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La protecció civil com a servei públic s'orienta a l'estudi i la prevenció de les 

situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat pública i a la protecció i socors de 

persones, de béns i del medi ambient en el cas que aquestes situacions es 

produeixin.

El DECRET D’ ALCALDIA 25/4/2007 de Barcelona que regula la Protecció Civil 

Municipal, assenyala en la seva estructura organitzativa, quins són els grups 

operatius que intervenen en una situació d’emergència definint al CUESB com el 

Grup Logístic Social.
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El CUESB. Organigrama institucional. Institut Municipal de Serveis 

Socials.  Ajuntament de Barcelona.  
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CUESB: 
❑ Assumir l’espai d’ acollida de les persones afectades. Un cop s’ha 

decidit l’espai en acord amb el comandament de l’emergència i els 

altres grups d’intervenció. 

❑ Atenció psicològica i social. Primers auixilis psicològics, valoració de 

necessitats, proveïment d’aliments i necessitats bàsiques. 

❑ Realització de cens. 

❑ Avituallament als grups d’intervenció 

❑ Coordinació amb SEM per informació referent a les víctimes 

❑ Coordinació amb MMEE per elaboració de cens. 

❑ Coordinació amb Protecció Civill, cens, informació de la situació, 

valoració de necessitats.

❑ Coordinació amb consolats 

❑ Durant els dies posteriors: rebuda de familiars dels morts 

❑ Assistència als familiars i acompanyament a l’IMLC en tot el procés de 

reconeixement (ante mortem i posterior comunicació). 



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. 



Model organitzatiu en unitats d’intervenció

• Unitat de Primera Acollida ( UPA ): mòdul de recepció i primera 

acollida de totes les demandes d’ atenció que arriben al CUESB per 

qualsevol via (presencial, telèfon, FAX, etc.).

• Unitat de Resposta Immediata : dispositiu de resposta a situacions 

en via pública, domicilis particulars o qualsevol altre indret de la ciutat.

• Unitat d’Atenció Domiciliària: Tècnics auxiliars que proporcionen 

atenció personalitzada a domicili davant caigudes, necessitat de suport 

per les AVD, etc.  

• Unitat de Prevenció: realització projectes de millora



Fonaments de l'actuació davant incident crític
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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



SUPORT

PSICOLOGIC
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SUPORT 

SOCIAL

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



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



Evolució de trucades ateses CUESB



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



Moltes gràcies!




