En aquest sentit, l'esforç
durant aquest any ha estat, en gran part, destinat a l'estudi de la sentència i les avaluacions pericials
psicològiques, especialment, vinculada en la seva repercussió en la valoració judicial. Treballar en aquesta
línia ens permet poder traçar de forma estratègica les noves propostes d'actuació professional, i és per
aquest motiu, que el 2022 es continuarà amb les accions d'estudi, aquesta vegada, de la realitat de les
víctimes dels terrorisme i la seva situació actual, quatre anys després dels atemptats.
A totes aquestes accions els hi dóna sentit precisament el treball coordinat d'un equip multidisciplinar
(psicòlogues, advocada, assessor i altres) que treballen per donar resposta a les principals inquietuts,
necessitats, exigències i obligacions que deriven d'una atenció de qualitat a les víctimes del terrorisme i
les seves famílies.
Una altra de les qüestions més rellevants d'aquest any, ha estat la valoració que ha realitzat el tribunal i la
fiscalia sobre les víctimes del 17-A en la seva sentència judicial. Així, el reconeixement del jutge davant
l'oblit i l'abandó viscut per gran part de les víctimes "por eso se puede creer que son las grandes
olvidadas, pero no se les olvida", no ha quedat només en paraules, i la seva sentència els hi ha concedit a
les 345 persones presents els reconeixement com a víctimes "son reconocidas y les da el puesto de honor
que merecen". De part de la UAVAT trobar en una sentència judicial les mateixes valoracions que aquesta
unitat ha estat denunciant de forma sonora en els últims anys, no pot tenir més que una valoració positiva.
En aquest sentit cal afegir la satisfacció de l'equip psicològic forense, que ha estat considerat de forma
evident en la quantificació de les lesions de les víctimes avaluades.
En ocasions, cal sincerar-se, hi ha també projectes que superen els nostres recursos o competències,
concretament en la capacitat de la UAVAT de localitzar a noves víctimes presents en la sentència, o en la
voluntat de poder canviar qüestions legislatives, que ens emplaça a seguir treballant en col·laboració amb
les Administracions competents.
Finalment, el reconeixement de les 345 víctimes del terrorisme, anuncia una gran feina en els pròxims
anys per acompanyar a les víctimes de nou per la via administrativa que haurà de quantificar i ponderar
correctament les lesions i seqüeles derivades.

RRHH I COMPETÈNCIES
1. DUES PERSONES DE COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ EN QUALITAT DE
SERVEI PROFESSIONAL. EQUIP TÈCNIC DE VALORACIÓ PERICIAL
Coordinació de les tasques realitzades per la unitat: Psicòloga (sanitària i forense). Expertesa en trastorns
posttraumàtics i en atenció a Víctimes del terrorisme. Les seves tasques:
1. Planificació de les accions de seguiment en tràmits de resposta administrativa esperables en el període
gener-desembre 2020 i previsió dels recursos necessaris.
2. Assessorament tècnic a l’àrea jurídica UAVAT: aspectes específics de lesió psicològica.
3. Revisió i estudi exhaustiu dels expedients (documentació mèdica, psicològica i forense). Tant per
necessitats de la via administrativa (MIR) com per protocol de valoració forense: procediment penal /
assessorament en propostes indemnitzatòries rebudes
4. Primer anàlisi de les situacions laborals i valoració de necessitats: baixa mèdica (IT), acomiadament,
atur…
5. Coordinació i relació amb institucions
6. Atenció a mitjans de comunicació (acció de difusió, localització i sensibilització)
7. Seguiment de la xarxa de psicòlegs col·laboradors amb la UAVAT
8. Coordinació de l’estratègia d’acompanyament als afectats en el judici penal
9. Anàlisi de circumstàncies en els protocols d’atenció a VT per proposta futura de millores
10.Difusió acadèmica professional
11.Elaboració de la memòria d’activitats
Supervisió de les tasques realitzades per la unitat: Amb formació superior (psicologia i forense). Les seves
tasques:
1. Establiment de les prioritats i planificació d’accions de l’equip tècnic
2. Revisió i estudi dels expedients (documentació mèdica, psicològica i forense) Tant per necessitats de la
via administrativa (MIR) com per protocol de valoració forense: procediment penal / assessorament en
propostes indemnitzatòries rebudes
3. Supervisió dels processos i suport a l’equip tècnic d’atenció
4. Atenció a mitjans de comunicació (acció de difusió, localització i sensibilització)
5. Atenció a afectats (valoració especialitzada d’ afectació psicològica i necessitat de tractament)
6. Elaboració (amb suport de l’àrea jurídica 11M i UAVAT) de material de difusió general explicant el
procediment penal, dubtes freqüents i tràmits necessaris
7. Organització de reunió prevista amb afectats com acusació particular
8. Supervisió de l’ estratègia d’acompanyament als afectats en el judici penal
9. Anàlisi de dades I confecció de resultats i memòria
10.Difusió acadèmica professional
11.Elaboració de la memòria d’activitats

RRHH I COMPETÈNCIES
2. UNA PERSONA EXPERTA EN ATENCIÓ A VT COM A ASSESSOR
PERMANENT I UNA PERSONA TÈCNICA DE SUPORT EN ATENCIÓ:
Víctima del terrorisme, ex delegat en Catalunya de la AVT, fundador i ex-president de la ACVOT i assessor
del SIOVT) i Psicòloga col·legiada amb formació específica fent de professional de suport.
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 re intent
de contacte (telefònic) en aquelles persones que poden 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 dels casos i feed back a la resta de l’equip de la UAVAT
3. Acompanyament presencial als afectats citats per l’assessora jurídica de la UAVAT
4. Registre diari d’accions en quadern de camp i elaboració i control de l’arxiu documental
5. Organització de fitxers -format paper- amb informació bàsica i actualització dels expedients pel seu
ràpid accés general
6. Atenció continuada als mitjans de comunicació: l’experiència del nostre assessor, el seu alt
coneixement i relació 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.
7. Tasques de localització: accions per establir contacte amb altres possibles afectats.
8. Figura d’Interelació amb els afectats: nexe d’unió, manteniment 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.
9. Presència i promoció de reunions amb institucions públiques amb/en relació amb les víctimes del
terrorisme
10.Acompanyaments: Presencialment a Delegació del Govern per enviament de sol·licituds al Ministeri de
l’Interior, així com a visites forenses de persones que així ho demanaven i requerides per l’Audiència
Nacional
11.Confecció de llistat d’afectats no localitzats a partir del auto de processament penal per la seva
possible localització durant el 2020
12.Organització de reunions entre els afectats i l’11M
13.Organització actes homenatge i record
Una persona amb formació específica com a equip tècnic. (treball realitzat en el perìode juny-desembre de
2021) Psicòloga. Amb formació per part de l’equip de coordinació/supervisió.
Les seves tasques:
1. Actualització de l’excel (traspàs d’informació documental)
2. Contacte telefònic per realització d’enquesta (estudi integral)
3. Registre de dades de les enquestes realitzades per anàlisi posterior

RRHH I COMPETÈNCIES
3. UNA PERSONA ASSESSORA JURÍDICA EN QUALITAT DE SERVEI
PROFESSIONAL:
Advocada (laboral) experta en víctimes del terrorisme. Les seves tasques:
1. Assessorament en relació a resposta administrativa (Ministeri de l’Interior, Sots direcció de Víctimes del
Terrorisme) dels expedients. Elaboració de les al·legacions i recurs administratiu previ en supòsits de
denegació administrativa de drets i reconeixements dels afectats. Suport en contenciós administratiu
derivades en curs d’apel·lació de les al·legacions administratives.
2. Assessorament en l’àmbit laboral en relació a situacions de persones que han estat acomiadades, o que
es troben cursant recursos a l’INSS (canvi contingència IT).
3. Assessorament en relació a les propostes indemnitzatòries de seqüeles psicològiques i físiques de la
Sots direcció de Víctimes del Terrorisme (Ministeri de l’Interior).
4. Formació i assessorament a l’equip tècnic d’atenció i valoració en aspectes legals.
5. Recull i anàlisi de les respostes denegatòries i estudi de modificacions (propostes de millora futures) de
la llei de víctimes del terrorisme. Preparació de propostes tècnic-jurídiques per llei catalana de víctimes
del terrorisme.
6. Coordinació amb l’àrea jurídica de l’Associació 11-M Afectados por terrorismo, com a
acusació particulars dels afectats, dins del procediment penal.

4. UNA PERSONA ASSESSORA COMPTABLE I LABORAL

Gestora laboral i comptable. Les seves tasques:
1. Elaboració de la memòria i projectes econòmics associats de la UAVAT
2. Assessorament comptable i presentació dels tributs corresponents
3. Gestió i coordinació econòmica de l’associació

5. RECURSOS HUMANS ALIENS
Assessorament en protecció de dades (en qualitat de servei professional)

uavat
NIF G 67220806
info@uavat.es
www.uavat.es

