
El CUESB i la gestió de l’atemptat a Barcelona

Quan els esdeveniments ens posen a prova

Àrea de Drets Socials

17 de novembre 2017.  3 mesos després...



Segons el Decret d’Alcaldia per a la Instrucció de la Protecció Civil Municipal de 

data 25/4/2007 les funcions del Servei d’Emergències són: 

• Assegurar el subministrament d’aliments, medicaments en general a la població.

• Avituallar els grups d’actuació.

• Preparar els llocs d’acollida en cas d’evacuació. Col·laborar amb el Grup Sanitari 

en la constitució dels llocs de confinament.

• Acollir la població i la seva gestió: allotjament, proveïment d’aliments, control, 

serveis socials del personal del municipi.

• Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del Consell 

assessor i CECOPAL.

• Informar el responsable d’aquest grup que forma part del Consell assessor.

• Complir les ordres provinents del Consell assessor i CECOPAL.

• Assumir la responsabilitat de manteniment i actualització dels recursos tant 

propis com externs que els correspongui en qualsevol pla d’emergències.



L’atenció a les persones ha de ser  immediata per 
alleugerir el seu patiment

S’ha de proporcionar una atenció integral que tingui en
compte la cobertura de les seves necessitats bàsiques i
alhora emocionals.

L’actuació psicosocial ha de estar protocol·litzada per a
garantir una atenció homogènia als afectats i evitar
duplicitat e interferències i sobretot, situacions desateses

Cal garantir que desprès de l’incident crític les persones
afectades continuen reben l’atenció necessària des dels
serveis bàsics del territori: derivació

Fonaments de l'actuació davant incident crític:



LES CAPACITATS DEL CUESB

Recursos humans preparats per a la 

intervenció immediata:

• 1 Directora

• 2 Caps Territorials (BCN i AMB)

• 1 Coordinadora

• 1 Suport a la coordinació

• 36 Tècnics auxiliars

• 14 Treballadors socials

• 12 Psicòlegs

• 10 Caps de Torn

Recursos tècnics:

• Aplicatius informàtics 

• Sistemes de dades mitjançant tauletes

• Xarxa Rescat

Recursos de mobilitat:

• 2 Turismes de 5 places

• 1 furgoneta adaptada de 9 places

• 1 tot terreny de 5 places

• 2 smarts

Equipament d’acollida immediata:

• cobertura immediata necessitats bàsiques

Recursos aliens al CUESB:

• Funcionaris Municipals

• Protocols i Convenis de Col·laboració per la

provisió de professionals especialitzats i

espais d’acollida

El CUESB disposa de diferents convenis i 

protocols de col·laboració amb aquells serveis 

amb els que col·labora i s’interrelaciona. 



Cronologia  primers moments:

17:20, preavís
17:24, confirmació incident
17:48, activació
18:06, equip inicial 9 professionals. Liceu .
18:55 arribem al Hard Rock Café. CCA 
19.50. Obertura CEB i  bloqueig del CUESB

CUESB

CCA

HOTEL 
Palace

CEB
Casa 

Beethoven

IMLC

Espais d’intervenció del CUESB

Malgrat a nivell de CECAT es desactiva l’emergència el dissabte  18, 

al CUESB continuem treballant i no la desactivem fins el 22 d’agost. 

Tot i així continuem treballant. 



Atesos pel CUESB i per les Entitats 

associades*:

Individualment

•Adults

•Infants i adolescents

•intervinents

Grupalment

•Hotels

•IMLC

•Intervinents

•CSS

*Entitats activades per conveni:

•COPC

•Creu Roja

Entitats que han col·laborat:

•EXIL (A nivell d’Àrea)

•UTCCB (Unitat de Trauma Crisi i Confclites de la UAB

•H Sant Pere Claver

Afectats de primer nivell: persones
que han patit un risc vital, pèrdues
inesperades, com a conseqüència del
sinistre

Afectats de segon nivell: Familiars i
amics de les víctimes de primer grau

Afectats de tercer nivell: els grups
intervinents que actuen en el lloc de
l'emergència

Afectats de quart nivell: La comunitat



Relació amb SEM - Protocol de col·laboració.

Suport logístic - Conveni amb Creu Roja

Total persones ateses: 780

Derivats a:  

•Serveis socials

•Atenció primària

•Salut mental ambulatòria

•UTCCB

•Urgències de Psiquiatria dels Hospitals



Reflexions i elements de millora

•. Important ser conscients de la intervenció propia de cada cos i 

servei d’intervenció en l’emergència. 

•. Analitzar i buscar bons canals de comunicació.

•. Donar valor a la necessitat de la post intervenció. 

• Molt important el comité de valoració post atemptat per buscar 

punts de millora i per compartir des dels diferents espais la 

intervenció realitzada. 

• El CUESB des de l’atemptat (17 agost 2017) a data actual (14 

desembre 2017) ha intervingut en 42 emergències  mes.



Moltes gràcies!




