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Valoració de l'activitat de comunicació corporativa  
 
 
El passat dia 17 d’agost sobre les 17 hores es va produir l’atemptat a les Rambles de Barcelona que 
va deixar un total de 16 morts i més de 100 ferits. Els centres de referència assistencial van ser el 
CUAP Peracamps i l’Hospital del Mar, que van rebre els primers ferits i els de major gravetat. 
L’incident va obligar a activar el protocol d’actuació en cas de múltiples víctimes, i va ser un repte a 
nivell organitzatiu i també comunicatiu. 
 
A nivell de visualització en els mitjans de comunicació, l’Hospital del Mar ha sortit reforçat en la seva 
imatge pública gràcies a la bona tasca realitzada en l’atenció als ferits i familiars, tant a nivell 
nacional com internacional.  
 
Gràcies a la fantàstica resposta i implicació dels professionals, s’ha reforçat el sentiment d’orgull de 
pertinença a la institució. Això s’ha intentat visualitzar mitjançant estratègies de comunicació interna 
(difusió de cartes d’agraïment de la direcció, institucions, ciutadania, etc) a través de la intranet. 
 
Disposar d’un protocol d’atenció als mitjans de comunicació en cas de múltiples víctimes ha estat útil 
com a guia i el document s’ha actualitzat ara amb els elements que s’han trobat a faltar en aquesta 
ocasió. 
 
A nivell de coordinació, ha estat fonamental que la informació sobre l’estat dels malalts es 
centralitzés a Protecció Civil. Facilita la feina als mitjans de comunicació i descongestiona els serveis 
de comunicació dels diferents hospitals. Cal dir però que des del Departament de Salut no es van 
donar indicacions de com gestionar les demandes dels mitjans de comunicació, va ser a demanda 
de l’Hospital. Seria interessant que en ocasions futures les indicacions arribessin de forma unificada 
als diferents hospitals i que la informació fos més àgil. 
 
El suport i la implicació de la Direcció Mèdica, dels diferents Caps de Guàrdia i dels Supervisors 
d’Infermeria de guàrdia han estat bàsics perquè tot funcionés correctament també a nivell de 
comunicació i organització de visites. 
 
Ha estat molt positiu el suport de seguretat i dels mossos d’esquadra en el control dels mitjans de 
comunicació a la porta de l’Hospital. El volum de mitjans situats permanentment al Passeig Marítim 
els primers dies feia imprescindible aquest suport. 
 
La coordinació amb els serveis de protocol i comunicació de les diferents institucions per les visites 
ha estat fluida i hi ha hagut sempre una molt bona entesa. Es va establir un circuit base per les 
visites institucionals parlant amb les famílies i pacients afectats, que va anar evolucionant depenent 
del dia i estat i situació dels malalts. Operativament, podria ser útil disposar d’un espai polivalent a la 
planta baixa per acollir els familiars de les víctimes amb més privacitat o per rebre determinades 
visites. Es va improvisar un espai al hall però li faltava privacitat. Per a les entrevistes dels 
representants dels Ministeri de l’Interior amb cadascuna de les famílies es va cedir el despatx de 
comunicació per la seva bona ubicació (proper a la UCI), però no era adequat per a acollir a tots els 
afectats durant la resta de la jornada. 
 
L’operativa de parlar amb els familiars i/o afectats per establir l’actuació davant dels mitjans de 
comunicació es va fer imprescindible per posar-los en antecedents i conèixer la seva predisposició a 
atendre’ls. Es va posar en alerta també al personal d’infermeria i responsables de guàrdia. Els 
mitjans no podien accedir a l’interior de l’Hospital, però en alguna ocasió van accedir a les 
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habitacions fent-se passar per familiars amb l’objectiu d’aconseguir una entrevista. Finalment, es va 
optar per reforçar l’entrada a la Unitat amb personal de seguretat.  
 
En el contacte amb els familiars i pacients ha estat molt important el paper que ha desenvolupat 
Treball Social de l’Hospital. Han fet d’interlocutors i facilitadors en tot moment. 
 
En relació a les xarxes socials, el twitter ha estat un canal de comunicació fonamental en la gestió 
d’aquest atemptat i com a punt de comunicació directe amb la ciutadania, tot i que també hem rebut 
molts oferiments, peticions i agraïments via correu electrònic. Cal tenir-ho en compte per ser àgils en 
la seva gestió i caldria disposar d’un protocol d’actuació.  
 
No es disposava d’un protocol clar d’actuació per a l’àrea d’informació i recepció. Des de 
Comunicació, en un primer moment, es van donar pautes per si trucaven els mitjans (derivació 
Protecció Civil i telèfon de contacte de la persona de comunicació del PSMAR) i es van facilitar 
telèfons d’informació per als familiars que trucaven. Cal destacar, també, la implicació del personal 
de recepció i comunicació i la fluïdesa en la gestió de les demandes. El suport del grup operatiu que 
va muntar la Dra. Flores va ser fonamental. L’endemà de l’atemptat es va preparar un document 
amb tota la informació necessària perquè poguessin donar la resposta adequada davant de les 
diferents peticions (telèfons de contacte, que fer en determinats casos, etc), que s’anava actualitzant 
si es produïa cap canvi. 
 
L’equip de Comunicació que va estar operatiu durant aquests dies va estar constituït per Verònica 
Domínguez i Rosa Manaut, amb el suport en la gestió del twitter i localitzable per a suport pel que fa 
accions i dubtes en la gestió de la crisi de Maribel Pérez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Setembre 2017 
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Informe mitjans de comunicació 

Actualment s’està en procés de comptabilitzar el nombre d’aparicions que ha generat l’assistència 
als ferits a l’atemptat, així com les diferents visites institucionals. S’estima que el nombre serà 
superior a 2500, tot i que segurament seria molt superior si poguéssim registrar també les 
aparicions en mitjans a premsa internacional, ja que per la tipologia de l’esdeveniment així com per 
les nacionalitats dels ferits, el nombre de mitjans estrangers que cobrien la notícia diàriament va ser 
molt elevat. Tota la informació relativa a l’estat dels ferits es va centralitzar des del primer moment a 
través de Comunicació de Protecció Civil, tal i com es va establir en el protocol en casos de incidents 
amb múltiples víctimes. 

Respecte a les intervencions en mitjans de comunicació, es van atendre algunes peticions sobre 
com s’havia organitzat el dispositiu a l’Hospital l’endemà de l’atemptat (18/8/2017), però a partir del 
dia 19 i davant la pressió insistent dels mitjans de comunicació de qualsevol tipus d’informació així 
com de contacte amb les víctimes, es va decidir que mentre estava activada la  fase d’alerta 
l’hospital no faria declaracions de cap tipus, remarcant el  paper de portaveu únic de Protecció Civil.  
A partir del dia 22 d’agost, finalitzada la fase d’alerta, es van reactivar les aparicions als mitjans de 
comunicació dels nostres professionals implicats en l’atenció dels atemptats.  

 

Intervencions 

Televisió i Radio 

1. Entrevista a Laura Morro sobre la labor de les treballadores socials en l'atenció a les víctimes i 
familiars de l'atemptat. "La nit dels ignorants" de Catalunya Ràdio. 30 d’agost 

2. Joan Ramón Masclans. Noticias 1 de Antena 3. 28 d'agost  
3. "Em sento molt orgullós de formar part de la família de l'Hospital del Mar."Joan Ramón Masclans. 

RAC1.26 d'agost  
4. Fernando Escolano. Mediodía COPE magazine. 25 d’agost.  
5. Padre Patrick Stref, capellà de l’Hospital del Mar. Herrera en COPE. 19 d’agost 
6. Julio Pascual. Versió de RAC1. 18 d'agost 

 

Premsa Escrita /Digital 

1. “Barcelona es va bolcar, nosaltres vam fer la nostra feina.” Xavier Canari. El diari de la sanitat. 5 de 
setembre 

2. “Es va multiplicar el personal sanitari habitual per 2 o 3 de forma espontània.” Julio Pascual. El Diari de 
la sanitat. 5 de setembre 

3. El 17A confirma l’excel·lència dels serveis d’emergències i urgències. Xavier Canari. COIB. 5 de 
setembre 

4. El triatge dels ferits, clau per evitar més morts. Joan Ramón Masclans. Diari ARA. 28 d’agost 
“Barcelona se volcó, nosotros hicimos nuestro trabajo.” Xavier Canari. Globedia. 26 d’agost 

5. El médico que trató a los peores heridos de Las Ramblas: "Vi a especialistas llorar". Fernando 
Escolano. Crónica Global. 25 d’agost  

6. “Todo el personal se volcó inmediatamente.” Xavier Canari. Eldiario.es. 25 d’agost  
"Se multiplicó el personal médico habitual por 2 o 3 de forma espontánea." Julio Pascual. Eldiario.es. 
24 d'agost  

7. "Em sento orgullós de la gent amb qui treballo." Joan Ramon Masclans. Diari ARA. 24 d'agost  
8. Cientos de sanitarios acudieron espontáneamente a atender a los heridos. Julio Pascual. Heraldo de 

Soria. 23 d'agost  
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9. Cientos de sanitarios acudieron a atender a los heridos en el atentado de Barcelona. ConSalud.es, 
Julio Pascual. 23 d’agost 

10. Cientos de sanitarios voluntariós reforzaron la atención a las víctimes. Diario de Navarra digital. 23 
d’agost. 

11. Cientos de sanitarios acudieron espontáneamente a atender a los heridos. Julio Pascual. La 
Vanguardia digital. 22 d'agost  

12. Cientos de sanitarios acudieron espontáneamente a atender a los heridos. Julio Pascual. El 
economista. 22 d'agost  

13. Cientos de sanitarios acudieron espontáneamente a atender a los heridos. Julio Pascual. Yahoo. 22 
d'agost  

14. Cientos de sanitarios acudieron espontáneamente a atender a los heridos. Julio Pascual. El Correo 
Gallego digital. 22 d'agost  

15. Cientos de sanitarios acudieron espontáneamente a atender a los heridos. Julio Pascual. El 
Confidencial. 22 d'agost  

16. Los sanitarios de Barcelona: “Hay un sentimiento de tristesa generalizado.” Mª Dolors Garrido. 
Redacción Médica. 19 d’agost 

17. El atentado terrorista de Barcelona pone de relieve la cara más solidaria de la ciudad. Julio Pascual. 
Medscape.18 d’agost 

Agència 

1. La respuesta espontánea de los sanitarios en el atentado de Barcelona. Julio Pascual. EFE 
Salud. 23 d’agost 

Intranet 
 

1. Incorporació d’un llaç negre al logo PSMAR de la portada de la intranet (18/08/2017) 

2. Publicació de 9 notícies 

 El Conseller de Salut visita als professionals del CUAP Peracamps després de l'atemptat. 31 
d’agost 

 Agraïm les mostres de suport i solidaritat internacional de companys per l’atenció a les víctimes i 
familiars de l’atemptat. 30 d’agost 

 Nota d'agraïment del Consell Rector als professionals de l'Hospital del Mar i el CUAP Peracamps. 
29 d’agost 

 Professionals de l'Hospital del Mar i el CUAP Peracamps homenatjats en la manifestació contra 
l'atemptat terrorista. 28 d’agost 

 Agraïments i altra informació relacionada amb les atencions fetes arran de l’atemptat a Barcelona. 
22 d’agost 

 Nota d’agraïment de la direcció del PSMAR als professionals del Centre Peracamps arran de 
l’atemptat a Barcelona. 21 d’agost 

 Missatge d’agraïment del director del Servei Català de la Salut (CatSalut) per les atencions a les 
víctimes de l'atemptat de Barcelona. 21 d’agost  

 Nota d’agraïment de la direcció del PSMAR arran de l’atemptat a les Rambles. 18 d’agost  

 A les 12.00 del migdia d’avui els centres del PSMAR ens sumarem al minut de silenci convocat per 
les diferents Administracions Públiques. 18 d’agost 
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3. Creació d’un espai específic a la intranet PSMAR que es va estructurar en 3 apartats 
(22/08/2017): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Agraïments  

Alcaldessa de Barcelona 
Una de les famílies ingressades 
Embaixada d’Irlanda 
Dolors Aranda 
Emergency Department at King’s College in London 
Consell Rector als professionals 
Del PSMAR  a la Creu Roja 
Departament d’Urgències del King’s College 
Emergency Nurses Association 
Pacient ingressada 
Direcció del PSMAR 
Professionals CUAP Peracamps 
Director del CatSalut  

 
 Imatges 
Fotografies: 
Minut de silenci a la porta de l’Hospital del Mar i visita de Ses Majestats als ferits de l’atemptat 
https://www.flickr.com/photos/hospitaldelmar/sets/72157685500661313  
Homenatge als professionals de l’Hospital del Mar i Peracamps en la manifestació contra 
l’atemptat https://www.flickr.com/photos/hospitaldelmar/sets/72157688208503245  
Vídeos de l’homenatge als professionals de l’Hospital del Mar i Peracamps en la manifestació 
contra l’atemptat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervencions destacades en els mitjans de comunicació  
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Web 
1. Incorporació d’un llaç negre a la portada del web  

2. Publicació de la Nota d’agraïment de la direcció del PSMAR arran de l’atemptat  a les Rambles de 
Barcelona (18/08/2017) 

 

Mar@laxarxa 
S’està elaborant un monogràfic del newsletter sobre la gestió de l’atemptat al PSMAR que es publicarà a finals 
de setembre. 

 

Vídeo  
S’està treballant un vídeo, obsequi de la productora Lavinia, per agrair la tasca dels professionals que han 
estat implicats en l’atenció dels ferits i familiars durant l’atemptat. Es preveu finalitzar-lo a finals de setembre i 
incorporar-lo al Mar@laxarxa monogràfic, així com viralitzar-lo mitjançant les xarxes socials.  

 

Xarxes socials 
Twitter 

1. Incorporació d’un llaç negre al logo del twitter de l’Hospital del Mar 

2. Publicació de 41 tweets  

 15 tweets de reconeixement/agraïment als professionals i als oferiments de la ciutadania, així com 
relatius a la manifestació de rebuig a l’atemptat i a les aparicions en premsa. 

Aquests 15 tweets han estat visualitzats 72.870 vegades, han rebut 3167 interaccions, de les 
que 832 son M’agrada i 444 són Retweets. 

 26 tweets de resposta directe a usuaris de twitter que feien diferents oferiments 

 El total de 41 tweets han rebut 607 retweets i 946 likes.  

3. Destaca un increment de gairebé 1000 seguidors. (Dades maig 2017: 7.403. Actualment: 8.601). 

4. Tota l’activitat d’aquests dies a twitter on apareix l’Hospital del Mar es pot visualitzar a través d’aquest 
enllaç a l’storify: https://storify.com/hospitaldelmar/atemptat-a-les-rambles-59acfa61dcfd6912fa623e81 

 

Instagram 

 

 

1. Incorporació llaç negre al logo Instagram (18/08/2017) 

2. Post de condòl (21/08/2017) 

3. Post agraïment i retorn a la normalitat (30/08/2017) 

4. Post agraïment a les mostres de suport (01/09/2017) 
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Visites institucionals 
 

18/08/2017 

9,30.  Visita Arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella  

10,30  President de la Generalitat, Carles Puigdemont. 

Ministra de Sanitat, Serveis Socials e Igualtat, Dolors Montserrat. 

Conseller de Salut, Toni Comin 

19,00 Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau 

Regidora de Participació i Districtes. Regidora del Districte de Ciutat Vella, Gala Pin 

Tercera tinenta d'alcaldia. Direcció de l'Àrea de Drets Socials, Laia Ortiz  

20,30 Ministre d’Exteriors alemany 

Ambaixador Alemanya a Catalunya 

Cònsol Alemany  

Ministra de Sanitat, Serveis Socials e Igualtat, Dolors Montserrat. 

Conseller de Salut, Toni Comín. 

Delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo. 

 

19/08/2017 

Visita dels Ses Majestats.  

Ministra de Sanitat, Serveis Socials e Igualtat, Dolors Montserrat. 

Conseller de Salut, Toni Comín 

Director SCS, David Elvira 

 

 

20/08/2017 

Ministre Exteriors Italià 

Ambaixador italià a Catalunya 

Cònsol italià 

Director SCS, David Elvira 

 

22/08/2017 

Subdirecció del Servei Català de la Salut, Josep Maria Argimon 

 

28/08/2017 

Conseller de Salut, Toni Comín al Centre Peracamps. 
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Cronologia de les activitats 
 
DATA TIPUS D’INTERVENCIÓ HORES 

17/08 Coordinació amb el Departament 
de Salut per determinar  
l’interlocutor únic de cara a mitjans 
de comunicació. 

Coordinació amb la recepció de 
l’Hospital,  cap de guàrdia i directiu 
de guàrdia per a l’atenció a mitjans 
i demandes de familiars. 

Atenció als mitjans de comunicació

17,45 a 00,30 hores 

18/08 Coordinació amb la recepció de 
l’Hospital,  cap de guàrdia i directiu 
de guàrdia per a l’atenció a mitjans 
i demandes de familiars. 

Publicació notícies intranet i web 
d’agraïment 

Convocatòria minut de silenci 

Llaç negre a web i intranet 

Gestió Twitter 

Respostes de demandes 
ciutadania via correu electrònic 

Coordinació amb gabinets de 
protocol i comunicació per 
organitzar visites institucionals 

Realització visites institucionals 

 Arquebisbat 

 Presidència, Ministeri de 
Sanitat, Conselleria de Salut. 

 Visita preparatòria visita Ses 
Majestats 

 Alcaldessa de Barcelona 

 Ministre d’Exteriors Alemany 

 Visita preparatòria amb 
Premsa Casa Reial  

Atenció a les demandes dels 
mitjans de comunicació i 
coordinació d’entrevistes 

Atenció a oferiments d’empreses 
per als familiars i ferits (Damm, 

8 a 22,30 hores 
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Arenal, etc) 

Publicació noticies intranet i web 
d’agraïment 

Convocatòria minut de silenci 

Llaç negre a web i intranet 

Gestió Twitter 

Respostes de demandes 
ciutadania via correu electrònic 

Coordinació amb gabinets de 
protocol i comunicació per 
organitzar visites institucionals 

Realització visites institucionals 

 Arquebisbat 

 Presidència, Ministeri de 
Sanitat, Conselleria de 
Salut. 

 Visita preparatòria visita 
Ses Majestats 

 Alcaldessa de Barcelona 

 Ministre d’Exteriors 
Alemany 

 Visita preparatòria amb 
Premsa Casa Reial  

Atenció a les demandes dels 
mitjans de comunicació i 
coordinació d’entrevistes 

Atenció a oferiments d’empreses 
per als familiars i ferits (Damm, 
Arenal, etc) 

19/08 Preparació visita Ses Majestats 

Visita Ses Majestats 

Atenció a les demandes dels 
mitjans de comunicació 

Gestió Twitter 

Respostes de demandes 
ciutadania via correu electrònic 

8 a 20 hores 

20/08 Atenció a les demandes dels 
mitjans de comunicació 

Coordinació Consulat italià i 
protocol presidència per la visita 
del Ministre d’Exterior Italià 

Visita Ministre Exterior Italià 

9,30 a 19 hores 
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Gestió Twitter 

Respostes de demandes 
ciutadania via correu electrònic 

21/08 Revisió del Protocol d’Atenció a 
Múltiples Víctimes 

Atenció a les demandes dels 
mitjans de comunicació i 
coordinació entrevistes 

Notícies Intranet 

Actualització Instagram 

Llaç negre a xarxes socials 
(Twitter i Instagram) 

Gestió Twitter 

Gestió correu electrònic 

Recull aparicions a mitjans 

Respostes de demandes 
ciutadania via correu electrònic 

8 a 18,30 hores 

22/08 Creació espai intranet de recull 
d’agraïments, imatges i aparicions 
mitjans 

Notícies Intranet 

Gestió Twitter 

Atenció a les demandes dels 
mitjans de comunicació i 
coordinació entrevistes 

Recull aparició a mitjans de 
comunicació 

Visita Subdirector SCS 

Respostes de demandes 
ciutadania via correu electrònic 

8 a 18;30 hores 

23/08 

 

 

 

Notícies Intranet 

Gestió Twitter 

Atenció a les demandes dels 
mitjans de comunicació i 
coordinació entrevistes 

Recull aparició a mitjans de 
comunicació 

Respostes de demandes 
ciutadania via correu electrònic 

8 a 18 hores 

 


