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1. Introducció

1.1 Plantejament del problema

1.1.1 Identificació del problema

Els atemptats terroristes són cada vegada més presents a tot el món. Sense anar més 
lluny, en el país veí, França, el gener de 2015, es va assaltar la redacció del seminari 
satíric Charlie Hebdo, causant 17 víctimes mortals. La nit del 13 de novembre del mateix 
any, a la capital francesa, es van produir una sèrie d’atemptats en els quals van morir 137 
persones i 415 van resultar ferides. Aquests són només uns exemples de tots els 
atemptats que s’han produït arreu d’Europa, sobretot a Regne Unit i Holanda.

Amb aquest context era d’esperar, malauradament, que es produís algun atac terrorista a 
Espanya i més concretament a la ciutat de Barcelona, que feia molt de temps que es 
trobava en alerta 4 de 5 per atemptat terrorista.

El 15 d’agost de 2017 es va produir un atropellament en sèrie a les Rambles de 
Barcelona, que va causar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits. Com era 
d’esperar, un dels actors implicats va ser el cos de seguretat Mossos d’Esquadra, que van 
dur a terme una comunicació de crisi. Però, cal saber si va ser eficaç.

D’altra banda, davant del context d’immediatesa de la informació que demanen les xarxes 
socials, cal que els mitjans de comunicació i els cossos de seguretat tinguin un control de 
la dosificació de la informació i control del silenci per dur a terme una comunicació de crisi 
efectiva via Twitter. En aquest sentit, Twitter es converteix en l’eina que pot oferir dades 
com més aviat millor.

Saber com han d’actuar els professionals d’un cos de seguretat a les xarxes socials és 
molt important a causa de la dificultat que comporta, ja que no es pot donar tota la 
informació i s’ha de competir amb altres. A més, trobem els mitjans de comunicació, que 
volen aconseguir tota la màxima informació possible i juguen un paper d’amplificadors 
d’aquesta. 
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La manera com es gestiona una crisi de comunicació pot afectar la reputació del cos de 
seguretat. És per això, que és imprescindible dissenyar un protocol amb les pautes a 
seguir davant d’un possible atac terrorista perquè la seva reputació no es vegi 
perjudicada.

Arran d’aquesta problemàtica, ens agradaria analitzar l’ús que van fer els Mossos 
d’Esquadra de Twitter en els atemptats de les Rambles i Cambrils i quina funció li van 
donar els mitjans de comunicació a la informació emesa pel cos de seguretat. 

1.1.2 Valoració del problema

Una bona gestió de la comunicació de crisi en atemptats terroristes és clau per a 
qualsevol institució, ja que genera pànic, terror i incertesa en la ciutadania i s’ha de donar 
una resposta clara, satisfactòria i que no doni lloc a ambigüitats per aconseguir retornar la 
calma i la tranquil·litat de la societat. Això implica avançar-se en la forma com abordar els 
problemes de comunicació que es poden produir abans, durant i després d’una crisi. Tenir, 
doncs, un protocol de comunicació preventiva és necessari perquè això sigui possible. 

La informació que transmeten els mitjans de comunicació també és molt important en 
aquest tipus de fets. És per això que és imprescindible tenir clara quina mena d’informació 
se’ls hi vol facilitar i quina ha de ser la relació que s’ha d’establir amb ells. També creiem 
que resulta important monitorar el tractament que els principals mitjans fan per si s’escau 
corregir o establir altres procediments que permetin controlar de nou la situació i no 
generar pànic o altres respostes que no ajuden a la intervenció.

Davant la necessitat d’estudiar sobre protocols de comunicació preventiva per a l’actuació 
d’un acte en el qual els autors estan en cerca i captura, en aquest cas un atemptat 
terrorista, fa que la investigació sigui justificada per la importància que tenen les xarxes 
socials actualment i l’augment d’actes terroristes arreu del món.

1.1.3 Formulació del problema

Davant la falta d’investigacions sobre la gestió de la comunicació de crisis en atemptats 
terroristes dels cossos de seguretat i la relació que estableixen amb els mitjans de 
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comunicació, és prioritari trobar les relacions entre l’ús de les xarxes socials per part dels 
cossos de seguretat i dels mitjans de comunicació. 

Per fer això, analitzarem la gestió de la comunicació de crisi que van realitzar els Mossos 
d’Esquadra a través de Twitter i quina cobertura li van donar també en aquesta xarxa 
social tres mitjans de comunicació: TV3 (Televisió de Catalunya), TVE (Televisió 
Espanyola) i Betevé. Aquesta tria està feta d’aquesta manera per veure el tractament 
d’aquesta informació a nivell local, autonòmic i estatal. 

D’aquesta manera, pretenem conèixer les relacions dels cossos de seguretat amb els 
mitjans de comunicació, en aquest cas dels Mossos d’Esquadra i de TV3, TVE i Betevé A 
més, sabrem quines han estat tant les bones com les males pràctiques que s’han dut a 
terme i quines conseqüències han tingut en la seva imatge i reputació. 

1.2 Objecte d’estudi

L’objecte d’estudi són els factors d’eficàcia comunicativa a Twitter durant els atemptats de 
les Rambles i Cambrils per part dels Mossos d’Esquadra i el tipus de relacions que 
s’estableixen amb els mitjans de comunicació, en aquest cas, Betevé, TV3 i TVE. 

1.3 Abast de la recerca

D’acord amb les característiques de l’objecte d’estudi, la nostra recerca és de tres tipus: 
exploratòria, descriptiva i explicativa.

1.4 Objectius

A continuació, oferim els objectius que, d’acord amb l’abast de la nostra recerca, hem 
intentat aconseguir en aquest treball.

1.4.1 Objectius exploratoris

- Conèixer com s’ha estudiat la comunicació dels cossos de seguretat a Twitter en crisis 
en general i en crisis provocades per atacs terroristes.

- Conèixer si hi ha estudis relacionats amb la comunicació preventiva.
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- Investigar quins són els factors d’eficàcia comunicativa a Twitter durant els atemptats de 
les Rambles i Cambrils per part dels mossos d’Esquadra i dels mitjans de comunicació 
Betevé, TV3 i TVE.

- Identificar la importància de la necessitat de la comunicació preventiva i del disseny 
d’un protocol davant de crisis per actes terroristes.

- Explorar les relacions que s’estableixen entre els cossos de seguretat (Mossos 
d’Esquadra) i els mitjans de comunicació (Betevé, TV3 i TVE) durant actes terroristes.

- Saber quin tractament van fer de la informació els mitjans de comunicació Betevé, TV3 i 
TVE durant els atemptats de les Rambles i Cambrils i quin paper van jugar durant els 
atemptats de les Rambles i Cambrils. 

1.4.2 Objectius descriptius

- Definir què és la comunicació preventiva i com s’aplica davant d’actes terroristes. En 
aquest cas, com apliquen el protocol de comunicació els Mossos d’Esquadra a Twitter 
durant els atemptats de les Rambles i Cambrils.

- Descriure els elements que intervenen en la gestió de la comunicació que fan els 
cossos de seguretat i els mitjans de comunicació davant d’actes terroristes.

- Conèixer l’ús de Twitter per part dels Mossos d’Esquadra durant els atemptats de les 
Rambles i Cambrils a Twitter.

- Conèixer l’ús de Twitter per part dels mitjans de comunicació Betevé, TV3 i TVE durant 
els atemptats de les Rambles i Cambrils.

1.4.3 Objectius explicatius

- Explicar els factors que van permetre establir o perjudicar una comunicació eficaç 
mitjançant Twitter entre els Mossos d’Esquadra i els mitjans de comunicació televisius 
(Betevé, TV3 i TVE) durant els atemptats terroristes de Les Rambles i Cambrils.
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2. Marc teòric

2.1 Eficàcia comunicativa

Segons Miquel Rodrigo Alsina (1989), en la literatura sobre comunicació, ens trobem amb 
models educatius en els quals emissor i receptor es manegen conceptualment com parells 
associats i estrictament coherents. 

Però, aquest plantejament, tal com apunta Ángel Rodriguez Bravo (2008), canvia radical-
ment quan s’aborden els problemes des de l’eficàcia comunicativa, és a dir, prenent com 
a objectiu la millora dels rendiments comunicatius.

Seguint amb la idea del mateix autor, que coincideix amb la idea de Mucchielli denomina-
da model “marqueting” (1999:68), els problemes d’interès per a una perspectiva comuni-
cològica orientada cap a l’anàlisi i l’obtenció d’eficàcia són justament aquells en els que el 
flux comunicatiu entre emissor i receptor no arriba a produir-se, o es produeix d’una ma-
nera incompleta, errònia o distorsionada.

Un model d’aquest tipus ha de ser plantejat com dos problemes concrets:

1. De quina manera he d’alterar i adaptar la meva emissió comunicativa per aconseguir 
els meus objectius?

2. Com he de processar aquest flux d’informació entrant per utilitzar-lo adequadament 
d’acord a les meves necessitats?

Per tant, podríem dir, que l’emissor (que és qui fa el text) ha de tenir coneixement sobre el 
tema del qual informa, avaluar i usar de forma correcta els recursos dels quals disposa 
(en el nostre cas Twitter) perquè es potenciï aquesta eficàcia comunicativa.

Hem pogut comprovar que no s’ha tractat en profunditat l’eficàcia comunicativa d’institu-
cions referents a la seguretat ciutadana, com és el cas dels Mossos d’Esquadra. Sorpre-
nentment, tampoc s’ha trobat cap estudi que parli de l’eficàcia comunicativa dels mitjans 
de comunicació en les xarxes socials. Així doncs, les investigacions que predominen so-
bre l’eficàcia comunicativa estan lligades a l’àmbit de l’educació i la pedagogia.
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2.2 Concepte de crisi i de comunicació de crisi

Si mirem la definició de crisi segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, trobem 
que, fent referència al lèxic comú, la defineix de la següent manera: “Fase circumstan-
cialment difícil que travessa una persona, una empresa, una indústria, un govern, etc.”1

González-Herrero (1998), ajustant el concepte de crisi a la comunicació i a l’empresa, la 
defineix de la següent manera: “Una situació que amenaça els objectius de l’organització, 
altera la relació existent entre aquesta i els seus públics, i requereix una intervenció extra-
ordinària dels responsables de l’empresa pe minimitzar o evitar possibles conseqüències 
negatives. Aquesta situació restringeix, així mateix, el temps que els executius tenen per 
respondre i acostuma a produir nivells d’estrès no presents en circumstàncies normals”. 

Tot i que cada crisi té les seves característiques, Wesphalen (1993) considera que tenen 
cinc aspectes en comú: unicitat, imprevisibilitat, urgència, desestabilització i competència 
entre mitjans. 

Mario Riorda (2011), consultor d’estratègia i comunicació política per a governs i partits 
d’Amèrica Llatina, defineix una crisi com “una amenaça seriosa per a les estructures bàsi-
ques o els valors i les normes fonamentals d’un sistema, que sota pressió del temps i en 
circumstàncies molt incertes, fa que sigui necessari adoptar decisions vitals”.

Independentment de la definició de crisi, la comunicació de crisi identifica tres estadis en 
l’evolució de les crisis, segons González-Herrero (1998):

- Fase de Pre-crisi: En aquesta etapa, la crisi comença a donar senyals de vida i l'organit-
zació comença ja a preveure i detectar l'existència d'un possible problema futur.
- Fase de Crisi: En aquesta etapa la crisi ja ha sortit a la llum pública a través dels mitjans 

de comunicació.
- Fase de Post-crisi: Entesa com la fase de tornada a la normalitat. A hores d'ara del con-

flicte, l'organització ha superat el punt àlgid de la crisi i s'enfronta ara a una etapa de re-
cuperació.
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Altres teories afirmen que el cicle de vida d'una crisi està mesurat des d'un punt de vista 
lineal, mentre que el món que ens envolta no mostra aquest comportament, sinó una alta 
variabilitat i imprevisibilitat cíclica o presumptament cíclica. Els que més s'acosten a 
aquesta concepció són aquells que han aplicat a la comunicació de crisi la Teoria del 
Caos. Referent a això, els autors Speakman i Sharplay (2012) i Seeger (2002) apliquen el 
model del Caos a la Comunicació de Crisi, com Jaques (2007) que defensa una estructura 
cíclica en lloc de lineal.

Segons Piñuel i Westphalen (1993: 87-100) els orígens de les crisis poden ser:

- Objectius / subjectius:
a) Objectius: Esdeveniments externs.
b) Subjectius: Aquells provocats per persones relacionades directament o indirectament 
amb l'empresa, tant si es tracta d'ex-empleats, periodistes, membres d'altres empreses 
enfrontats, etc.

- Tècnics / polítics:
a) Tècnics: relacionats amb la cadena o alguns processos de fabricació del producte.
b) Polítics: referents a la política de l’empresa.

- Exògens / Endògens:
a) Exògens: pujada dels costos de les matèries primeres.
b) Endògens: aquells que fan primer blanc a l'interior de l’empresa. En la seva cohesió in-
terna en primer lloc, descontent entre els treballadors, etc. i així s'estén a l'exterior. No 
oblidem que si no hi ha una bona comunicació interna, aquesta, en estar lligada a l'exter-
na, repercutirà negativament creant un focus de Crisi.

Respecte als tipus de crisi hi ha òbviament una certa varietat amb diverses causes i efec-
tes. Segons Coombs (2002), hi ha quatre tipus de crisi, que va recollir en la seva teoria, la 
Teoria Situacional de la Comunicació de Crisi, basada en la Teoria de l’Atribució, és a dir, 
en un marc d'agents externs, usuaris, afectats i no afectats, acostumen a deixar-se guiar 
per directrius emocionals a l'hora d'atribuir la responsabilitat d'una situació o crisi (1995: 
455-456):
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1. Faux Pas: ficada de pota Iniciada per agents externs que pretenen enfrontar-se a una 
organització, aprofitant un error comès per aquesta o per un membre d'ella (manifesta-
cions, boicots ...)
2. Accidents: succés inintencionat esdevingut durant el normal desenvolupament de les 
seves operacions organitzacionals. Inclou en aquest aspecte actes naturals i d'errors d'in-
ducció humana.
3. Transgressions: accions intencionals preses per una organització sabent el risc i la pos-
sibilitat de ferir.
4. Terrorisme: Accions intencionals dutes a terme per actors amb la finalitat de ferir a l'or-
ganització directament o indirectament.

Veiem la classificació de Villafañe (1998) en funció de les seves característiques de reper-
cussions en els diferents àmbits de l’organització:

1. Catàstrofes: Comporta un seriós perill per a les empreses sobretot per les conseqüèn-
cies externes, de tipus social, ecològiques, i pel seu gran impacte en el públic extern.
2. Errors funcionals greus: fallades en la cadena de producció.
3. Crisi d'honorabilitat: Corrupció en qualsevol dels seus sentits en els
empleats o executius, suborns, extorsió, espionatge industrial.
4. Amenaces econòmic-financeres: fracàs en els mercats de valors, fallades en la direcció, 
OPA hostil.
5. Crisis internes: conflictes laborals, baixa competitivitat, canvis traumàtics en la direcció.

En relació al cicle de les crisis, podem distingir quatre etapes en les crisis, segons Piñuel i 
Westphalen (1993):

1. Fase preliminar: Quan es comencen a advertir senyals que ens poden llevar a la crisi. 
El desitjable és que, previnguts per aquests símptomes, es comencin a aplicar decisions 
correctes per a resoldre qualsevol possible esdeveniment que desencadeni la crisi. Villa-
fañe (1998) afegeix que "la millor prevenció és una imatge
Positiva “.
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2. Fase Aguda: augmenta la pressió dels mitjans de comunicació, donant cobertura màxi-
ma a l'esdeveniment; l'especulació pot arribar a distorsionar la informació amb conse-
qüències inesperades i perilloses per a la Imatge de l'empresa si arriba massa cobertura, 
ja que no hem d'oblidar que els rumors s'estenen molt de pressa i generalment són d’ín-
dole negativa.
3. Fase Crònica: Conseqüències a diversos nivells derivats de la crisi: intervencions ex-
ternes (investigacions), obertura de negociacions, conseqüències jurídiques ...
4. Fase posttraumàtica: Moment de reflexió i extracció de balanços. Es prenen les deci-
sions derivades de l'efecte acció-reacció, com ara reforç de les mesures de seguretat, re-
estructuració interna.

Si seguim l’esquema de Yolanda Martínez (2004), directora de Comunicació de la Univer-
sitat Complutense de Madrid, alguns elements a tenir en compte en la comunicació d’una 
crisi són: la credibilitat; la proactivitat i iniciativa; la rapidesa en la resposta; la transparèn-
cia; l’accessibilitat; l’objectivitat, responent al que ha passat, per què, i com s’actuarà; 
l’abast gobal, sense descuidar cap mitjà; la responsabilitat moral, i la seguretat.

En definitiva, tal com apunta Felipe Manchón Campillo (2016), la comunicació és un dels 
components fonamentals de la gestió de crisi, que comporta diferents actuacions, com per 
exemple la construcció d’un gabinet de crisi o el control dels danys, entre d’altres.

2.3 Crisis terroristes

No totes les crisis són terroristes, però tots els atemptats generen crisis que necessitaran 
ser gestionades. 

Una crisi està composta de diverses fases, que explica Manuel de Miguel Ramírez (2006), 
professor del Departament d’Estratègia i Relacions Internacionals de la ESFAS:
1. Abans: és el període anterior al fet que es produeixi la crisi. Totes les accions dutes a 

terme durant aquest període tindran com a objectiu evitar que es produeixi aquesta. 
Un dels punts destacats  d’aquesta fase és que les vulnerabilitats descobertes consta-
taran les debilitats del sistema i quines mesures preventives hauran d’adoptar-se per 
evitar l’esclat de la crisi, i si així i tot ocorregués, quines mesures serien les més efica-
ces per mitigar els seus efectes.
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2. Durant: ja s’ha produït la crisi, i arriba el moment de prendre decisions. Aquestes deci-
sions no poden deixar-se a la improvisació, i hauran d’emmarcar-se en uns protocols 
d’actuació, validats per l’experiència i la pràctica mitjançant exercicis. 

3. Després: la crisi ja s’ha produït. Hi ha unes accions de síntesi, aprenentatge, canvi, 
avaluació, i investigació.

El mateix autor posa en relleu la importància de la destresa comunicativa en una crisi te-
rrorista. Apunta que la gestió de la informació i la relació amb els mitjans de comunicació 
són tasques fonamentals a l’hora d’afrontar una crisi. La societat a través dels mitjans de 
comunicació exigeix informació abundant, veraç i en temps real. Conèixer quina informa-
ció, quanta i quan ha de ser proporcionada és el fonament de la destresa comunicativa.

En l’anàlisi que fa de la gestió de la comunicació de crisi dels atemptats de París del 2015 
per part del govern de François Hollande, Manchón Campillo (2016) defineix cinc eixos 
que es poden considerar pautes clau en l’estratègia comunicativa d’una crisi:

1. Relat de la unitat: va ser el fil conductor de totes les intervencions oficials del Govern 
francès durant els atemptats i va calar profundament en la societat, que va respondre 
segons aquest model. La immensa majoria de la societat francesa es va mantenir uni-
da, sense importar les seves diferències, davant de l’horror terrorista,

2. Assumpció de responsabilitat política: en tot moment Hollande va transmetre una 
imatge de control de la situació, assumint el seu rol de líder de la nació, fet que va ser 
clau per donar credibilitat al seu missatge.

3. Ràpida intervenció: les dades es van actualitzar permanentment en temps real com a 
mètode per tal d’evitar especulacions

4. Cautela en l’atribució de l’autoria: la temptació més gran dels líders polítics sol ser in-
tentar revelar a la ciutadania com més aviat millor qui és el grup terrorista. Però, en 
qualsevol estratègia de comunicació d’aquest tipus és recomanable no precipitar-se en 
anuncis prematurs, a no ser que es tingui absoluta constància de l’autoria.

5. Portaveu únic: tota comunicació organitzada ha de centralitzar-se per evitar la confusió 
de missatges, i Hollande va assumir ser el portaveu del seu govern. Va parlar clar, amb 
un to d’empatia amb el poble, apel·lant als factors compartits que estaven sent ame-
naçats pels atacs.
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Aquesta anàlisi podria ser extrapolable a l’actuació que han de dur a terme altres institu-
cions, com seria el cas dels cossos de seguretat o Mossos d’Esquadra.

2.4 Terrorisme

Alex P. Schmid i Janny de Graaf defineixen el terrorisme com l’amenaça o l’ús deliberat i 
sistemàtic de la violència contra objectius instrumentals (humans) en un conflicte entre 
dues o més parts, on les víctimes immediates -que poden inclús no tenir relació amb les 
parts del conflicte- no poden, a través d’un canvi d’actitud o comportament, dissociar-se 
del conflicte. Atès que l’objectiu del terrorisme és la modificació del comportament de 
l’enemic i/o del públic i no de les víctimes immediates, certa arbitrarietat en la selecció 
dels objectius instrumentals és característica de la violència terrorista (1982: 15).

Enrique Gil Calvo (2003:252) distingeix cinc cicles successius en la propagació d’actes 
terroristes. De tots aquests cicles ens interessa l’última fase, que s’inicia al 1979 amb la 
revolució islàmica a Iran, i suposa l’associació estreta entre el terrorisme i l’integrisme reli-
giós, d’arrel fonamentalment islamista. L’exemple més rellevant és Al Qaeda. 

La definició donada per P. Scmhmid i Graaf anteriors es podria aplicar a la forma desenvo-
lupada de terrorisme en la fase que explica Gil Calvo. 

Els objectius del terrorisme, si seguim el que diu Gerrits (1992:35) són: mostrar la força 
del moviment terrorista i la vulnerabilitat de l’Estat; fomentar implícitament l’ús d’elements 
repressius per part del Govern; desmoralitzar l’oponent i animar als terroristes i aquells 
que li donen suport; augmentar les simpaties cap al moviment terrorista i la seva base 
ideològica entre el públic; radicalitzar al públic o polaritzar la situació política per crear 
caos i por i, per últim, legitimar l’ús de la violència i presentar als terroristes com a herois. 

Cristina Zurutuza-Muñoz (2015) senyala que tant el fi de ruptura de l’ordre com el mitjà a 
través del qual intenten aconseguir-lo, la consubstancialitat inversa, fan que el terrorisme 
es defineixi també com una crisi. El desig de desestabilitzar a un govern i atemorir als ciu-
tadans encaixa en els paràmetres d’una situació crítica, amb el que es pot afirmar que 
l’escenari en el qual els terroristes busquen dramatitzar les seves accions violentes és el 
d’una crisi.

14



Seguint amb el que diu Zurutuza-Muñoz, això implica dues qüestions importants: en pri-
mer lloc, que la seva acció comunicativa violenta pretén -amb la ruptura de l’ordre social- 
trencar la narrativa habitual, la comunicació ordinària que té lloc entre governants i gover-
nats i; en segon lloc, que els responsables de donar resposta pública a un atemptat terro-
rista han de ser conscients del context d’aquesta dramatització violenta -una crisi- i, per 
tant, han de conèixer les seves particularitats i incorporar-les en la seva estratègia de co-
municació de crisi. 

2.5 Comunicació preventiva. Pla de comunicació de crisi

La comunicació preventiva és necessària en qualsevol organització per tenir clar com ac-
tuar en cas que es produeixi una crisi. Tot ha d’estar pautat i planejat per actuar amb efec-
tivitat. Autors com Miguel Ángel Túñez (2007), apunten que la comunicació de crisi té com 
a objectiu facilitar el disseny d’estratègies preventives i protocols de comunicació que 
permetin controlar els efectes de la crisi en l’opinió pública i, en conseqüència, minimitzar 
els danys inevitables. Per això, els gabinets de comunicació són peces estratègiques en 
l’operativitat d’institucions i empreses, ja que de la seva eficàcia i professionalitat depen-
drà, en bona mesura, la seva supervivència en l’esfera social.

Manuel de Miguel Ramírez (2006) diu que la gestió de crisi també ha d’estar enfocada en 
la prevenció. La prevenció redueix els riscos en quant sigui capaç de reduir les amenaces 
i les vulnerabilitats. Seguint amb el que exposa aquest autor, per disminuir l’amenaça 
d’una forma efectiva i permanent, és necessari eliminar les causes que la produeixen. 
Però no només això, sinó que també s’hauran d’eliminar als generadors d’aquestes cau-
ses, perseguint als terroristes i a aquells que els donen suport, coneixent la forma d’ac-
tuació i la composició de les seves xarxes i, si és possible, neutralitzar-les i portar els te-
rroristes davant la Justícia. D’altra banda, per reduir la vulnerabilitat, s’haurà de protegir 
aquells valors i interessos fonamentals que es considerin en risc, tenint en compte que la 
protecció total és impossible. 

Qualsevol fer que derivi en crisi és capaç de comprometre i posar en perill la imatge i la 
reputació de l'organització ocorre. Aquests dos valors intangibles cada vegada són més 
tinguts en compte en la gestió empresarial i, és per això, que cada vegada més guanya 
importància la creació d’un pla de comunicació de crisi.
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Segons Villafañe (2003:200), es poden establir una sèrie de diferències entre aquests dos 
termes, que giren al voltant de tres trets fonamentals. En primer lloc, l'origen de la imatge 
és diferent del de la reputació. Mentre que la imatge expressa la personalitat de l'empresa 
(resultat de les seves accions comunicatives en el seu sentit més ampli), la reputació té el 
seu origen més aviat en la realitat de l'empresa (la seva història, el seu projecte empresa-
rial i la seva cultura corporativa). En segon lloc, la diferència recau en el caràcter estructu-
ral i permanent en el temps de la reputació enfront del caràcter més conjuntural i episòdic 
de la imatge. I finalment, la imatge corporativa és més difícil d'analitzar i avaluar que la 
reputació corporativa, pel fet que la majoria d'investigacions que es realitzen sobre imatge 
es basen en determinades percepcions que els públics puguin tenir de l'empresa; en can-
vi, la reputació es pot verificar objectivament a través d'unes variables definides, podent-
se quantificar a través d'un índex de reputació corporativa.

2.6 Els mitjans de comunicació davant d’actes terroristes

Qualsevol esdeveniment reflectit pels mitjans adquireix instantàniament rellevància, con-
vertint-se en part de l’agenda pública, molt dependent a l’hora de l’agenda mediàtica (Mc-
Combs 2006:132). Guillermo López García (2009) senyala que els terroristes irrompen en 
l’espai públic violentament, buscant generar un esdeveniment mediàtic. És una manera de 
manipular l’agenda pública, que obliga als altres agents (poder polític, mitjans de comuni-
cació i públic) a seguir una història generada pels mateixos terroristes a través del recurs 
de la violència.

S’ha de tenir en compte, tal com apunta Gil Calvo (2003), que els mitjans seran els pri-
mers interessats a poder narrar esdeveniments de primer ordre, ruptures profundes de la 
quotidianitat que impliquen una greu crisi i susciten por. 

Garcin-Marrou (2001) diu que davant d’un acte terrorista, els mitjans de comunicació han 
de treballar generalment amb precipitació, i que a més, han d’evitar veure’s “superats” per 
la competència. La urgència i la precipitació característiques del tractament del terrorisme 
generen dificultats afegides. Els mitjans tendeixen a privilegiar allò que és “visible” -el fet 
més accessible- de l’atemptat terrorista: la cara espectacular de l’esdeveniment, les vícti-
mes, els danys causats, el dolor. D’aquesta manera, els mitjans afronten una contradicció 
entre la seva “missió” -explicar els fets- i el perill de posar èmfasi sobre aquells aspectes 
en si portadors d’una gran càrrega d’emoció i dolor.                                                          16



2.7 Les institucions governamentals davant d’actes terroristes

En el cas del terrorisme, tal com apunta Zurutuza-Muñoz (2015), objectiu del qual és la 
desligitimació del poder públic, la comunicació és una eina fonamental en la resposta go-
vernamental. Allò que està en joc en aquell escenari de crisi no és només la seva resolu-
ció, sinó la defensa d’aquells valors entorn dels quals l’autoritat governa i permeten l’exis-
tència de l’ordre al ser acceptats per tots.

Si ens fixem en el que diu Entman (2004), la necessitat de respondre a una acció violenta 
des del govern també ve per la situació d’ambigüitat que l’escenari de crisi genera. Les 
declaracions governamentals han d’evitar que recaigui en els mitjans la interpretació de la 
crisi, ja que qui ha de dramatitzar la seva autoritat i recuperar l’ordre és qui ostenta el po-
der. La narrativa de crisi ha de ser suficientment consistent com per ser resposta a aquella 
exigència i per bloquejar qualsevol alteració substancial del seu marc interpretatiu.

Veiem, doncs, que la relació entre les institucions governamentals i els mitjans de comuni-
cació és molt estreta. Si seguim amb el que diu Entman (2004), la comunicació de l’autori-
tat que governa es realitza a través dels mitjans de comunicació, els altaveus de la di-
mensió pública de les institucions. Ell explica el paper fonamental que els mitjans de co-
municació juguen en la transmissió dels missatges dins la jerarquia social. Entén que els 
missatges que s’emeten des d’un govern viatgen cap a baix en una espècie de cascada 
estratificada, passant per diversos nivells fins a arribar al ciutadà. El grau d’èxit amb el 
qual els missatges arriben al seu destí depèn del nivell d’alteració que pateixin en els es-
trats intermedis, on es troben els mitjans de comunicació. Com més ambigus són els fets, 
més crucial és la funció dels mitjans. 

Manuel de Miguel Ramírez (2006) apunta que el procés de comunicació no només fa refe-
rència a les relacions amb els mitjans, sinó també a la distribució interna d’informació, un 
camp en què s’ha demostrat l’existència d’evidents carències, sobretot a l’hora de com-
partir informació entre els diferents departaments implicats. Quant a la relació de les insti-
tucions amb els mitjans per a la gestió d’informació, Manuel de Miguel Ramírez fa les se-
güents recomanacions: 

1. Designar com més aviat millor un portaveu i enllaç amb els mitjans de comunicació.                         
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2. No mentir ni especular; l’objectiu primordial és guanyar la credibilitat de l’opinió pública 
perquè tots els esforços posteriors no resultin erms.

3. No enfadar-se ni estressar-se, o es donarà una imatge de falta de control i de què la 
situació sobrepassa als gestors.

4. Pensar abans de contestar, però contestar. Si alguna cosa no se sap o no es pot reve-
lar, es reconeix però amb autoritat i sense mostres de debilitat.

5. L’audiència en una situació de crisi és la més nombrosa de les possibles. S’ha d’usar, 
per tant, un llenguatge clar amb la finalitat de fer-se entendre per la majoria d’aquesta.

6. No donar informació útil a l’enemic.
7. La validesa de la informació és molt efímera i caduca ràpidament. Si  s’ofereix una in-

formació als mitjans és perquè és convenient i pertinent, i per tant, es donarà amb la 
brevetat més gran possible.

8. L’objectivitat és irrellevant. Això no implica mentir, sinó tot el contrari, ja que la veritat 
és un axioma en la distribució de la informació.

2.8 Estudis de Twitter en situacions d’emergència

Tenint en compte el paper que tenen tant les institucions com els mitjans de comunicació 
en crisis d’actes terroristes, han de conèixer les característiques d’aquesta xarxa social 
per fer-la funcionar de la manera més eficaç possible. La rapidesa i immediatesa, caracte-
rístiques principals d’aquesta xarxa social, no ha d’interferir en el contrast d’informació ni a 
les especulacions. S’ha de conèixer quan, quina i com es dirà la informació pertinent a la 
ciutadania.

Tal com apunta Eva Herrero-Curiel (2011), el periodista ja no pot viure al marge d’aquesta 
nova realitat que li proporcionen les xarxes socials. Es tracta d’una nova forma que té el 
periodista de rastrejar quina és l’última hora de determinats temes o prendre el pols sobre 
allò que interessa o no als ciutadans. A Espanya, esdeveniments com el terratrèmol de 
Lorca, el moviment 15M o la desaparició de la Marta del Castillo han posat en relleu la im-
portància que aquestes plataformes han adquirit en les redaccions periodístiques, on avui 
més que mai Twitter o Facebook són dues vies més d’informació.

Per tant, diu Herrero Curiel, és necessari establir uns nous codis periodístics de guia per 
poder treballar amb aquestes noves eines sense deteriorar les exigències de contrastació 
i comprovació que sempre han definit al bon periodista.                                                    18



Seguint amb aquesta idea, Bill Kovach i Tom Rosentiel (2003) senyalen que les tecnolo-
gies han variat, però els principis que subjacents en elles estan encara vigents.

Si ens centrem en el paper que exerceix Twitter davant de situacions de risc, es pot veure 
com des de l’any 2010 cap endavant hi ha l’aparició continuada de noves eines dissenya-
des específicament per seguir el que ocorre amb Twitter en situacions d’emergència da-
vant de desastres naturals o de necessitats humanitàries (Kumar, S., 2011).

Com explica Josep Maria Blanco (2012), no és fàcil trobar treballs en què s’estudiï el 
comportament dels usuaris de Twitter des de la perspectiva de pandèmies o malalties. 
D’altra banda, en l’àmbit de la seguretat pública, les advertències dels investigadors i la 
realitat dels fets han acabat provocant, per exemple, un increment substancial de treballs 
en els programes dels congressos sobre seguretat que se celebren amb regularitat.

Seguint amb la investigació de Blanco, la cultura de prestar atenció a l’ús de Twitter i as-
sumir-lo com a eina de contacte amb els ciutadans creix progressivament i en l’any 2010, 
Heverin, Th. Y Zach List examinen l´ús que en fan els cossos de policia de 30 departa-
ments dels Estats Units. Tal com explica Blanco, es tracta d’un abordatge molt descriptiu i 
innovador, però no aporta detalls sobre com es porta el tema del portaveu, com es trans-
forma el succés en tuit o d’altres detalls que podrien servir per contrastar els resultats ob-
tinguts i obrir nous espais d’investigació.

A través del marc teòric, veiem doncs, un buit en la investigació de l’eficàcia comunicativa 
per part de cossos de seguretat i de mitjans de comunicació a les xarxes socials, que es 
podria completar i que ens serveix per iniciar la nostra investigació i intentar donar respos-
ta a aquesta qüestió.
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3. Metodologia

3.1 Justificació i tipus d’investigació

Tenint en compte que l’objecte d’estudi de la nostra investigació és trobar els factors 
d’eficàcia comunicativa a Twitter durant els atemptats de les Rambles i Cambrils per part 
dels Mossos d’Esquadra i el tipus de relacions que s’estableixen amb els mitjans de 
comunicació Betevé, TV3 i TVE, s’han usat els següents mètodes d’investigació:

Per fer el marc teòric, ens hem basat en una àmplia recerca documental per tenir una 
perspectiva del que s’havia tractat fins ara sobre els diferents aspectes relacionats amb el 
nostre objecte d’estudi. S’ha fet a partir d’una sèrie de descriptors i bases de dades 
especialitzades. Les més utilitzades en al llarg de la recerca documental van ser el 
Catàleg de les Biblioteques de la UAB, Google Acadèmic i Dialnet. Pel que fa als 
descriptors, es van utilitzar els següents: “eficàcia comunicativa”, “comunicació de crisi”, 
“terrorisme”, “mitjans de comunicació i terrorisme”, “cossos de seguretat i terrorisme”, 
“comunicació de crisi i xarxes socials”, “comunicació de crisi i Twitter”. 

La metodologia de la part pràctica ha seguit un mètode qualitatiu basat en la tècnica de 
l’entrevista en profunditat i un mètode quantitatiu basat en una taula d’anàlisi.

Pel que fa a la taula d’anàlisi, s’han analitzat els tweets del perfil dels Mossos d’Esquadra 
seguint unes categories marcades per respondre als objectius de la nostra investigació. 
La xarxa social seleccionada va ser Twitter perquè va ser l’eina que els Mossos 
d’Esquadra van utilitzar per dur a terme totes les comunicacions durant els atemptats de 
les Rambles i Cambrils. 

Quant al període de temps considerat en la taula d’anàlisi, va des del 17 fins al 26 d’agost 
de 2017. Les dates seleccionades corresponen al dia de l’atropellament a Les Rambles i a 
la manifestació “No Tinc Por”, que fa de cloenda i tanca d’alguna manera aquesta etapa 
de la comunicació dels atemptats. D’aquesta manera, s’ha pogut completar, contrastar i 
enriquir la informació que va proporcionar a través de l’entrevista en profunditat la cap de 
Mossos d’Esquadra durant els atemptats, la Patrícia Plaja.
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En un primer moment, es pretenia també fer l’anàlisi quantitatu dels perfils dels mitjans de 
comunicació que s’estudien, però a causa del temps donat per realitzar la investigació, no 
ha estat possible. 

Respecte a les entrevistes en profunditat, es van preparar els guions de les entrevistes  
tenint en compte que es va fer una tematització a partir d’una sèrie de categories per 
poder respondre als objectius de la nostra investigació. 

Per seleccionar als entrevistats, es va contactar amb els mitjans de comunicació que es 
volien estudiar perquè ens proporcionessin al periodista adient per allò que necessitàvem, 
és a dir, vam demanar pel periodista o redactor que s’encarregava de la xarxa social 
Twitter durant els atemptats de Les Rambles i Cambrils. En concret, es va entrevistar a 
Neus Reig (Betevé), Montserrat Enrubia (TV3) i Esteban Crespo (TVE).

Pel que fa al criteri de selecció dels mitjans de comunicació, s’ha basat en la intenció 
d’estudiar el tractament de la informació a nivell local, autonòmic i estatal. Per aquest 
motiu, s’han triat Betevé, TV3 i TVE.

També ens vam posar en contacte amb la que era la cap de comunicació dels Mossos 
d’Esquadra durant els atemptats de les Rambles i Cambrils, Patrícia Plaja. D’aquesta 
manera, s’ha pogut obtenir informació sobre les categories pautades que ens ajuden a 
respondre als objectius de la nostra investigació.

Considerem que l’entrevista en profunditat era la tècnica més òptima per dur a terme 
l’anàlisi qualitativa de la nostra investigació perquè, tenint en compte l’objecte d’estudi, 
ens permetia obtenir una varietat i riquesa informativa gràcies a l’estil obert que la 
caracteritza.

3.2 Processament de les entrevistes

Després d’haver realitzat totes les entrevistes seguint els dos guions que s’exposen al 
següent apartat, es va procedir al processament de les dades. Per fer-ho, es va optar per 
classificar les declaracions més rellevants dels diferents periodistes per categories, que es 
van establir prèviament a la realització del guió. Abans de redactar el guió de les 
entrevistes, es van escollir les temàtiques generals a tractar. D’aquesta manera, es van 
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poder escollir les categories per processar les dades obtingudes a partir de les 
entrevistes.

Així, es va elaborar una taula amb les diferents categories, el nom de cada periodista i la 
declaració o declaracions pertinents. Això ha servit per analitzar i contrastar els punts de 
vista i les opinions dels entrevistats. 

S’ha diferenciat amb color vermell les declaracions de la Patrícia Plaja, ja que ella és 
l’única periodista que no treballa per a un mitjà de comunicació. Pel que fa a la resta de 
periodistes, s’ha utilitzat el color negre automàtic. 

Aquesta és la taula que s’ha utilitzat per fer el buidatge de les declaracions: 

Categoria Periodista Declaracions

Rutines periodístiques Esteban Crespo, Neus Reig, 
Montserrat Enrubia, Patrícia Plaja

Tipologia de tweets 
predominants

Esteban Crespo, Neus Reig, 
Montserrat Enrubia, Patrícia Plaja

Hashtags utilitzats Esteban Crespo, Neus Reig, 
Montserrat Enrubia, Patrícia Plaja

Recursos audiovisuals 
(imatges i vídeos)

Esteban Crespo, Neus Reig, 
Montserrat Enrubia, Patrícia Plaja

Fonts utilitzades Esteban Crespo, Neus Reig, 
Montserrat Enrubia, Patrícia Plaja

Relació dels Mossos 
d’Esquadra amb els mitjans de 
comunicació

Patrícia Plaja

Relació dels mitjans de 
comunicació amb els Mossos 
d’Esquadra

Esteban Crespo, Neus Reig, 
Montserrat Enrubia

Paper dels mitjans de 
comunicació davant d’actes 
terroristes

Esteban Crespo, Neus Reig, 
Montserrat Enrubia

Paper dels cossos de seguretat 
davant d’actes terroristes

Patrícia Plaja

Comunicació preventiva 
(protocol)

Esteban Crespo, Neus Reig, 
Montserrat Enrubia, Patrícia Plaja

Impacte (visualitzacions i 
engagement)

Esteban Crespo, Neus Reig, 
Montserrat Enrubia, Patrícia Plaja

Elecció del portaveu Patrícia Plaja
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Tal com es veu a la taula, la primera columna conté la categoria, la segona el nom de la 
persona que fa la declaració i, la tercera columna, les cites més rellevants i significatives.

A partir d’aquesta taula es va poder obtenir una síntesi de totes les declaracions 
ordenades per categories. Aquest mètode de processament ha permès que l’anàlisi de 
resultats sigui molt més fàcil. 

3.3 Guions de les entrevistes

3.3.1 Guió de les entrevistes dels periodistes dels mitjans de comunicació

El tipus d’esquema de l’entrevista en profunditat que s’ha seguit ha estat l’entrevista 
estandarditzada oberta, ja que el guió de les entrevistes corresponia a un llistat de 
preguntes iguals per a tots els periodistes de mitjans, amb resposta lliure i oberta.

El guió que es va fer per les entrevistes amb els periodistes dels mitjans de comunicació, 
que pretén respondre a les diferents categories creades, és el següent:

1. Quantes persones s’encarreguen de les xarxes socials i, en concret, Twitter?
2. Quin mètode vau fer servir per cobrir els atemptats via Twitter (rts, rts amb comentari, 

algun hashtag en concret….)?
3. Per què vau decidir fer-ho així?
4. A quines fonts vau acudir?
5. Quin criteri vau seguir quant al material audiovisual?
6. Va créixer el vostre nombre de visualitzacions/visites (impacte) al compte de Twitter 

durant els atemptats?
7. Teníeu un protocol establert sobre com cobrir un possible atemptat? 
8. Quina relació vau establir amb els Mossos d’Esquadra?
9. Quina rutina periodística vau seguir? Quin tracte li vau donar a la informació que us 

arribava? La contrastàveu amb les fonts oficials?
10.Quin paper creus que jugàveu davant la ciutadania com a mitjà de comunicació?
11. Creus que vau fer una bona cobertura informativa dels atemptats via Twitter? Per què?
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3.3.2 Guió de l’entrevista de la Patrícia Plaja (Cap de comunicació dels Mossos 
d’Esquadra durant els atemptats de Les Rambles i Cambrils)

El tipus d’esquema de l’entrevista en profunditat que s’ha seguit ha estat l’entrevista 
oberta, ja que el guió de l’entrevista corresponia a un llistat de preguntes en les quals 
Patrícia Plaja tenia resposta lliure i oberta.

El guió que es va fer per l’entrevista amb la cap de comunicació dels Mossos d’Esquadra 
Patrícia Plaja, que pretén respondre a les diferents categories creades, és el següent:

1. Quants membres sou en el departament de comunicació? Quants us encarregueu de 
les xarxes socials i, en concret, de Twitter?

2. Com vau dissenyar el protocol de comunicació per uns possibles atemptats?
3. Quina relació vau establir amb els mitjans de comunicació?
4. Quina relació vau establir amb altres institucions (emergències, ajuntament, Creu Roja, 

etc.)?
5. Per què vau decidir donar tota la informació via Twitter?
6. Quins criteris vau seguir per escollir al portaveu? Quina importància va tenir
7. Donàveu més informació que la que proporcionàveu via Twitter a les rodes de 

premsa? Quantes en vau fer?
8. Vau tenir dificultats a l’hora de posar en marxa i seguir el protocol que teníeu establert? 

Quines?
9. Com vau gestionar tota la informació (informació que es podia publicar i confidencial 

perquè la investigació estava en procés)?
10.Quina creus que és la importància de la comunicació preventiva?
11. Quin paper creus que tenen els cossos de seguretat davant d’actes terroristes?
12.Creus que la vostra imatge va sortir reforçada dels atemptats gràcies a la gestió 

comunicativa dels atemptats?
13.Quin va ser l’impacte dels vostres tweets durant els atemptats fins a la manifestació 

“No Tinc Por”? 
14.Vau seguir algun hashtag en concret?
15.Quin criteri vau seguir en quant al material audiovisual?
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3.4 Processament de la taula d’anàlisi del compte de Twitter dels Mossos 
d’Esquadra

Per tal de veure quin ús li van donar al seu compte de Twitter els Mossos d’Esquadra 
l’impacte que van generar durant els atemptats de les Rambles i Cambrils, es va optar per 
fer una recollida de tots els tweets que es van piular des del seu perfil des del dia 17 
d’agost de 2017, dia en què es va produir l’atropellament a les Rambles, fins al 26 d’agost, 
dia en el qual té lloc la manifestació “No tinc por”. D’aquesta manera, també es pot 
observar l’evolució de l’impacte durant el transcurs d’aquest període.

Per fer-ho, es va fer una recerca manual de tots els tweets que es van emetre durant el 
període de temps esmentat. Es va fer d’aquesta manera perquè no hi havia cap eina 
online gratuïta que t’oferís la possibilitat d’accedir a tots els tweets d’un compte en un 
període de temps concret. A través de la xarxa social Twitter, només hi havia la possibilitat 
d’obtenir els tweets propis i això, no interessava per a la nostra recerca perquè un dels 
aspectes que es volia observar era el tipus de tweet predominant. A més, l’impacte que es 
pretenia observar era el de tots els tweets emesos, sempre tenint en compte que 
analitzem un període de temps específic, i no només l’impacte d’un tipus de tweet en 
concret. Per tant, tota la tipologia de tweets havien de tenir cabuda en la taula d’anàlisi. 

Un cop obtinguts tots els tweets a analitzar, es va començar el processament de les 
dades. Per fer-ho, es va elaborar una taula d’anàlisi amb diferents categories, que 
corresponien als elements que pot tenir un tweet, tan pel que fa a l’estructura com al 
contingut. Així doncs, les categories van ser: text, tweet propi, retweet, retweet amb 
comentari, resposta, imatge, vídeo, enllaç, hashtag, menció, nombre de retweets, nombre 
de respostes, nombre de m’agrades i la data. Aquestes categories ens han permès obtenir  
uns resultats i s’han emmarcat dins d’unes categories més àmplies que vam establir i que 
han servit per ajudar a respondre als objectius de la investigació relacionats amb l’ús que 
li van donar a l’eina els Mossos d’Esquadra: “tipologia de tweets”, “material audiovisual”, 
“aspectes del text dels tweets”, “data de publicació dels tweets” i “impacte”.

La plantilla de la taula que s’ha utilitzat per dur a terme el processament i anàlisi del 
corpus dels tweets i del seu impacte ha estat la següent:
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La taula s’ha utilitzat de la següent manera. En la categoria “text”, hi anava el tweet 
pròpiament. Després, en les categories “tweet propi”, “retweet”, “retweet amb comentari”, 
“resposta”, “imatge”, “vídeo”, “enllaç”, “hashtag” i “menció”, es marcava un “sí” o un “no”, 
depenent de si la categoria estava present en el text analitzat del tweet. A través de la 
taula, ha estat més fàcil fer l’anàlisi dels tweets i el posterior buidatge per obtenir els 
resultats.

En total, s’han analitzat 409 tweets, fet que ha permès obtenir una mostra prou exhaustiva 
que ha possibilitat, al seu torn, obtenir uns resultats complets que complementen 
l’entrevista de la Patrícia Plaja, cap dels Mossos d’Esquadra quan es van produir els 
atemptats de Les Rambles i Cambrils.

�26

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº m’agrada Data



4. Investigació de camp

4.1 Anàlisi dels resultats de les entrevistes

En l’anàlisi de les entrevistes, a partir de les categories, s’ha donat una visió general a 
partir de les declaracions i opinions dels diferents periodistes.

4.1.2 Tractament de la informació via Twitter

Per analitzar el tractament de la informació via Twitter s’han determinat aquestes 
categories: rutines periodístiques, tipologia de tweets predominants, hashtags utilitzats, 
recursos audiovisuals (imatges i vídeos) i fonts utilitzades.

4.1.3 Rutines periodístiques

Quant a les rutines periodístiques, tots coincideixen en què les xarxes socials i, per tant 
Twitter, les porten els membres de la redacció. Es pot veure que cap dels mitjans de 
comunicació analitzats a través de les entrevistes té un equip específic dedicat 
exclusivament a les xarxes socials. En tots els casos són els redactors. Així ho asseguren 
els entrevistats. “No tenim un equip específic que s’encarregui de xarxes socials. Són els 
mateixos redactors els que s’encarreguen. Són 12 en total i cobreixen cada dia de la 
setmana”, manifesta Enrubia. La mateixa línia segueix Betevé segons el que comenta 
Reig. “Sempre hi ha un redactor que s’encarrega únicament de les xarxes socials”. TVE 
també depèn dels redactors. Crespo explica que el Twitter de TVE es “nodreix a través 
dels tweets que van fent els redactors al seu compte de Twitter, dels quals faig un retweet 
o un retweet amb cita per ampliar la informació o afegir el hashtag genèric”.

El patró que segueixen els mitjans de comunicació Betevé, TV3 i TVE és similar, tot i que 
es veu  afectat  pel nombre de persones dins la plantilla a causa de les dates en què es 
van produir els fets. La Neus Reig, editora de la pàgina web i les xarxes socials de Betevé 
explica que “l’atemptat va ser a mitja tarda i era finals d’agost. No teníem la plantilla que 
tenim un matí entre setmana. Va ser un moment en el qual necessitaves moltes mans i 
ulls i estaves desbordat”. Una cosa semblant diu la Montserrat Enrubia, editora de les 
xarxes socials del TV3. “Molta gent estava de vacances i, per tant, va haver-hi menys gent 
del que és habitual per cobrir l’última hora”.
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L’Esteban Crespo, encarregat de les xarxes socials de TVE, va tenir més sort. Comenta 
que “l’aposta informativa de TVE és Twitter i que, tot i que ell n’és l’encarregat, en 
moments com aquells es va veure reforçat amb dues redactores més: la Montserrat Rigall 
i la Mireia Bonache”. A més, afegeix una reflexió sobre la rutina periodística dels mitjans 
via Twitter. “La necessitat informativa d’un fet d’una dimensió com els atemptats és la de 
flux constant. Es tracta d’anar nodrint de continguts amb una font oficial permanent que 
t’asseguri que estàs aportant la informació d’allò que està passant. Però alhora, també, es 
tracta d’incorporar tots els altres continguts que es van produint simultàniament per part 
de la redacció. És com un model mixt”. Seguint amb el que diu Crespo, “s’estima més com 
a sistema retardar i no ser presoner de la immediatesa sense tenir una comprovació”.

Tot i que eren menys a plantilla, cal dir que Reig i Crespo van explicar que tots els 
treballadors es van involucrar en la cobertura dels atemptats. “Per exemple, la 
presentadora va arribar de la platja plena de sorra i va anar a plató a fer el directe sense 
maquillar-se ni haver-se preparat res. Molta gent va estar a peu de canó”, comenta Reig.

“Són fets excepcionals i, per tant, la cobertura i les cobertures dels mitjans són 
excepcionals. La redacció de Sant Cugat es va bolcar. Va venir gent que era de 
programes de tots els àmbits. I no només redactors. També productors i realitzadors de 
tota la casa que aquells dies van estar aquí treballant a temps complet. Del que es 
tractava era de donar una cobertura el més completa possible de tot el que estava 
succeint i intentar donar claus, és a dir, context i respondre les 6 w”, explica Crespo.

En aquest apartat també s’inclou el funcionament del departament de comunicació dels 
Mossos d’Esquadra. Patrícia Plaja, cap de comunicació dels Mossos d’Esquadra durant 
els atemptats de les Rambles i Cambrils i fins al 28 d’abril del 2018, expressa com 
funciona aquesta àrea. “Acostumem a ser una trentena de persones dividides per tota 
Catalunya. Som 7 oficines diferents i oferim un servei de 365 dies a l’any de 7 del matí a 
10 de la nit o dos quarts de 10. Per tant, a cada oficina hi ha entre dues o tres persones 
que treballen per torns per cobrir aquesta franja horària”.

Plaja se centra en la oficina en la qual treballava i expressa el següent. “Aquí a Barcelona 
hi ha els serveis centrals i som més gent. Hi ha la cap, que sóc jo; dos periodistes més (un 
al matí i l’altre a la tarda) i la resta de personal és policia, és a dir, les altres 27 persones. 
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Al servei central donem sortida al gruix de les notícies, de les comunicacions que tenen un 
paper important en els mitjans de comunicació i fem també tot el material audiovisual. Hi 
ha 4 policies que ens fan tots els vídeos, les fotografies editades per Instagram i les 
diferents xarxes, i també els infogràfics i els gifs”.

En relació a qui s’encarrega de les xarxes socials, Plaja comenta això. “No hi ha un equip 
que es dediqui exclusivament a xarxes socials. Sí que hi ha una sèrie de persones que 
dediquem part del nostre temps en cobrir les xarxes socials, però tenim altres 
responsabilitats. Siguin periodistes o policies. Per tant, donar resposta és impossible. Jo 
crec que nosaltres fem un bon ús com a emissors de missatges a través de les xarxes 
socials, però és veritat que necessitem més recursos, sobretot tècnics, però també 
humans, per poder donar resposta a totes les preguntes i comentaris. Durant els 
atemptats estàvem desbordats. Però ara tampoc podem donar resposta a tot el que ens 
entra. Sí que prioritzem aquells més rellevants o que ens demanen una informació més 
concreta, però si tu fas un comentari favorable o desfavorable respecte a les xarxes 
socials de Mossos és molt possible que no rebis resposta. No per falta de ganes, interès o 
voluntat, sinó perquè no arribem en aquest sentit”.

Pel que fa a la gestió de la informació durant els atemptats, Plaja manifesta que “hi havia 
dues premisses bàsiques: el respecte a les víctimes i que hi havia una investigació en 
curs”. “Llavors, el que fèiem era facilitar la informació que sabíem, crèiem i analitzàvem 
que no perjudicava la feina que estava fent la policia. Hi ha el dret a la informació, però 
també el dret a la seguretat. Per tant, no serem nosaltres mateixos qui els tirem pedres 
sota el nostre propi teulat. Nosaltres formàvem part del centre de coordinació i ens 
arribava tota la informació i podíem destriar i teníem clar fins a on podíem explicar sense 
posar en risc res. Aquest era el filtre”, desenvolupa. 

Quant a la coordinació de la comunicació amb les altres institucions, Plaja descriu que 
“amb emergències anaven absolutament de la mà”. El cap de comunicació 
d’Emergències, Marc Comedes, i jo ho vam fer tot de forma coordinada, tan físicament 
perquè estàvem al mateix lloc com en l’àmbit logístic. Teníem el mateix protocol i, per tant, 
teníem clar com ens havíem de coordinar. La coordinació amb l’Ajuntament i la resta de 
departaments de la generalitat també va ser bona”, explica.
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Totes les institucions tenien clara quina era la informació de la qual s’encarregaven, 
gràcies al protocol de comunicació de crisi que tenien establert. Així ho relata Plaja. “Va 
quedar molt clar des del principi que el compte de Mossos i el d’Emergències liderava tot 
el que feia referència als atemptats, però hi havia un espai per a tothom. L’Ajuntament va 
passar la seva informació de servei a través dels canals que va considerar i la resta 
d’institucions també. Per exemple, Salut facilitava l’estat dels ferits”.

“Teníem molt clar què piulava cadascú. Emergències piulava tota aquella informació de 
servei necessària sobre quins punts estaven tallats, el trànsit, l’estat dels ferits, etc., i 
nosaltres piulàvem tot el que tenia relació amb la informació policial pura i dura, és a dir, la 
investigació i l’operatiu en curs. El que era estrictament policial era de Mossos i tota la 
resta eren d’emergències. Nosaltres desmentíem els rumors o fake news relacionats amb 
la nostra informació sobre la investigació i de tota la resta de rumors se’n cuidava 
Emergències. Ens complementàvem molt bé aquí”, apunta Plaja.

4.1.4 Tipologia de tweets predominants

Els tweets que predominen en els tres mitjans de comunicació analitzats són els propis, 
és a dir, tweets originals. Tot i això hi ha certes especificitats segons el mitjà. Tal com 
explica Crespo, TVE acostumava a fer retweets amb cita per ampliar la informació dels 
tweets que escriuen els diferents redactors al seu compte i a més, incloïa retweets 
directes de fonts oficials, sobretot dels Mossos d’Esquadra o retweets amb comentari. En 
canvi, segons Reig, Betevé només repiulava informació de servei, és a dir, aquella que no 
podien aportar el seu contingut. TV3 tampoc repiulava informació directa de fons oficials, 
com comenta Enrubia. Només feien retweet de tweets de perfils oficials “de la casa” o de 
periodistes seus. 

Quant a la tipologia de tweets predominants dels Mossos d’Esquadra, Plaja comenta que 
“la majoria de tweets van ser propis, ja que eren ells els que tenien la informació sobre la 
investigació per donar-la i eren el punt de referència”. Matisa que “els retweets que feien 
eren d’institucions amb els que estaven coordinats, com seria el cas d’emergències o 
112”. Afegeix que “utilitzaven molt el retweet amb cita a l’hora de fer les traduccions a 
diverses llengües d’un mateix tweet”.
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4.1.5 Hashtags utilitzats

Durant els atemptats i els dies posteriors no es va establir cap hashtag propi. Els hashtags 
que van utilitzar els mitjans de comunicació analitzats van ser genèrics. Això va ser així 
perquè des dels Mossos d’Esquadra tampoc es va establir cap i no van seguir cap patró 
en concret. 

Roig comenta que “no es va crear un hashtag en concret. Nosaltres utilitzem molt el 
hashtag última hora quan tenim una actualització important”. “Nosaltres seguim una 
política de mai fer hashtags propis. Sempre ens unim a les converses que ja predominen. 
Aquesta és una mica la nostra política d’ús de hashtags. Aquell dia sí que és veritat que 
no hi havia temps. Nosaltres no vam trobar el temps de plantejar-nos quin hashtag 
utilitzar”, afegeix.

Crespo segueix la mateixa línia. “Com que no hi havia un hashtag en concret establert, els 
hashtags que vam utilitzar van ser molt genèrics del tipus Rambles, Barcelona, atemptat… 
que era els que usaven els Mossos d’Esquadra”, explica. Enrubia segueix la mateixa línia. 
“No es va crear cap hashtag propi i els que es van utilitzar, per tant, van ser molt 
generals”.

Plaja explica que “van estudiar abans el criteri i l’ús de hashtags i van decidir que 
utilitzarien algun que fos neutre”. “La prioritat era ubicar-ho a la ciutat on passessin i 
reproduïssin els fets; de fugir de hashtags que poguessin tenir alguna connotació 
agressiva, sensacionalista. Fugir de l’opinió”, expressa Plaja.

“Per com es van donar i produir els fets, de seguida la xarxa va crear els seus propis 
hashtags. Nosaltres els vam incorporar i en alguns casos com que ubicàvem el fet a 
Barcelona, ja ho tenies clar. No tots utilitzàvem el hashtag perquè en realitat ara el 
hashtag tampoc és tan necessari. Va haver-hi una època en la qual tu necessitaves el 
hashtag per indexar, localitzar i ubicar les piulades que feies referents a un tema. Ara ja no 
perquè si hi ha la paraula, encara que no porti el coixinet davant, el cercador te la troba 
igual. Per tant, havíem estudiat quins hashtags no utilitzaríem, però un cop van passar els 
fets vam utilitzar un hashtag neutre: un Barcelona, un Cambrils. No ens era necessari tenir 
un patró i, a més a més, en aquell moment encara teníem la limitació dels 140 caràcters. 
Per tant, economització màxima. Si no cal hashtag, no el posarem”, opina Plaja.

�31



4.1.6 Recursos audiovisuals (imatges i vídeos)

Tots els mitjans de comunicació analitzats van anar amb molta cura a l’hora de publicar 
imatges i vídeos dels atemptats. Enrubia comenta que “van anar amb molt de compte amb 
les imatges explícites per protecció de la identitat de les persones”. 

Es pot veure que tots els entrevistats segueixen la mateixa línia ètica. Crespo explica que 
“era un material molt sensible i era molt fàcil deixar-se arrossegar per imatges que 
trobaves a Twitter o Facebook que anava penjant la gent. Afegeix que “sempre demana 
autorització a la persona que ha fet la fotografia o busca d’alguna manera l’autoria de la 
procedència de la imatge”. 

Crespo, a més, destaca que un element molt important és el tipus d’imatge que emets. 
“És cert que aquella tarda del 17 d’agost t’arribaven imatges molt colpidores, que eren 
molt per emetre-les tal qual, sobretot tenint en compte que tota la zona es va encerclar. La 
gent no podia accedir, ni els periodistes podien accedir al lloc dels atemptats. Hi havia 
molta gent lògicament neguitosa, angoixada perquè potser tenia un familiar en allà. I clar, 
veure un vídeo que tu veies els cossos estesos a terra, la sang… Jo això a Twitter no ho 
vaig posar, sobretot per l’element de respecte cap als familiars, cap a les persones. 
Aquest vídeo, potser uns dies després, quan la gent tenia coneixement, es podia haver 
emès, però en aquell moment crec que era contraproduent perquè justament, tot i que 
il·lustrava la magnitud de la tragèdia d’aquell dia i de la brutalitat de l’atemptat terrorista, 
feia un flac favor per tranquil·litzar la gent i, sobretot, l’immens neguit que hi va haver per 
part de molta gent”, explica. Acaba concloent que “és una qüestió en la qual s’ha de 
mantenir una certa cautela. El frenesí et porta a donar sortida a aquest tipus de material 
audiovisual. La lectura freda, tranquil·la, professional et porta a mesurar-ho molt perquè 
realment no estàs contribuint a la informació. Estàs contribuint, de vegades, al morbo i a 
l’exaltació de la gent i a l’angoixa”.

Es pot veure que Betevé va prendre una actitud semblant quant al material audiovisual. 
“El 17 d’agost, crec que cal destacar que nosaltres no vam donar imatges. Teníem dues 
redactores que es van quedar dins del setge. O sigui, es van quedar dins de la zona 
acordonada perquè anaven a gravar. Estem sempre per tota la ciutat. Les probabilitats 
d’estar allà eren altíssimes. I ens va passar”, relata Reig. Segueix explicant que “tenien 
redactores a dins, moltíssims contactes, molts becaris i molta gent que els donava fonts 
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d’informació”. “Tenim molt de contacte amb la gent perquè som la televisió local. I ens 
arribaven moltes imatges. Les que circulaven per altres grups també”, assegura. Afegeix 
un apunt en tot això. “Per nosaltres, una feina molt important aquell dia va ser triar què 
podíem donar i què no. Tant a nivell de contrastar el que era com a nivell deontològic de 
què volem ensenyar” senyala.

Un punt que destaquen tant Crespo com Reig és el contrast de les imatges i dels vídeos 
que els arribaven. “Vam rebre moltes imatges de companys o treballadors. Aquestes 
imatges sí que ens les podíem creure. Però després, hi havia imatges que veiem a través 
de Twitter i que les havíem de contrastar per saber si allò realment estava passant o si era 
un altre punt”, diu Reig. El mateix patró comenta Crespo. “Intentem fer un contrast mínim, 
que sempre ha de ser-hi, comprovar que efectivament aquella imatge és real i no està 
camuflada en un altre moment o no correspon als fets que estem explicant”.

Crespo afegeix una altra reflexió interessant. “Mai com ara un fet d’aquestes 
característiques havia adquirit una dimensió visual com la que té ara. El fet que t’arribin 
les imatges mitjançant els mòbils permet que tu ho tinguis com si fos un esdeveniment de 
gran producció. Mai com ara havia estat tan explicat, documentat, tan vist en temps real 
un atemptat, com per exemple aquest de Barcelona o el terratrèmol de Mèxic. També es 
va veure amb els atemptats de Brussel·les”.

El criteri que van seguir els Mossos d’Esquadra i que explica Plaja és el següent. “No vam 
utilitzar ni imatges ni vídeos. Hi va haver dues o tres piulades en les quals es va utilitzar 
alguna imatge de recurs. Molt, molt, molt neutre. La directiu era que no utilitzàvem ni 
fotografies ni imatges per il·lustrar cap de les comunicacions que fèiem perquè 
consideràvem que, en el cas dels atemptats, havíem de cuidar moltíssim la imatge per no 
ferir sensibilitats. Com el que prioritzàvem era el dinamisme i poder donar la informació en 
el moment en el qual ens arribava, no teníem un repositori fet i no volíem passar imatges 
del dispositiu en curs o del lloc on s’hi havia produït. Crèiem que la policia no ho havia de 
fer. I, per tant, la majoria de les piulades van sense imatge, el 90%”.
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4.1.7 Fonts utilitzades

Les fonts utilitzades pels tres mitjans analitzats són les mateixes: fonts oficials i 
periodistes o redactors de cada mitjà en concret. Si obtenien una informació d’una font 
que no era oficial, tots trucaven i la contrastaven abans de publicar-la. Així ho expressa 
Enrubia. “Vam acudir a fonts oficials i a periodistes que estaven allà amb els que anàvem 
parlant. Si no era una font oficial trucàvem per confirmar. Només vam publicar allò que 
estava confirmat”. Afegeix que “contrastaven tota la informació a través dels Mossos 
d’Esquadra i dels periodistes que estaven sobre el terreny” i matisa que “no se’ls hi va 
colar cap rumor, com a molt errors dels periodistes”, fent referència a la fakenew que deia 
que el presumpte terrorista estava atrinxerat en un bar de la zona del Poble-Sec.

Crespo explica com gestionaven la informació que els arribava de les diferents fonts a 
través de tres passos. “Primer: quan tu tens la informació procedent de fonts oficials, com 
seria la dels Mossos, ja li dónes una credibilitat perquè tens una font. Segon: tens els teus 
redactors. Tercer: aquella informació que tu no tens acreditada la procedència el que fas 
és intentar contrastar-la d’alguna manera. No la llences enlaire.”

Reig se sent sorpresa perquè la seva principal font va ser una xarxa social. “Els Mossos 
estaven tan col·lapsats que donaven tota la informació via Twitter quan normalment ens la 
donen per telèfon. Era l’única font fiable que teníem. Vam trucar a algun hospital, però la 
nostra font oficial era a través de Twitter, que era una cosa estranya. S’han anat canviant 
rutines, però que l’única font oficial fos Twitter em va sorprendre”. “Twitter va ser la nostra 
principal font d’informació perquè inclús els Mossos, que sempre els truquem per telèfon i 
ens donen la resposta a través del telèfon, estaven tan col·lapsats que ens van dir que no 
els truquéssim més, que no donarien cap informació per telèfon i que tot a través del seu 
canal de Twitter”, senyala. 

Pel que fa a les fonts dels Mossos d’Esquadra, Plaja explica que “eren els policies que 
s’encarregaven de la investigació i, després, altres institucions amb les quals anaven de la 
mà, com emergències, Protecció Civil o el Departament d’Interior”.
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4.1.8 Relació dels Mossos d’Esquadra amb els mitjans de comunicació

Quant a la relació que van establir amb els mitjans de comunicació, Plaja narra que 
“Twitter no suplia els canals tradicionals”. “Això és important perquè, en un primer 
moment, els periodistes, t’ho manifestaven: escolta i jo m’he d’assabentar de tot el que 
està passant i de totes les novetats a través de Twitter igual que s’ha d’assabentar el 
senyor del banc del costat de casa meva? O sigui, jo sóc periodista i se suposa que he de 
tenir una informació privilegiada”, comenta. 

“Nosaltres necessitàvem un canal que arribés a tothom. Era clar que la xarxa més ràpida i 
un dels canals més eficients en aquest sentit perquè ho havíem estudiat era Twitter. Però 
també teníem clar, que els periodistes no és que siguin necessaris, sinó que són 
imprescindibles. Per tant, a banda de les comunicacions que fèiem a través de les xarxes, 
fèiem dues o tres rodes de premsa “al uso”. A aquestes rodes de premsa no hi podia anar 
tothom, només periodistes acreditats. Eren rodes de premsa amb torn obert i il·limitat de 
preguntes. Per tant, els periodistes, evidentment, podien ampliar la informació i no 
disposaven de la mateixa que tenia un ciutadà de carrer normal”, clarifica Plaja.

4.1.9 Relació dels mitjans de comunicació amb els Mossos d’Esquadra

La relació que tenen habitualment els mitjans de comunicació va canviar a l’hora de cobrir 
els atemptats de les Rambles i Cambrils. Així ho manifesten tots els entrevistats dels 
diferents mitjans de comunicació. 

“Nosaltres teníem la nostra font d’informació amb els Mossos d’Esquadra. És una relació 
que tenim habitualment perquè tenim redactors especialitzats en tots els temes de 
seguretat. Però, a banda d’això, realment va ser com un abans i un després la cobertura i 
difusió informativa que van fer els Mossos aquells dies dels atemptats. Un tipus 
d’informació amb la qual no estaven acostumats, però que va ajudar a combatre la 
confusió, les fake news. Anaven canalitzant la informació en temps real del que estava 
succeint i van combatre un perill que pot haver-hi a les xarxes i amb fonts tan diverses en 
les quals tothom pot interactuar, que és crear confusió”, explica Crespo.
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Reig manifesta que “la relació només va ser unidireccional. Ells informaven del que tenien 
confirmat i del que podien. I, a més, tots els mitjans, cosa que trobo que estava bé, teníem 
la mateixa informació en el mateix moment”.

Enrubia comenta que “anaven seguint el que deien per Twitter i que, a més, de tant en 
tant els anaven trucant des de la redacció”. Tot i les trucades que van realitzar, confirma el 
que diu Reig. “Quan trucàvem ens deien que no els truquéssim més, que no donarien més 
informació de la que donaven a través del seu canal de Twitter perquè estaven 
col·lapsats”. 

Crespo felicita als Mossos d’Esquadra per la feina comunicativa realitzada. “La informació 
que t’estaven donant els Mossos era en temps real i fiable perquè, en aquest cas, era font 
de primera mà que si abans era un tipus d’informació que anaven subministrant via 
mitjans d’informació, ara estava oberta a tothom. Això vol dir oberta per als mitjans i per a 
la gent. Era com una roda de premsa permanent, una via directa que et facilitava la 
informació de tot el que estava passant. Això va contribuir a no perjudicar la investigació, 
que estava en marxa en aquell moment i a crear un clima de calma davant de tots els 
familiars, ferits, víctimes i la ciutadania”. 

Reig té una opinió semblant a Crespo. “Els Mossos informaven molt. Normalment en un 
cas així no esperes que algú vagi publicant a Twitter en temps real i per ells, també pel 
que ens van dir, va ser la seva via de comunicar àgilment i de poder continuar treballant. A 
través de Twitter es va canalitzar molt bé tota la informació. Van evitar filtracions 
profundes i vam tenir-ho més fàcil per fer la nostra feina perquè les fonts eren fiables”.

Crespo pensa que Twitter és una eina molt ponent per donar informacions del tipus 
atemptats, ja que creu que “hi ha d’haver un canal d’informació el més permanent possible 
i, en aquest cas, Twitter ho facilita”. Afegeix que “en aquesta època de la informació 
global, que tothom pot dir la seva a través de les xarxes, l’única manera d’evitar aquest 
clima de confusió és tenir una informació que pugui estar contrastada i que permeti 
centrar el tema per evitar tot això.Per tant, els Mossos van estar encertats”.

Reig també expressa que els Mossos no només informaven els mitjans de comunicació a 
través de Twitter, tot i que era l’eina principal. “A part de Twitter, van fer diverses rodes de 
premsa que aportaven coses noves. I això també està molt bé per actualitzar i ampliar la 
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informació. A més, t’informaven de les coses de la investigació de les que podien informar. 
De seguida que tenien alguna cosa, informaven. I això és un servei molt bo que oferien”. 

4.1.10 Paper dels mitjans de comunicació davant d’actes terroristes

Quant al paper dels mitjans de comunicació davant d’actes terroristes, els tres periodistes 
entrevistats tenen una visió molt semblant. 

Reig creu que “hi ha un paper d’acompanyament, d’explicar què està passant”. Apunta 
que “com a mitjans poden canalitzar tota la informació que s’està dient a través de les 
xarxes socials i descartar aquella que és falsa o les especulacions”. Opina que “això és el 
que poden aportar, ja que la ciutadania tenia a l’abast tot tipus d’informació i no sabia 
quina era la real”. Per tant, segons ella “en aquell moment això ja era molt”. 

Enrubia considera que “han de ser un punt de referència informativa i més davant d’un fet 
d’aquestes característiques” Valora la importància “d’informar sense ser escabrosos ni 
sensacionalistes”.

“Jo crec que tenen un paper molt important per la demanda informativa que genera un fet 
com aquest. La nostra responsabilitat és intentar donar en temps real el que està passant 
i intentar donar claus tan descriptives de tot el que succeeix com d’anàlisi, és a dir, context 
que ajudi a ampliar aquella informació. No només descrius el fet concret, sinó que a més a 
més, dones tot el context i el testimoni humà. També has d’explicar d’alguna manera la 
part emocional que tot això suposa. Hi ha una informació que és objectiva, analítica i de 
context, però també hi ha coses que afecten les emocions de les persones” valora 
Crespo.

4.1.11 Paper dels cossos de seguretat davant d’actes terroristes

Pel que fa al paper que tenen els cossos de seguretat davant la ciutadania, Patrícia Plaja 
creu que “la policia ha de ser propera a la ciutadania i transparent i que per tant, això 
resumeix quina ha de ser la comunicació i sobretot en el tema dels atemptats”. 

“És un tema que afecta tota la ciutadania perquè encara que no siguis de Barcelona i no 
hagis viscut els atemptats et sents victimitzat. Per tant, el sentiment de por i d’indefensió 
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que tenim tots. És molt important que la policia estigui al costat de la ciutadania en aquest 
moment i la comunicació és clau perquè al final tan important és fer les coses bé com 
explicar-les bé. Els hi podem explicar nosaltres directament o els hi explicaran els mitjans 
de comunicació. Si no ho expliquem nosaltres, ho explicarà altra gent i aquella informació 
que no tinguin se la inventaran o  la distorsionaran. Per tant, expliquem nosaltres el que 
podem explicar reconeixent que hi ha coses que per la seguretat de la gent no podem 
explicar”, opina Plaja.

4.1.12 Comunicació preventiva (protocol)

Pel que fa als mitjans de comunicació, cap té un protocol específic sobre com cobrir un 
atemptat. L’únic mitjà que manifesta que té un protocol és TV3. “Tenim un protocol sobre 
com cobrir una última hora. Bàsicament es tracta de donar una informació molt neutre, a 
més de donar molta informació de servei. També fem el que s’anomena El que sabem fins 
ara, on fem un resum de tot el que sabem fins al moment”, explica Enrubia

Quant a TVE i Betevé, no tenen un protocol com a tal. Simplement reforcen la rutina que 
segueixen en cobertures que no suposen un esdeveniment tan gran. Així ho expressa 
Crespo, afirmant que “l’estructura bàsica es va reforçar amb més gent perquè el flux 
d’informació era molt més gran del que és habitual”. 

Reig explica que “necessitaven moltes més mans i ulls i que tothom que estava de 
vacances es va presentar al seu lloc de treball per donar un cop de mà, ja que estaven 
desbordats”.

En canvi, els Mossos d’Esquadra sí que tenien un protocol establert per cobrir un possible 
atemptat, anomenat “dispositiu nucli”. “Durant els atemptats érem molts menys perquè va 
coincidir, com a qualsevol redacció, que molta gent estava de vacances. Jo estava de 
vacances, la subcap també i era la setmana més fluixa de personal de tot l’any. 
Afortunadament, ja teníem molta feina feta perquè no podíem preveure quan passarien 
uns atemptats i si n’hi haurien, però sí que podíem preveure que en algun moment o altre 
hauríem d’utilitzar un pla de comunicació de crisi. I aquest pla de comunicació de crisi ja el 
teníem fet. És el que es va batejar com el “dispositiu nucli”, manifesta Plaja. 
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Plaja descriu com van dissenyar aquest protocol de comunicació. “Ho vam fer sota la 
coordinació de la directora de comunicació del Departament d’Interior i els diferents actors 
que pensàvem que en el cas que hi hagués un atemptat, podrien tenir algun paper. Per 
tant, hi havia el Servei d’Emergències, Protecció Civil, Mossos d’Esquadra, el mateix 
departament i preveiem també la coordinació amb tots els altres actors, que són les altres 
institucions com l’Ajuntament de Barcelona o altres conselleries com la de Salut o la de 
Justícia”.

“Aquest protocol, aquest dispositiu nucli el que feia era contemplar tots els elements que 
calia tenir en compte a l’hora de posar en marxa la comunicació. No només, per exemple, 
quins canals de difusió utilitzaríem, que teníem clar i això estava estipulat des del principi 
que Twitter seria el canal de referència, sinó per exemple quins serien els circuits interns 
per aconseguir tota la informació que ens fes falta”, explica Plaja.

Plaja creu que “les crisis arriben sense avisar, però això no significa que les hagis 
d’improvisar”. Opina que “tu no saps quan passarà, però sí que saps que hi ha 
possibilitats que en algun moment es produeixi. Per tant, el que has de fer és tenir els 
deures fets”. 

“No hi ha cap empresa, negoci o institució important que vulgui una certa reputació i no 
tingui un pla de comunicació. Si tens un pla de comunicació, has de tenir una altra carpeta 
que sigui un pla de comunicació de crisi. Qui li havia de dir a la Universitat Juan Carlos I 
que hauria de fer una comunicació de crisi? Doncs li ha tocat, i no ho ha fet massa bé”, 
pensa Plaja.

Plaja valora positivament la feina feta pels Mossos d’Esquadra durant els atemptats i 
opina que la seva imatge i reputació van sortir reforçades gràcies a aquest protocol i a la 
tasca policial. “No només és gràcies a la comunicació, sinó també gràcies a la tasca 
policial. Va casar tot. Es va fer tot de la millor manera possible i es va fer molt bé. Va ser 
una molt bona actuació policial que es va comunicar de manera molt bona. Per tant, va 
ajudar tot. Al final, si tens una operació o una actuació policial desastrosa, per molt bé que 
la comuniquis, la reputació, l’estima i el reconeixement de la gent no el tindràs. I a la 
inversa. Si tu fas una actuació policial brillant i ho expliques fatal o no ho expliques, al final 
ningú ho sabrà. Per tant, jo crec que les dues coses són molt importants”. 
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4.1.13 Impacte

Tot i que els tres periodistes afirmen que van augmentar quant a visualitzacions, seguidors 
i interaccions, només Enrubia va donar dades exactes, ja que la resta no disposava en el 
moment de l’entrevista de les dades que van extreure de l’anàlisi de l’impacte que van 
tenir els perfils de Twitter de cada mitjà de comunicació respectivament durant els 
atemptats. “Hi va haver una pujada important sobretot el 17 i 18 d’agost. També després, 
ja que la gent seguia la investigació. Les dades així més rellevants són les següents: el 17 
d’agost vam tenir 4,8 milions d’impressions i el 18 d’agost 5 milions d’impressions. Això és 
moltíssim. A més, de mitjana, el mes d’agost vam guanyar 19.000 clics a enllaços per dia. 
3.600 retweets per dia i 3.900 m’agrada per dia”, comenta Enrubia.

Reig destaca que “van créixer molt a nivell de nombre de seguidors i retweets”. Crespo 
explica que “l’engagement va ser molt més elevat del que és habitual” i afegeix que “els 
vídeos i les imatges feien pujar l’impacte”.

L’impacte i el creixement que van tenir els Mossos d’Esquadra a Twitter, en paraules de 
Plaja, “va ser brutal”. “No vam ser capaços d’absorbir i de donar resposta a totes les 
interaccions que teníem. Era impossible”, matisa.

Algunes de les dades que Plaja va facilitar van ser les següents: 

- El tweet que diu “confirmamos que la persona abatida en el incidente es…” al dia 
següent havia tingut 3 milions 142 mil visualitzacions directament. Això és una burrada. 

- El tweet de “trabajamos con la hipótesi de que los hechos de Cambrils respoden a un 
ataque terrorista” té 3 milions de visualitzacions. 

- Dels 5 tweets més vistos, tres són en castellà perquè la informació interessa a gent 
d’arreu del món i no només a gent d’aquí. 

4.1.14 Elecció del portaveu

Pel que fa a l’elecció del portaveu, Plaja comenta que “en el dispositiu nucli tenien clar i 
havien establert que hi hauria un portaveu policial perquè valoraven la importància que fos 
un uniformat i en una situació excepcional d’aquestes característiques, com és un 
atemptat, es dirigís a la ciutadania”.
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“Havíem analitzat altres models i crèiem que quan hi ha una situació que controles tan poc 
com és un atac terrorista, la gent el que vol és sentir al professional que sap el que està 
passant i que té tota la informació. Per tant, teníem clar que fos un portaveu uniformat, un 
policia. No hi havia nom. Per com es van donar els fets i per la magnitud del tema, vam 
considerar que el millor portaveu en un cas així era el major Trapero per l’excepcionalitat 
dels fets. Major Trapero reunia totes les característiques que ha de tenir un portaveu. 
Tenia un control absolut de la situació, disposava de tota la informació i de tot el 
coneixement d’allò que havia de transmetre, i a més, tenia un domini de la comunicació i 
del llenguatge verbal i no verbal molt important”, valora Plaja. 
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4.1.15 Taula resum amb les principals conclusions dels resultats de les entrevistes

Com a resum, s’exposa en la següent taula les principals aportacions obtingudes de 
l’anàlisi de les declaracions dels diferents periodistes entrevistats.

Categoria Aportacions

Rutines periodístiques - No hi ha un equip específic que es 
dediqui a les xarxes socials, sino que 
són els membres de la redacció.

- Rutina periodística afectada pel nombre 
de treballadors en plantilla.

- Reforç de la plantilla de diversos àmbits 
d i ferents per cobr i r e l cont ingut 
informatiu dels fets i anar nodrint i 
actualitzant la informació.

- No hi ha un equip específic que 
s’encarregui de les xarxes socials dins 
del Departament de Comunicació dels 
Mossos d’Esquadra.

- Des del Departament de Comunicació 
dels Mossos d’Esquadra es triava quina 
informació es donaria tenint en compte 
que no perjudiqués a la investigació 
policial i tenint present el respecte a les 
víctimes.

- Coordinació en quant a la gestió de la 
informació les diverses institucions 
implicades (Emergències, Departament 
d’Interior, Ajuntament…) en un atemptat 
ter ror is ta , ten in t e l compte que 
treballaven sota el mateix protocol.

Categoria
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Tipologia de tweets predominants - Predomini de tweets propis a TVE, TV3 i 
Betevé.

- Retweets o retweets amb comentari de 
fonts oficials com els Mossos d’Esquadra 
per part de TVE.

- Retweet d’informació de servei per part 
de Betevé.

- Retweet de perfils oficials de la CCMA 
per part dde TV3.

- Predomini de tweets propis per part dels 
Mossos d’Esquadra i retweets de perfils 
d’institucions amb les que estaven 
coordinats.

Hashtags utilitzats - No es va crear un hashtag propi per part 
dels Mossos d’Esquadra.

- Cap mitjà de comunicació va crear un 
hashtag propi.

- Ú s d e h a s h t a g s g e n è r i c s c o m 
#Barcelona, #Rambles o #Cambrils.

Recursos audiovisuals (imatges i 
vídeos)

- No es van emetre imatges de les 
persones mortes o ferides per cap mitjà 
de comunicació analitzat (Betevé, TV3 i 
TVE) ni per part dels Mossos d’Esquadra 
per respecte als afectats i als seus 
familiars.

- Contrast tan de les imatges com dels 
vídeos per part dels mit jans de 
comunicació analitzats.

- Ús d’imatges de recurs per part dels 
Mossos d’Esquadra.

AportacionsCategoria
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Fonts utilitzades - Ús de fonts oficials i dels periodistes o 
redactors de cada mitjà analitzat 
(Betevé, TV3 i TVE).

- La font principal passa a ser Twitter, una 
xarxa social.

- Les fonts dels Mossos d’Esquadra eren 
els policies que s’encarregaven de la 
investigació i les institucions amb les que 
estaven coordinats. 

Relació dels Mossos d’Esquadra amb 
els mitjans de comunicació

- Relació a través del compte de Twitter 
dels Mossos d’Esquadra i de rodes de 
premsa a les que podien assistir 
periodistes acreditats.

- No hi va haver relació via telèfon.

Relació dels mitjans de comunicació 
amb els Mossos d’Esquadra

- Relació unidireccional a través del 
compte de Twi t te r de ls Mossos 
d’Esquadra per part de Betevé, TV3 i 
TVE.

- Ampliació de la informació a través de 
rodes de premsa.

- Admiració de la Neus Reig (Betevé) i l’ 
Esteban Crespo (TVE) per la feina 
comunicativa dels Mossos d’Esquadra.

Paper dels mitjans de comunicació 
davant d’actes terroristes

- P a p e r d ’ a c o m p a n y a m e n t i d e 
canalització de la informació, segons 
Reig.

- Ser un punt de referència informativa, 
segons Enrubia.

- Paper important d’explicació dels fets en 
temps real, afegint el seu context i el 
testimoni humà, segons Crespo.

AportacionsCategoria
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Paper dels cossos de seguretat davant 
d’actes terroristes

- La comunicació ha de transmetre la visió 
d’una policia propera i transparent a la 
ciutadania.

- La comunicació és clau perquè els 
Mossos estinguin al costat de la 
ciutadania en casos d’atemptats perquè 
tan improtant és fer-ho bé, com explicar-
ho bé.

Comunicació preventiva (protocol) - Cap dels mitjans de comunicació 
analitzats té un protocol específic sobre 
com cobrir un atemptat.

- TV3 té un protocol sobre com cobrir una 
última hora.

- Betevé i TVE reforcen la rutina que 
segueixen en cobertures que no suposen 
un esdeveniment tan gran.

- Els Mossos d’Esquadra tenien un 
protocol per cobrir un atemptat anomenat 
“dispositiu nucli”.

- El dispositiu nucli contemplava tots els 
elements que calia tenir en compte a 
l’hora de posar en marxa la comunicació. 
Es va fer sota la coordinació de la 
directora del Departament d’Interior i els 
actors que podien tenir un paper en un 
cas d’atemptat terrorista.

Impacte - Creixement de l’impacte del perfil de 
Twitter dels tres mitjans de comunicació 
analitzats.

- Creixement de l’impacte del perfil de 
Twitter dels Mossos d’Esquadra.

AportacionsCategoria
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A partir de les aportacions dels diferents entrevistats, hem pogut extreure les següents 
conclusions parcials:

Pel que fa a les rutines periodístiques, podem dir que la digitalització de les redaccions 
dels diferents mitjans no ha anat acompanyada de la incorporació d’un equip específic 
que s’encarregui de les xarxes socials i, en concret, Twitter. Això va dificultar la cobertura 
d’un esdeveniment d’aquestes característiques, que ha d’estar en una constant 
actualització i més a Twitter, que és una xarxa social que es caracteritza per la 
immediatesa. Per tant, veiem que tot i que la digitalització està present, no hi ha un model 
clar sobre com s’ha d’aplicar dins les redaccions dels mitjans de comunicació i com s’han 
d’adaptar les rutines periodístiques a aquest fenomen. 

Podem establir que les rutines periodístiques dins del Departament de Mossos 
d’Esquadra van ser les adequades, ja que com que no existeix un equip específic dins del 
departament que s’encarregui de les xarxes socials, es va traslladar tot aquest a fer la 
cobertura dels atemptats a través de Twitter en conjunta coordinació amb les diverses 
institucions implicades i els policies que portaven la investigació. El fet d’escollir una única 
via a través de la qual emetre tota la informació els va facilitar molt la tasca comunicativa 
en un moment d’inundació d’informació i caos. 

En relació a la gestió de la informació a través de Twitter, tenint en compte que es va 
preguntar sobre la tipologia de tweets, el material audiovisual, els hashtags i les fonts 
utilitzades, veiem que els tres periodistes dels mitjans analitzats tenen molt clar els 
principis del periodisme sobre el rigor i la veracitat de la informació. Distingeixen entre el 
que és el periodisme en el seu estil més pur d’allò que és purament sensacionalista. Això 
es pot observar en el tractament de la informació i la selecció de les fonts. Els tweets 
emesos provenen de fonts oficials, majoritàriament dels Mossos d’Esquadra i de la resta 

Elecció del portaveu - Persona uniformada que es dirigís a la 
ciutadania.

- Major Trapero reunia les característiques 
que buscaven en aquell moment pel 
portaveu.

AportacionsCategoria
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d’institucions implicades. D’altra banda, la informació que contenen aquests tweets és 
objectiva, informativa, d’actualització i de context. A més, un punt que cal destacar és que 
cap dels tres mitjans va publicar imatges i vídeos dels ferits i dels morts, fet que mostra 
que tenen present l’ètica periodística i la respecten. Tots aquests aspectes periodístics 
també es veuen reflectits en la comunicació dels Mossos d’Esquadra perquè la cap de 
comunicació, la Patrícia Plaja és periodista. D’aquí podem extreure la importància de tenir  
periodistes que formin part de departaments de comunicació d’institucions o empreses. 

Quant a les relacions que es van establir entre els mitjans de comunicació i els Mossos 
d’Esquadra, podem veure que va ser inusual i innovadora, ja que sempre que havia 
succeït algun esdeveniment en el qual estiguessin involucrats els Mossos d’Esquadra, 
aquests informaven els mitjans de comunicació via telefònica i, a més, contestaven les 
trucades. Però hem pogut determinar que això canvia radicalment durant els atemptats de 
Les Rambles i Cambrils a causa del desbordament de peticions que tenien els Mossos 
d’Esquadra i del pla de comunicació de crisi que van seguir, que establia que es faria 
d’aquesta manera. 

Tot i això, un fet d’aquestes característiques necessitava ser retransmès i actualitzat en 
temps real per a tothom i Twitter els hi proporcionava això. És per això, que dins del pla de 
comunicació de crisi van establir que s’informaria de tot allò relacionat amb els atemptats 
a través del seu perfil de Twitter. Cal destacar també, que els mitjans de comunicació 
catalans i espanyols no havien estat mai abans informats única i exclusivament a través 
d’una xarxa social, fet que va sorprendre als mateixos periodistes entrevistats en un 
primer moment, però que van agrair i valorar positivament perquè els hi va facilitar molt la 
feina. Per tant, podem veure com les xarxes socials, i en concret Twitter, estan obrint una 
nova forma de comunicació davant de situacions d’emergència. 

Pel que fa al paper dels mitjans de comunicació davant la ciutadania, podem establir que 
aquest canvia. Deixen de ser una font d’informació per a la societat per convertir-se en 
canalitzadors o filtradors de la informació davant d’un context en el qual hi ha una 
sobreabundància d’aquesta, que es reflecteix a les xarxes socials com Twitter. Per tant, 
fan una funció de triar i destriar aquella informació verídica, comprovada i contrastada 
d’aquella que correspon al que es coneix com a fake news (notícies falses).
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Hem pogut comprovar que des del Departament de Comunicació dels mossos d’Esquadra 
es té molt clar que la policia ha de ser propera i transparent cap a la ciutadania i que la 
comunicació, per tant, ha de plasmar aquests dos aspectes. 

També podem determinar que la comunicació preventiva juga un paper clau. La 
preparació d’un pla de comunicació de crisi és essencial per actuar de forma eficaç, sense 
haver d’improvisar i tenir el control de la crisi en tot moment. Això es veu en la 
comunicació dels Mossos d’Esquadra, que va seguir un pla de comunicació de crisi per a 
un possible atemptat en el qual tenien pactat com actuar en cada moment, fet que els va 
facilitar la  gestió i el control de la tasca comunicativa.

En canvi, podem dir que tot i que en cossos de seguretat, com és el cas dels Mossos 
d’Esquadra, es té molt present la importància d’establir plans de comunicació de crisi en 
situacions d’emergència, no hi és tan present en els mitjans de comunicació analitzats, ja 
que van actuar davant de tot el caos de manera improvisada reforçant les seves rutines 
periodístiques habituals davant d’un esdeveniment que requereix un gran volum 
d’informació. Només TV3 disposa d’un protocol sobre com actuar en una última hora. 
Després d’haver realitzat les entrevistes, establim que aquest és el punt més feble de la 
comunicació de crisi dels mitjans analitzats, ja que va entorpir l’eficàcia comunicativa 
d’aquests. 

Per últim, establim que l’impacte que genera un esdeveniment com els atemptats a Twitter 
és molt gran, ja que tots els periodistes coincideixen i corroboren aquest fet pel que fa al 
perfil de Twitter dels mitjans de comunicació pels quals treballen. Això també es confirma 
amb les declaracions sobre l’impacte del compte de Twitter dels Mossos d’Esquadra la 
Patrícia Plaja. 
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4.2 Resultats de la taula d’anàlisi dels tweets del Twitter dels Mossos d’Esquadra 
durant els atemptats de les Rambles i Cambrils

En aquest apartat, es mostren els resultats quantitatius obtinguts de la taula d’anàlisi dels 
tweets piulats des del compte de Twitter de Mossos d’Esquadra per conèixer quin ús li van 
donar a l’eina, ja que va ser la seva principal via de comunicació dels atemptats de les 
Rambles i Cambrils.

4.2.1 Tipologia de tweets
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A través de la taula d’anàlisi, s’ha pogut observar que el tipus de tweet predominant és el 
propi, amb un 75% del total. Seguidament, van els retweets i els retweets amb comentari, 
que suposen un 16% i un 32% respectivament. Per últim, les respostes només són d’un 
1%.

4.2.2 Tweets propis

Pel que fa als tweets propis, es pot observar que hi ha un predomini clar d’aquests. Dels 
409 tweets que es van piular entre el 17 i el 26 d’agost, 308 eren propis, el que suposa 
que un 75% del total de tweets van ser propis, mentre que el total de retweets, retweets 
amb cita i respostes en conjunt només és del 25%.

4.2.3 Retweets
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Pel que fa als retweets, suposen un 16% del total dels tweets, ja que dels 409 tweets que 
es van piular, 65 eren retweets d’altres comptes. En la gràfica d’abaix, es poden veure els 
comptes específics dels que es va fer retweet des del perfil de Twitter dels Mossos 
d’Esquadra. S’observa un predomi clar de retweets d’emergències, amb 40 retweets que 
suposen un 66% del tota. El segon compte al que han fet més retweet va estar el 112, 
amb un total de 7 retweets, el que suposa un 11% del total. Els tercers perfils més 
retweetejats corresponen a TMBInfo i Préfet du Guard amb 3 retweets de cadascú, un 9% 
del total. Els perfils del Departament d’Interior i l’Ajuntament de Barcelona tenen 2 
retweets per part dels Mossos d’Esquadra respectivament, suposant un 6% del total de 
retweets. L’apartat d’altres correspon a un retweet de cada un dels següents perfils de 
Twitter: Donar Sang, Quim Forn, Justícia, Salut, Hospital Clínic, CrisisCenter Belgium, 
Guàrdia Urbana Barcelona i Rodalies. 
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4.2.4 Retweets amb comentari

El nombre de retweets amb comentari no és nombrós. Només hi ha 32 retweets amb 
comentari, el que suposa un 8% del total de tots els tweets. A la gràfica d’abaix, es pot 
observar els usos que se li donen al retweet amb comentari: 20 s’han utilitzat per traduir 
informació, 6 per afegir informació d’un tweet seu i 6 per afegir informació del tweet d’un 
altre perfil.
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4.2.5 Respostes

Dels 409 tweets, només 4 són resposta i corresponen a tweets seus, és a dir, del perfil de 
Mossos d’Esquadra. Suposen només un 1% del total de tweets i s’ha observat a través de 
la taula d’anàlisi que s’han utilitzat per afegir més informació. 

4.2.6 Material audiovisual
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En quant al material audiovisual, a través de la taula d’anàlisi s’ha observat que hi ha un 
predomini clar dels tweets que no en tenen, amb un 70% del total. Els tweets amb imatge 
suposen el 23%, els tweets amb vídeo el 4% i els tweets amb enllaç el 3%.

4.2.7 Nombre total de tweets amb imatge

El nombre de tweets amb imatge és 93, suposant un 23% del total. A través de la taula 
d’anàlisi, s’ha pogut observar que les imatges que s’utilitzen en els tweets propis són 
imatges de recurs, o imatges sobre l’aspecte físic del pressumpte terrorista. Cal apuntar 
que les imatges sobre l’estat dels morts i dels ferits són retweets o retweets amb 
comentari del perfil d’Emergències. 
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4.2.8 Nombre total de tweets amb vídeo

El nombre de tweets amb vídeo és 17, suposant un 4% del total. A través de la taula 
d’anàlisi, s’ha observat que vídeos que es van emetre van ser les rodes de premsa en 
directe i les declaracions del portaveu, Major Trapero.

4.2.9 Nombre de tweets amb enllaç

El nombre de tweets amb enllaç és 11, suposant un 13% del total. A través de la taula 
d’anàlisi, s’ha observat que els tweets amb enllaç no són propis. Aquells que són propis i 
porten enllaç tracten temes no relacionats amb els atemptats de Les Rambles i Cambrils.
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4.2.10 Aspectes del text dels tweets

A través de la taula d’anàlisi, s’ha pogut observar que més de la meitat dels tweets anaven 
acompanyats de hashtag, un 56% del total. En el 33% dels tweets només hi havia text, i 
un 11% tenien menció. 
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4.2.11 Nombre total de tweets amb hashtag

El nombre de tweets amb hashtag és de 230, suposant un 75% del total. Tot i que la 
majoria de tweets anaven acompanyats de hashtag, a través de la taula d’anàlisi s’ha 
pogut observar que aquests són genèrics, predominant els hashtags sobre la ubicació 
dels atemptats #Barcelona #Rambles i  #Cambrils o el referens a la manifestació “No tinc 
por” #NoTincPor.

4.2.12 Nombre total de tweets amb menció
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El nombre de tweets amb menció és 46, suposant un 11% del total. A través de la taula 
d’anàlisi, s’ha observat que les mencions dels tweets propis corresponen majoritàriament 
a mitjans de comunicació en els quals el portaveu Major Trapero ha fet declaracions. Les 
altres mencions corresponen a retweets o retweets amb comentari de les diferents 
institucions amb les que estaven coordinats. 

4.2.13 Data de publicació dels tweets
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A través de la taula d’anàlisi, s’ha observat que els dies que més tweets s’han piulat han 
estat el dia que va succeir l’atemptat a Les Rambles, que correspon al 17 d’agost i el dia 
que va tenir lloc l’atemptat a Cambrils, el 18 d’agost. A més, també destaca el dia 21 
d’agost, dia en què mor el pressumpte terrorista conductor de la furgoneta, Younes 
Abouyaaqoub. També sobresurt el dia 26 d’agost, ja que és quan es va produir la 
manifestació “No Tinc Por”.

4.2.14 Impacte 

4.2.15 Mitjana del nombre de retweets per dia
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Es pot observar que el nombre de retweets és elevat durant el dies en què es produeixen 
atemptats de Les Rambles i Cambrils , que són el 17 i el 18 d’agost. El dia en què es 
produeixen més retweets és el 21 d’agost, dia en què mor el pressumpte terrorista, 
Younes Abouyaaqoub. Passada aquesta data, hi ha una baixada considerable que es 
manté al llarg dels dies analitzats.

4.2.16 Mitjana del nombre de respostes per dia
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Es pot observar que el nombre de respostes no és gaire elevat en general. Augmenta i es 
desmarca molt el 21 d’agost amb 148 respostes, dia en què mor el pressumpte terrorista, 
Younes Abouyaaqoub. Després del 21 d’agost, el nombre de respostes és encara més 
baix i no es manté com passa els dies 17, 18 i 19 d’agost, sinó que va disminuint 
progressivament.

4.2.17 Mitjana del nombre de m’agrada per dia
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De totes les interaccions, els m’agrada ha estat la que ha tingut més participació, ja que el 
nombre de m’agrada és més elevat que els retweets i les respostes. Destaca el dia 21 
d’agost, amb una mitjana de 3.319 m’agrada per tweet, seguit del 19 d’agost, amb una 
mitjana de 2.917 m’agrada per tweet. Tot i que el dia 17, 18 i 19 d’agost mantenen el 
nombre de m’agrada, després de la pujada del dia 21, aquests van en descens. Cal 
comentar que el dia 20 d’agost també suposa una baixada considerable de m’agrada. 

4.2.18 Taula resum amb les principals conclusions dels resultats de la taula 
d’anàlisi

Com a resum, s’exposa en la següent taula les principals aportacions obtingudes del 
buidatge de la taula d’anàlisi.

Categoria Aportacions

Tipologia de tweets - El tipus de tweet predominant és el propi, 
amb un 75% del total.

- El nombre retweets suposa un 16% del 
total, amb un predomini de retweets del 
perfil d’Emergències.

- El nombre de retweets amb comentari 
suposen un 8% del total i s’han utulitzat 
per traducció o per afegir informació 
adicional d’un tweet del seu perfil o d’un 
altre.

- El nombre de respostes correspon 
només a un 1% del total dels tweets.

Categoria
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Material audiovisual - El 70% dels tweets no tenen cap material 
audiovisual.

- Els tweets amb imatge suposen el 23% 
del total, els tweets amb vídeo el 4% i els 
tweets amb enllaç el 3%.

- Les imatges que s’utilitzen són imatges 
de recurs, o imatges sobre l’aspecte físic 
del pressumpte terrorista.

- Les imatges amb informació sobre l’estat 
dels ferits i dels morts corresponen a 
retweets o retweets amb comentari 
d’emergències.

- Els vídeos que es van emetre 
corresponen a les rodes de premsa en 
directe i a les declaracions del portaveu 
Major Trapero.

- Els tweets amb enllaç no són propis.

Aspectes del text dels tweets - Més de la meitat dels tweets, un 56%, 
van acompanyats de hashtag genèric.

- En un 33% dels tweets només hi havia 
text.

- Els hashtags més utilitzats són 
#Barcelona #Rambles #Cambrils i 
#NoTincPor.

- Un 11% dels tweets tenien menció.
- Les mencions corresponen a mitjans de 

comunicació o a institucions amb les que 
estaven coordinats.

AportacionsCategoria
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Data de publicació dels tweets - La majoria de tweets es van piular els 
dies 17,18 i 21 d’agost.

- Hi ha una baixada considerable durant 
els dies posteriors al 21 d’agost, amb una 
pujada el dia 26 d’agost a causa de la 
manifestació “No tinc por”.

Impacte - El dia en què es produeixen més 
retweets és el 21 d’agost, amb una 
mitjana de 3.319.

- Els retweets són elevats durant els dies 
17, 18 i 19 d’agost amb 2.134, 1.499 i 
1.840 retweets de mitjana 
respectivament .

- A partir dels dies posteriors al 21 d’agost, 
hi ha una baixada considerable en el 
nombre de retweets, que es manté.

- El nombre de respostes no és elevat, 
desmarcant-se el dia 21 d’agost de la 
resta amb una mitjana de 148 respostes.

- El nombre de m’agrada és més elevat 
que els retweets i les respostes.

- El dia que té una mitjana més elevada de 
m’agrada és el 21 d’agost, amb 3..319 
m’agrada per tweet.

- Els dies 17, 18 i 19 d’agost també tenen 
un nombre elevat de m’agrada, amb una 
mitjana de 2.134, 2.205 i 2.917 
respectivament.

- Durant els dies posteriors al 21 d’agost, 
hi ha una baixada en el nombre de 
m’agrada que es manté.

AportacionsCategoria
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A partir de les aportacions de la taula d’anàlisi, hem pogut extreure les següents 
conclusions parcials:

Per la gran quantitat de tweets que es van piular durant el període de temps analitzat 
(409), sobretot durant els primers dies des que es van produir els atemptats, podem 
determinar que davant d’un esdeveniment com un atemptat terrorista, la demanda 
d’informació augmenta. A més, podem observar que aquesta demanda també creix a 
nivell nacional i internacional pel fet d’escriure els tweets que contenien la mateixa 
informació en diversos idiomes, predominant el català, el castellà, l’anglès i el francès.

El nombre de tweets emesos també ens permet establir que el perfil de Twitter de Mossos 
d’Esquadra es va convertir en la font d’informació principal, sent així el primer cop que una 
xarxa social pren aquest rol. Això es complementa i verifica també a través de l’impacte 
que van generar els tweets, amb una mitjana del nombre de retweets i m’agrada molt 
elevada.

Pel contingut dels tweets, podem observar que s’ha prioritzat el text informatiu dels tweets 
per sobre de la creació de hashtags o del material audiovisual, que era simplement 
il·lustratiu, sense cap connotació sensacionalista. Així doncs, veiem que preval el rigor 
informatiu, l’actualització constant i el respecte cap als afectats envers especulacions. A 
més, també ha primat el retweet o retweet amb comentari de tweets dels perfils 
d’institucions amb les quals estaven coordinats, plasmant així que aquesta organització 
era real i s’estava portant a la pràctica. 

Totes aquestes dades ens permeten observar que el flux d’informació durant els atemptats 
de Les Rambles i Cambrils va ser constant i la comunicació no es va deixar de banda en 
detriment a la investigació. 
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5. Conclusions

5.1 Conclusions de la recerca

A partir del treball de camp que hem realitzat, tenint en compte les metodologies 
emprades i les diferents categories que s’han establert en cada una d’elles, s’han pogut 
obtenir les següents conclusions, que responen als objectius de la investigació.

Pel que fa als objectius exploratoris, per tal de saber si efectivament ha existit eficàcia 
comunicativa per part dels Mossos d’Esquadra i dels mitjans de comunicació Betevé, TV3 
i TVE, hem contrastat els resultats obtinguts entre les conclusions parcials de l’anàlisi 
quantitatiu i qualitatiu. 

Hem pogut establir que els Mossos d’Esquadra van dur a terme una bona comunicació 
durant els atemptats de Les Rambles i Cambrils. El pla de comunicació de crisi dissenyat, 
batejat amb el nom de “dispositiu nucli”, contemplava tots els elements que calia tenir en 
compte a l’hora de posar en marxa la comunicació d’un atemptat terrorista. D’aquesta 
manera, tot i que no sabien quan es produiria la crisi, estaven preparats i no van actuar de 
forma improvisada, sinó que es regien en tot moment per les directrius i les pautes 
marcades en aquest protocol.

Quant als mitjans de comunicació Betevé, TV3 i TVE, podem establir que, tot i que la 
comunicació va ser efectiva en línies generals per part dels tres mitjans de comunicació, 
es podria millorar dissenyant un protocol de comunicació per cobrir un atemptat terrorista i 
tenint a un equip específic de redactors que s’encarreguessin de les xarxes socials. 
D’aquesta manera, es disposaria d’un major control sobre la situació i d’una major 
capacitat de rapidesa d’actuació.

Així i tot, es van utilitzar les rutines periodístiques correctes davant d’una xarxa social de 
les característiques de Twitter. Tots els mitjans de comunicació només acudien a fonts 
oficials o a periodistes del seu mitjà i anaven nodrint constantment el seu canal a través 
de la font permanent dels Mossos d’Esquadra, que es complementava amb les pròpies de 
cada mitjà. Destaquem com a novetat que una font principal correspongui a una xarxa 
social, fet que obre el ventall de possibilitats de les redaccions i obliga a pensar un model 
sobre com adaptar les rutines periodístiques a la digitalització i a les xarxes socials per 
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aprofitar totes les possibilitats que ofereixen a l’hora de fer la cobertura d’esdeveniments 
de les característiques d’un atemptat. 

La relació que van establir els Mossos d’Esquadra i els mitjans de comunicació va ser 
unidireccional, ja que a causa de la particularitat i singularitat dels fets, van decidir no 
respondre trucades telefòniques per tot el desbordament que suposava i informar única i 
exclusivament a través de Twitter. Això els va permetre fer una millor gestió de la 
comunicació, ja que centraven tota la informació en una sola via.

Pel que fa als objectius descriptius, observem que el tractament de la informació via 
Twitter per part dels mitjans de comunicació va ser neutra, amb informacions d’última 
hora, de context i d’acompanyament.  Tots els mitjans van optar per fer tweets propis en la 
majoria de casos. Cap mitjà de comunicació va transmetre informació que pogués 
incentivar morbo, provocació o angoixa. Per tant, veiem que tots tenen present la 
deontologia periodística, quina funció compleixen davant la ciutadania i no es deixen 
arrossegar per aquest tipus d’informació, sinó que el que fan és ser un punt de referència i 
canalitzen la informació en un moment i en un context digital on tothom hi pot dir la seva. 

Un aspecte del tractament de la informació que crida l’atenció al principi és que no 
s’establís cap hashtag en concret davant d’un fet d’aquestes dimensions. Un cop duta a 
terme la investigació, s’ha arribat a la conclusió que per la rapidesa amb la qual es van 
produir els fets i la necessitat informativa que generaven i suposaven, ni els Mossos 
d’Esquadra ni els mitjans de comunicació analitzats van tenir temps de pensar un hashtag 
i tampoc s’ho van plantejar. És per això, que tots els hashtags són genèrics i fan 
referència a la ubicació dels fets. 

La contrastació de les conclusions parcials de les entrevistes i l’anàlisi dels tweets, ens 
permet dir que els factors d’eficàcia comunicativa en situacions de crisi per part dels 
cossos de seguretat està altament condicionat pel pla de comunicació de crisi dissenyat. 
Tot així, a través del marc teòric, hem pogut comprovar que no hi ha actualment 
investigacions sobre com han d’actuar els cossos de seguretat ni els mitjans de 
comunicació en situacions d’emergència o d’atemptats terroristes a les xarxes socials i, en 
concret, Twitter. Tampoc trobem masses recerques sobre com han de treballar davant de 
situacions de crisi. Per tant, veiem que hi ha una manca d’estudis sobre la comunicació 

�67



preventiva, un tipus de comunicació que podem determinar com a rellevant dins dels 
plans de comunicació d’institucions i empreses. 

Pel que fa als objectius explicatius, s’han pogut determinar els factors d’eficàcia 
comunicativa dels Mossos d’Esquadra i dels mitjans de comunicació Betevé, TV3 i TVE 
durant els atemptats de Les Rambles i Cambrils gràcies a la contrastació de les 
entrevistes i dels resultats obtinguts de l’anàlisi dels tweets. Aquest últim, també ens ha 
permès veure que el perfil de Twitter dels Mossos d’Esquadra es va convertir en la font 
referent per informar-se dels atemptats, ja que així ho mostra el volum de tweets publicats 
i el seu impacte referent al nombre de retweets, respostes i m’agrada. 

En el cas estudiat, s’ha pogut establir que els factors d’eficàcia comunicativa dels Mossos 
d’Esquadra durant els atemptats de Les Rambles i Cambrils, que van permetre també en 
gran mesura l’efectivitat comunicativa dels mitjans de comunicació Betevé, TV3 i TVE, van 
ser els següents:

1. Coordinació amb les institucions implicades, que treballaven sota el mateix pla de 
comunicació, anomenat “dispositiu nucli”.

2. Coordinació del Departament de Comunicació amb els policies que portaven la 
investigació. D’aquesta manera, es va poder informar en tot moment sobre l’estat de la 
investigació, que era la part que corresponia als Mossos d’Esquadra.

3. Elecció de Twitter per comunicar tot tipus d’informació. Les característiques d’aquesta 
xarxa social són les idònies per transmetre informació que necessita ser actualitzada 
constantment i arribar en temps real, tant a la ciutadania com als mitjans de 
comunicació.

4. Elecció d’un portaveu que dominés tota la informació relacionada amb la investigació i 
que sabés transmetre-la al públic i a les rodes de premsa de forma clara.

5. Transmissió d’informació objectiva, clara i verídica, sense fer especulacions ni 
valoracions. La tria de la informació es va fer tenint en compte la investigació que 
estava en curs i el respecte a les víctimes. 

6. Difusió de material audiovisual purament informatiu, com vídeos de les rodes de 
premsa en directe o informació sobre l’estat dels morts i dels ferits.

7. Tenir una única via de comunicació per a tothom, inclosos mitjans de comunicació. 
D’aquesta manera tots disposaven de la mateixa informació en el mateix moment, que 
podien completar a través de les rodes de premsa. 
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8. Tenir clar el rol que compleixen davant la ciutadania com a cos de seguretat. Aquest 
rol es caracteritza per proximitat i transparència cap a aquesta i s’aplica també en la 
comunicació de la institució.

9. Els vuit punts anteriors van ajudar al fet que els mitjans de comunicació analitzats, és 
a dir, Betevé, TV3 i TVE fessin una cobertura dels atemptats eficaç perquè els va 
facilitar molt la feina i la tasca periodística.    

Considerem que la metodologia utilitzada ens ha permès obtenir un indici de qüestions 
que en un futur es podrien estudiar amb una mostra representativa major i des de 
diferents àmbits. Així doncs, creiem que aquest estudi ha proporcionat una primera 
impressió del cas estudiat, que serà útil per a futures recerques que el podran ampliar.

5.2 Futures línies d’investigació

Aquesta investigació suposa una primera aproximació sobre l’anàlisi d’un cas concret, que 
obre la possibilitat de fer més recerques a partir de les conclusions obtingudes. 

D’una banda, aquest estudi es podria completar amb l’anàlisi quantitatiu des dels tres 
mitjans de comunicació analitzats: Betevé, TV3 i TVE. D’aquesta manera, la mostra seria 
més àmplia i, per tant, els resultats serien més específics i concrets, fet que permetria 
extreure unes conclusions més rigoroses que completarien i enriquirien la nostra 
investigació.

D’altra banda, un altre aspecte molt important que es podria tractar és com va afectar 
aquesta cobertura dels atemptats de Les Rambles i Cambrils a la imatge i reputació dels 
Mossos d’Esquadra com a institució a través de l’anàlisi de les respostes i dels comentaris 
dels usuaris a Twitter, que es complementaria amb la realització d’un focus group. A més, 
aquesta recerca també es podria fer des del punt de vista dels mitjans de comunicació, 
tractant com va repercutir en la imatge i reputació d’aquests. 

Per últim, aquesta investigació també convida a explorar les possibilitats que ofereixen les 
xarxes socials i, en concret Twitter, davant de cobertures d’esdeveniments amb les 
característiques d’uns atemptats o de cobertures de situacions de risc o d’emergència. 
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7. Annexos

7.1 Entrevistes

7.1.1  Entrevista Esteban Crespo (TVE)

Quantes persones s'encarreguen de les xarxes socials i, en concret, de Twitter?

La nostra aposta informativa és per Twitter. Hi ha altres xarxes socials com Facebook que 
s'utilitzen per posar o situar els vídeos dels programes informatius, és a dir, els titulars, els 
programes sencers o fragmentats. I també a la web perquè és un repositori, com un 
contenidor, que perdura per sempre.

Però per la mateixa dinàmica dels informatius i pel seu sentit, l'aposta per mantenir 
justament el flux constant és Twitter. En aquest cas, hi ha una persona, que sóc jo, que 
s'hi dedica a això. Però es fa un treball conjunt amb més gent de la redacció. Els redactors 
també fan tweets des del seu compte i jo faig retweet o retweet amb cita per ampliar la 
informació o posar el hashtag genèric o fas l'afegitó de més informació a les dues de la 
tarda. Sempre fas aquesta mena de publicitat o recordatori que tot això s'ampliarà,  hi 
haurà més detalls i context a l'informatiu de les dues o de les quatre de la tarda.

Es va seguir tot això que m'acabes d'explicar per cobrir també els atemptats de les 
Rambles i Cambrils?

Es va reforçar. O sigui, aquesta és l'estructura bàsica, però hi va haver més gent, en 
aquest cas la Montse Rigall, que també va estar treballant conjuntament amb mi per fer 
aquesta cobertura dels atemptats. La Mireia Bonhache també va estar amb mi. El que 
passa que el flux augmenta també moltíssim perquè tu vas coordinant tot i vas nodrint 
constantment de continguts, però alhora també estàs distribuint els que porten els 
mateixos redactors per una doble via: amb material visual o amb informació que la poses 
tu dins de Twitter o fan el post ells directament i tu llavors fas retweet amb aquesta 
fórmula o, en aquest cas, directament.

O sigui, del que es tracta és d'anar nodrint de continguts amb una font permanent i que 
t'assegura que tu estàs aportant els continguts del que està passant, però alhora també, 
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incorporant tots els altres que es van produint simultàniament per part de la redacció. És 
com un model mixt.

A part dels fer retweet dels tweets dels redactors, també tiràveu de fonts oficials i 
els fèieu retweet, com seria el cas dels Mossos d'Esquadra?

Sí, sí. La necessitat informativa d'un fet d'una dimensió com els atemptats és un flux 
constant. O sigui, pensa que potser no arribaves ni a un minut de diferència entre un tweet 
i un altre perquè l'arribada i la necessitat d'informació era brutal.

Vam fer en moltes ocasions un retweet directe dels Mossos d'Esquadra o amb comentari.

Com gestionàveu tanta arribada d'informació?

Primera: Quan tu tens la informació procedent de fonts oficials, dels Mossos, ja li dónes 
una credibilitat perquè tens una font. Segona: tens els teus redactors. Tercera: aquella 
informació que tu no tens acreditada la procedència el que fas és intentar contrastar-la 
d'alguna manera. No la llences enlaire. Sobretot, amb el tema de les imatges. Era un 
material molt sensible i era molt fàcil deixar-te arrossegar per imatges que tu anaves 
trobant a Twitter o Facebook que anava penjant la gent.

Jo intento sempre demanar autorització a la persona o contrastar-la  d'alguna manera 
l'autoria de la procedència d'aquesta imatge. No ho llenço directament. A més a més, 
m'agrada que quan agafo una imatge d'algun tweet citar de qui és, sempre donar l'autoria. 
No atribuir-nos directament com si fos nostra, sinó situar la procedència de la font.

Però intentem fer aquest contrast mínim que hi ha d'haver per comprovar que 
efectivament aquella imatge, aquella notícia és real, no està camuflada en un altre 
moment o és una imatge que no correspon als fets que estem explicant.

Clar.

Ja saps que aquells dies hi va haver fake news, malauradament.
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Desmentiueu fake news?

No ens vam trobar amb imatges falses en el nostre cas. No vam donar una imatge que no 
correspongués al fet que s'havia produït. Jo m'estimo més com a sistema retardar. O 
sigui, no ser presoner de la immediatesa i retardar una imatge abans que donar-la sense 
tenir una comprovació inicial.

Després, hi ha un altre element que també és molt important, que és quin tipus d'imatge 
són les que tu emets. És cert que aquella tarda del 17 d'agost t'arribaven imatges molt 
colpidores, que eren molt per emetre-les tal qual, sobretot tenint en compte que tota la 
zona es va encerclar. La gent no podia accedir, ni els periodistes podien accedir al lloc 
dels atemptats.

Hi havia molta gent lògicament neguitosa, angoixada perquè potser tenia un familiar en 
allà. I clar, veure un vídeo que tu veies els cossos estesos a terra, la sang... Jo això a 
Twitter no ho vaig posar. Aquest vídeo en concret jo no el vaig posar. Sé que alguna tele 
ho va donar, però jo a Twitter no el vaig posar perquè buscava unes imatges que fossin 
prou il·lustratives de tot el que s'anava penjant però que no caigués en un cert morbo o en 
una exageració.

Potser aquell vídeo era més morbo que informació, no?

Sí. Sobretot per l'element de respecte cap als familiars, cap a les persones. Aquest vídeo, 
potser uns dies després, quan la gent tenia coneixement, es podia haver emès, però en 
aquell moment jo crec que era contraproduent perquè justament, tot i que il·lustrava la 
magnitud de la tragèdia d'aquell dia i de la brutalitat de l'atemptat terrorista, feia un flac 
favor per tranquil·litzar la gent i, sobretot, l'immens neguit que hi va haver per part de 
molta gent.

Tots tenim, sobretot els que vivim aquí, gent al nostre voltant que intentava comunicar-se 
amb molts familiars i que potser no podien. Jo recordo que a mi em van començar a entrar 
missatges de gent de tot arreu que em preguntava si estava bé. Doncs, imagina't veient 
aquestes imatges l'efecte contraproduent que pot tenir justament. Ho vam veure amb els 
atemptats de Nova York. No vam veure, de fet, morts ni ferits. I és una qüestió en la qual 
s'ha de mantenir una certa cautela. El frenesí et porta a donar sortida a aquest tipus 
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d'imatge. La lectura freda, tranquil·la, professional et porta a mesurar-ho molt perquè 
realment no estàs contribuint a la informació. Estàs contribuint, de vegades, al morbo i a 
l'exaltació de la gent i a l'angoixa. I aquí tens un sentit de la responsabilitat que no podem 
eludir de cap de les maneres.

Quina relació vau establir amb els Mossos d'Esquadra?

Nosaltres teníem la nostra font d'informació amb els Mossos d'Esquadra. És una relació 
que tenim habitualment perquè tenim redactors especialitzats en tots els temes de 
seguretat. Però, a banda d'això, realment va ser com un abans i un després la cobertura i 
difusió informativa que van fer els Mossos aquells dies dels atemptats. Un tipus 
d'informació amb la qual no estaven acostumats, però que va ajudar a combatre la 
confusió, les fake news. Anaven canalitzant la informació en temps real del que estava 
succeint i van combatre un perill que pot haver-hi a les xarxes i amb fonts tan diverses en 
les quals tothom pot interactuar, que és crear confusió.

Tu sabies que la informació constant que t'estaven donant en temps real, o sigui no era 
una informació retardada, sinó una informació que t'estaven donant en temps rel els 
Mossos d'Esquadra, era una informació fiable perquè, en aquest cas, era font de primera 
mà que si abans era un tipus d'informació que anaven subministrant via mitjans 
d'informació, ara la informació estava oberta a tothom. I oberta vol dir oberta per als 
mitjans, per a la gent i que era com una roda de premsa permanent, una via directa que et 
facilitava la informació de tot el que estava passant i sobretot contribuir, d'una banda a no 
perjudicar la investigació, que estava en marxa en aquell moment. Són hores molt 
importants en dos sentits: d'una banda, per atendre els ferits, les víctimes, els familiars i, 
per l'altra, perquè hi ha una investigació policial per aclarir tot el que s'està fent. Són hores 
molt importants. Per tant, contribuir justament a crear aquest clima de calma i tenir una 
informació permanent i real que d'alguna manera tingui aquesta necessitat que tenim tots 
d'informació, els mitjans per subministrar-la i la gent per saber què és el que està passant.

Va ser un abans i un després d'una cobertura informativa d'aquest tipus. Una mica et 
recorda al que va passar amb l'accident de GermanWings. La fiscalia francesa va donar 
informació molt detallada de la investigació, de la situació dels ferits, dels familiars... des 
del primer moment. En aquest cas, no era una informació tan de xarxes, sinó que era una 
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informació real en rodes de premsa que també donaven difusió en xarxes. Però això, 
traslladant-ho justament al model xarxes, va contribuir.

Vulguis o no, en dos o tres anys ha canviat molt tot. I està canviant molt. I en aquest tipus 
de plantejament per evitar la confusió i els malentesos, hi ha d'haver un canal d'informació 
el més permanent possible. En aquest cas, Twitter ho facilita. Ho facilita per contrarestar 
altres tipus d'informació que contaminen, que enreden, que emboliquen. Jo recordo 
aquella tarda, que si estava amagat en un bar del Raval el suposat terrorista... Per això, si 
en aquesta època de la informació global, on tothom pot dir la seva a través de les xarxes, 
l'única manera d'evitar aquest clima de confusió és tenir una informació que pugui estar 
contrastada i que permeti centrar el tema per evitar tot aquest tipus de coses.

Quina és la teva opinió sobre el paper dels mitjans de comunicació davant la 
ciutadania en actes terroristes?

Jo crec que tenen un paper molt important. Tothom es va enganxar a algun mitjà de 
comunicació en aquell moment. Malauradament, en aquest país tenim la mala experiència 
dels atemptats d'ETA o quan hi ha hagut una catàstrofe. Tu donaves informació constant 
del que estava passant perquè la gent t'ho demanava. En atemptats d'ETA o l'accident 
d'Hispanair... són fets en els que tu saltaves la programació que hi hagués en aquell 
moment perquè la demanda davant d'un fet d'aquestes dimensions la gent vol informació i 
necessita informació constant del que està passant.

I aquesta és la nostra responsabilitat. Intentar donar en temps real el que està passant, el 
que estar succeint i intentar donar claus d'una banda, descriptives de tot el que succeeix i 
de l'altra, d'anàlisi, de context que ajudin a ampliar aquella informació. Pensa que tu tens 
els punts en directe i expliques el que està passant, però també tu tens l'obligació de fer 
arribar a la gent context i claus que li permetin entendre allò. Si ha passat un accident, 
doncs per què ha passat aquell accident, quins elements poden haver passat. L'informe 
oficial t'arribarà molt més temps després, però la gent necessita saber el perquè de les 
coses. I aquesta és la nostra obligació: les 6 w. No només descrius el fet concret, sinó que 
a més a més, dones tot el context i el testimoni humà. També has d'explicar d'alguna 
manera la part emocional que tot això suposa. Les coses no són fredes tampoc, no? O 
sigui, hi ha una informació que és objectiva, analítica i de context, però també hi ha coses 
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que afecten   les emocions de les persones. Per això també genera aquest interès i 
desborda.

Són fets excepcionals i, per tant, la cobertura i les cobertures dels mitjans són 
excepcionals. La redacció de Sant Cugat es va bolcar. Va venir gent que era de 
programes, del teledeporte... de tots els àmbits. I no només redactors. També productors i 
realitzadors de tota la casa que aquells dies van estar aquí treballant full time, tot el temps 
que calgués i dormint molt poc. Del que es tractava era de donar una cobertura el màxim 
possible de tot el que estava succeint i les vessants que he dit: què està passant, intentar 
donar claus de per què està passant i també les persones, les reaccions, les 
manifestacions.

És cert que la cobertura de les xarxes socials ha canviat molt. Amb el terratrèmol de Mèxic 
ho hem vist. El fet que t'arribin les imatges mitjançant els mòbils permet que tu ho tinguis 
com si fos un esdeveniment de gran producció. Mai com ara havia estat tan explicat, 
documentat, tan vist en temps real un terratrèmol com el de Mèxic. Un atemptat com 
Barcelona. Tu imagina't. Passa en ple centre de la ciutat, tot queda acordonat. Els 
periodistes no poden accedir per una qüestió de seguretat. Ens quedem en el límit i el que 
ens  arriba de dins ens arriba dels mòbils de la gent que han gravat o han fet alguna 
imatge, que es converteix en fet, aquesta imatge. Ho vam veure en els atemptats de 
Brussel·les també, que al cap de pocs minuts ja tenies imatges del que estava passant. 
Mai com ara un fet d'aquestes característiques adquireix una dimensió visual com la que 
té ara.

Vau tenir més impacte del que acostumeu a tenir durant els atemptats?

Sí. L'engagement va ser molt més elevat del que és habitual. A més, els vídeos i les 
imatges feien pujar l'impacte.

M'agradaria preguntar-te sobre l'ús de hashtags.

Com no hi havia un hashtag en concret establert, els hashtags que vam utilitzar van ser 
molt genèrics del tipus rambles, Barcelona, atemptat... que era els que utilitzaven fonts 
oficials com els Mossos.
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7.1.2 Entrevista Neus Reig (Betevé)

Quantes persones s'encarreguen de les xarxes socials i, en concret, de Twitter?

Sempre hi ha una persona que s'encarrega exclusivament de les xarxes socials. Jo sóc 
editora bàsicament del web. Aquell dia estava de vacances, però vaig poder venir i fer 
feina.

Quin mètode vau fer servir per cobrir els atemptats via Twitter?

L'atemptat va ser a mitja tarda i era finals d'agost. No teníem la plantilla que tenim un matí 
entre setmana. Jo en aquell moment estava en xarxes. Havia entrat al migdia i no hi havia 
molt de contingut. Llavors, va explotar això i Twitter va ser la nostra principal font 
d'informació perquè inclús els Mossos, que sempre els truquem per telèfon i ens donen la 
resposta a través del telèfon, estaven tan col·lapsats que ens van dir: "no ens truqueu 
més. No donarem cap informació per telèfon. Tot al nostre canal de Twitter".

Després, també vam rebre moltes imatges de companys o treballadors que en aquell 
moment no estaven aquí. Però clar, aquestes imatges sí que ens les podíem creure. Però 
després hi havia imatges que veiem a través de Twitter que les havíem de contrastar per 
saber si allò realment estava passant, si era un altre punt... perquè es va inclús dir, 
recordo, que s'havia atrinxerat en un bar i després això va ser fals. Nosaltres, per 
exemple, recordo que no ho vam treure perquè ningú ens ho confirmava.

Nosaltres utilitzem el TweetDeck. Els Mossos estaven tan col·lapsats que donaven tota la 
informació via Twitter quan normalment ens la donen per telèfon. Era l'única font fiable 
que teníem. Vam trucar a algun hospital, però la nostra font oficial era a través de Twitter, 
que era una cosa estranya. Vull dir, s'han anat canviant rutines  i coses, però que l'única 
font oficial fos Twitter ens va sorprendre.

També vam informar per Twitter i fam fer transmissió en directe via Facebook tot i que 
t'informes més via Twitter.

Tots els tweets que fem sempre van redirigits a una entrada web on hi ha en contingut 
complet. Intentem que sempre vagin amb enllaç.
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Quina va ser la relació que vau establir amb els Mossos d'Esquadra?

La relació només va ser unidireccional. Ells informaven del que tenien confirmat i del que 
podien. I, a més, tots els mitjans, cosa que trobo que estava bé, teníem la mateixa 
informació en el mateix moment. 

Els Mossos informaven molt. Normalment en un cas així no esperes que algú vagi 
publicant a Twitter en temps real i per ells, també pel que ens van dir, va ser com la seva 
via de comunicar àgilment i de poder continuar treballant. Perquè imagina't, nosaltres 
tenim una relació molt directa amb els Mossos telefònicament. Ara, per exemple, els 
acabem de trucar per una cosa que ha passat. Però clar, multiplica això per molts mitjans 
tant de la ciutat, com nacionals, com internacionals. Era impossible. Més tota la moguda. 
A través de Twitter es va canalitzar molt bé. També ho feien en diverses llengües .

Els Mossos, a part de Twitter van fer diverses rodes de premsa que aportaven coses 
noves. I això també està molt bé per actualitzar i ampliar la informació. A més, 
t'informaven de les coses de la investigació de les que podien informar. I això estava molt 
bé. De seguida que tenien alguna cosa informaven. I això és un servei molt bo que oferien 
a la ciutadania. Van evitar també filtracions profundes. A nivell comunicatiu va estar molt 
bé i vam tenir fàcil fer la nostra feina perquè les fonts eren fiables.

Vau percebre més impacte?

Això ho vam veure a posteriori perquè realment era tan brutal el contingut i el nivell 
d'informació i d'actualització. Vam créixer molt pel que fa al nombre de seguidors i també 
molt més engagement a nivell de retweets.

Feieu retweets directes de fonts oficials?

Si era informació de servei que no podíem incorporar nosaltres el nostre contingut sí.

Quina és la vostra opinió sobre el paper que juguen els mitjans de comunicació 
davant d'un acte terrorista?
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Jo crec que hi ha un paper d'acompanyament, d'explicar què està passant. El fet de no 
avançar-te en coses ni en especulacions. Lo del bar, per exemple, recordo que vam estar 
trucant als bars per comprovar i vam enviar un redactor. Vull dir, la ciutadania té al seu 
abast tot d'informació. Twitter ho té tothhom. O sigui, la mateixa informació que teníem 
nosaltres de Mossos la tenia un ciutadà que no es dedica a això.

Què podem aportar nosaltres? Nosaltres podem canalitzar tota aquesta informació i 
descartar la que no és aquesta informació. I això, jo crec que en aquell moment, ja és 
molt.

Quin criteri vau fer servir pel que fa al material audiovisual?

Aquell dia també, jo crec que cal destacar que nosaltres no vam donar imatges. Nosaltres 
ja teníem dos redactors que es van quedar dins del setge. O sigui, dins de la zona 
acordonada es van quedar allà dues redactores perquè precisament anaven a gravar. 
Nosaltres estem per tota la ciutat. Per tant, les probabilitats d'estar allà eren altíssimes. I 
ens va passar.

Nosaltres tenim dues redactores que van estar profundament afectades perquè estaven a 
primera línia que es van quedar dins. Teníem redactores a dins, moltíssims contactes, 
molts becaris, molta gent que ens dóna fonts d'informació. Tenim molt de contacte amb la 
gent perquè som la tele local. I ens arribaven moltes imatges. Però també, totes les que 
circulaven per altres grups també ens arribaven. Per nosaltres, una feina molt important 
d'aquell dia va ser triar què podíem donar i què no. Tant a escala de contrastar el que era 
com a escala deontològica de què volem ensenyar.

Jo crec que nosaltres juguem el paper d'acompanyament, de destriar quines informacions 
estan clares, de destriar el que nosaltres creiem que es pot o no es pot ensenyar. Jo crec 
que juguem el paper d'informar i d'oferir un canal o tu tens tota la informació sense haver 
de destriar. Jo crec que aquest és el nostre paper en un moment on hi ha molta 
informació, on hi ha una cosa tan bèstia com els atemptats. Has de donar la confiança 
que pel teu canal no trobaran res que no estigui contrastat, que sigui molt desagradable. 
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Es miraven sis ulls les imatges i els vídeos abans de twitejar-los perquè hi havia un gran 
volum. Això fa que t'acabis apartant una mica del fet i clar, hi ha vídeos que tot i que eren 
nostres vam decidir que no ho podíem twitejar.

Vau utilitzar hashtags?

No es va crear un hashtag en concret, però sí que alguna font oficial com els Mossos van 
utilitzar algun dels tipus atemptat rambles o rambles, però no seguien cap patró. Nosaltres 
utilitzem molt el hashtag última hora quan tenim una actualització important. També 
posavem actualització, ampliació...

Nosaltres seguim una política de mai fer hashtags propis. Sempre ens unim a les 
converses que ja predominen. Aquesta és una mica la nostra política d'ús de hashtags. 
Aquell dia sí que és veritat que no hi havia temps. Nosaltres no vam trobar el temps de 
plantejar-nos quin hashtag. Per això algun cop veus que ens vam sumar a atemptat 
rambla, alguns cops a rambla i, potser el última hora és el més utilitzat.

7.1.3 Entrevista Montserrat Enrubia (TV3)

Quantes persones s'encarreguen de les xarxes socials i, en concret, Twitter?

No tenim un equip específic que s'encarregui de les xarxes socials. Són els mateixos 
redactors. Hi ha 12 redactors que cobreixen cada dia de la setmana. A més a més, hi ha 
un editor web i jo, que sóc l'editora de les xarxes socials.

Quin mètode vau fer servir per cobrir els atemptats via Twitter (rts, rts amb 
comentari, algun hashtag en concret....)?

Vam fer tweets originals. Només repiulàvem tweets de perfils oficials de la casa o de 
periodistes nostres. No dels Mossos. Fem pocs retweets amb comentari, ja que tendim 
més a fer una captura de pantalla i fer un tweet propi. A més, d'aquesta manera la imatge 
del tweet es veu millor perquè no es fa més petita. Tampoc va haver-hi un hashtag propi i, 
per tant, els que es van utilitzar van ser molt generals.
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Per què vau decidir fer-ho així?

Bàsicament perquè és com acostumem a treballar a les xarxes de TV3 quan hi ha un 
esdeveniment molt important.

A quines fonts vau acudir?

Vam acudir a fonts oficials i a periodistes que estaven allà amb els que anàvem parlant. Si 
no era una font oficial trucàvem per confirmar. Només publiquem allò que està confirmat.

Quin criteri vau seguir quant al material audiovisual?

Imatges de la zona i algun vídeo amb drets cedits pel periodista. Vam anar molt amb 
compte amb les imatges explícites per protecció de la identitat.

Va créixer el vostre nombre de visualitzacions/visites (impacte) al compte de Twitter 
durant els atemptats?

Sí. Va haver-hi una pujada important sobretot el 17 i 18 d'agost. També després, ja que la 
gent seguia la investigació. Les dades així més rellevants són les següents: el 17 d'agost 
vam tenir 4,8 milions d'impressions i el 18 d'agost 5 milions d'impressions. Això és 
moltíssim. A més, de mitjana, el mes d'agost vam guanyar 19.000 clics a enllaços per dia. 
3.600 retweets per dia i 3.900 m'agrada per dia.

Teníeu un protocol establert sobre com cobrir un possible atemptat?

Tenim un protocol sobre com cobrir una última hora. Bàsicament es tracta de donar una 
informació molt neutre, a més de donar mola informació de servei. A TV3 també fem el 
que s'anomena "El que sabem fins ara", on fem un resum de tot el que sabem fins al 
moment.
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Quina relació vau establir amb els Mossos d'Esquadra?

Anàvem seguint el que deien via Twitter. També els anàvem trucant des de la redacció, tot 
i que ja ens van dir que no atendrien cap trucada i que tota la informació la donarien a 
través del seu canal de Twitter perquè estaven col·lapsats.

Quina rutina periodística vau seguir? Quin tracte li vau donar a la informació que us 
arribava? La contrastàveu amb les fonts oficials?

Contrastàvem tota la informació a través dels Mossos d'Esquadra i dels periodistes que 
estaven sobre el terreny. Verifiquem tot sempre. No se'ns va colar cap rumor. Com a molt 
errors dels periodistes.

Quin paper creus que jugàveu davant la ciutadania com a mitjà de comunicació?

Ser un punt de referència informativa. Informar sense ser escabrosos ni sensacionalistes.

Creus que vau fer una bona cobertura informativa dels atemptats via Twitter? Per 
què?

Tenint en compte que érem molt poca gent, més o menys diria que sí. No vam publicar 
sang i fetge ni rumors, però era molt caòtic tot. Ara ho faríem millor.

7.1.4 Entrevista Patrícia Plaja (Cap de comunicació dels Mossos d’Esquadra durant 
els atemptats)

Com funciona l'àrea de comunicació dels Mossos d'Esquadra?

Nosaltres acostumem a ser una trentena de persones dividides per tota Catalunya. Som 7 
oficines diferents. Llavors, la mitjana.... Nosaltres fem un servei de 365 dies a l'any de 7 
del matí a 10 de la nit o dos quarts de 10. Llavors, a cada oficina hi ha entre dues o tres 
persones que treballen per torns per cobrir la franja horària. Aquí a Barcelona hi ha els 
serveis centrals i som més gent. Hi ha la cap, que sóc jo; dos periodistes més, un al matí i 
un altre a la tarda; i la resta de personal és policia. Les altres 27 persones són tots 
policies. Aquí al servei central donem sortida al gruix de les notícies, de les comunicacions 
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que tenen un paper important en els mitjans de comunicació i fem també tot el material 
audiovisual. Hi ha 4 policies que ens fan tots els vídeos, les fotografies editades per 
Instagram i les diferents xarxes, i també els infogràfics i els gifs.

Com vau dissenyar el protocol que vau fer servir en els atemptats de les Rambles i 
Cambrils?

Durant els atemptats érem molts menys perquè va coincidir, com a qualsevol redacció, 
que molta gent estava de vacances. Jo estava de vacances, la subcap estava de 
vacances i és la setmana més fluixa de personal de tot l'any. Afortunadament, ja teníem 
molta feina feta perquè no podíem preveure quan passarien i si hi hauria, però sí que 
podíem preveure que en algun moment o altre hauríem d'utilitzar un pla de comunicació 
de crisi. I aquest pla de comunicació de crisi ja el teníem fet. És el que es va batejar com, i 
s'ha fet públic, el "dispositiu nucli". Això ho vam fer sota la coordinació de la directora de 
comunicació del Departament d'Interior i els diferents actors que pensàvem que en el cas 
que hi hagués un atemptat, podríem tenir algun paper. Per tant, hi havia el Servei 
d'Emergències, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, el mateix departament i preveiem 
també la coordinació amb tots els altres actors, que són les altres institucions com 
l'Ajuntament de Barcelona o altres conselleries com la de Salut o la de Justícia, que és la 
responsable de l'Institut de Medicina Legal on es fan tots els exàmens forenses de tots els 
cossos.

Aquest protocol, aquest dispositiu nucli el que feia era contemplar tots els elements que 
calia tenir en compte a l'hora de posar en marxa la comunicació. No només, per exemple, 
quins canals de difusió utilitzaríem, que teníem clar i això estava estipulat des del principi 
que Twitter seria el canal de referència, sinó per exemple quins serien els circuits interns 
per aconseguir tota la informació que ens fes falta.

Com ho vau fer per informar mentre la investigació estava en marxa?

Twitter no suplia els canals tradicionals. Això és important perquè en un primer moment 
els periodistes, almenys a títol personal t'ho manifestaven: escolta i jo m'he d'assabentar 
de tot el que està passant i de totes les novetats a través de Twitter igual que s'ha 
d'assabentar el senyor del banc del costat de casa meva? O sigui, jo sóc periodista i se 
suposa que he de tenir una informació privilegiada.
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Llavors era, ei nosaltres necessitem un canal que arribi a tothom. Era clar que la xarxa 
més ràpida i un dels canals més eficients en aquest sentit perquè ho havíem estudiat és 
Twitter. Però també tenim clar, i no deixarem de banda, que els periodistes no és que 
siguin necessaris, són imprescindibles. Per tant, a banda de les comunicacions que fèiem 
a través de les xarxes, fèiem rodes de premsa "al uso". Cada dia fèiem entre dues i tres 
rodes de premsa. A aquestes rodes de premsa no hi podia anar tothom, només 
periodistes acreditats. I eren rodes de premsa amb torn obert i il·limitat de preguntes. Per 
tant, els periodistes, evidentment, podien ampliar la informació. No tenien la mateixa 
informació que tenia un ciutadà de carrer normal.

Com decidíeu quina informació donàveu?

Hi havia dues premisses bàsiques: una, el respecte a les víctimes, que aquesta no la 
podíem oblidar i que ja ho teníem present des del minut zero. L'altre era que hi havia una 
investigació en curs. Llavors el que fèiem era facilitar la informació que sabíem, crèiem i 
analitzàvem que no perjudicava la feina que estaven fent la policia. Hi ha el dret a la 
informació, però també el dret a la seguretat. Per tant, no serem nosaltres mateixos qui 
els tirem pedres sota el nostre propi teulat. Ja hauria fet riure que hagués estat el Twitter 
de Mossos el que hagués desvelat alguna cosa de la investigació policial.

Com nosaltres formàvem part del centre de coordinació i ens arribava tota la informació i 
podíem destriar i teníem clar fins a on podíem explicar sense posar en risc res, aquest era 
el filtre.

Quins criteris vau seguir per escollir el portaveu?

En el dispositiu nucli teníem clar i havíem establert que hi hauria un portaveu policial 
perquè valoràvem la importància que fos un uniformat i en una situació excepcional 
d'aquestes característiques, com és un atemptat, es dirigís a la ciutadania.

Havíem analitzat altres models i crèiem que quan hi ha una situació que controles tan poc 
com és un atac terrorista, la gent el que vol és sentir al professional que sap el que està 
passant i que té tota la informació. Per tant, teníem clar que fos un portaveu uniformat, un 
policia. No hi havia nom. Per com es van donar els fets i per la magnitud del tema, vam 
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considerar que el millor portaveu en un cas així era el major Trapero per l'excepcionalitat 
dels fets. Si analitzem què ha de tenir un portaveu en situacions de crisi, les 
característiques que ha de tenir un portaveu el major Trapero les reunia totes. Tenia un 
control absolut de la situació, disposava de tota la informació i de tot el coneixement d'allò 
que havia de transmetre, i a més, té un domini de la comunicació i del llenguatge verbal i 
no verbal molt important.

M'agradaria saber l'impacte que vau tenir per Twitter.

No em sé les dades de memòria, però el creixement va ser brutal. Nosaltres no vam ser 
capaços d'absorbir i de donar resposta a totes les interaccions que teníem. Era 
impossible.

No hi ha un equip que es dediqui exclusivament a xarxes socials. Sí que hi ha una sèrie 
de persones que dediquem part del nostre temps en cobrir les xarxes socials, però tenim 
altres responsabilitats. Siguin periodistes o policies. Per tant, donar resposta és 
impossible. Jo crec que nosaltres fem un bon ús com a emissors de missatges a través de 
les xarxes socials, però és veritat que necessitem més recursos, sobretot tècnics, però 
també humans per poder donar resposta a totes les preguntes i comentaris. Són 
moltíssims. En aquell moment estàvem desbordats. Però ara tampoc podem donar 
resposta a tot el que ens entra. Sí que prioritzem aquells més rellevants o que ens 
demanen una informació més concreta, però si tu fas un comentari favorable o 
desfavorable respecte a les xarxes socials de Mossos és molt possible que no rebis 
resposta. No per falta de ganes, interès o voluntat, sinó perquè no arribem en aquest 
sentit.

El tweet que diu confirmamos que la persona abatida en el incidente es... L'endemà havia 
tingut 3 milions 142 mil visualitzacions directament. Això és una burrada.

El tweet de trabajamos con la hipótesi de que los hechos de Cambrils respoden a un 
ataque terrorista té 3 milions de visualitzacions.

Dels 5 més vistos, dos o tres són en castellà perquè li interessa a gent d'arreu del món i 
no només a gent d'aquí.
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Quin criteri vau seguir respecte al material audiovisual?

No vam utilitzar ni imatges ni vídeos. Hi va haver dues o tres piulades en les quals es va 
utilitzar alguna imatge de recurs. Molt, molt, molt neutre. Però la directriu és que no 
utilitzàvem ni fotografies ni imatges per il·lustrar cap de les comunicacions que fèiem 
perquè consideràvem que en el cas dels atemptats havíem de cuidar moltíssim la imatge 
per no ferir sensibilitats. I com el que prioritzàvem era el dinamisme i poder donar la 
informació en el moment en què ens arribava, no teníem un repositori fet i no volíem 
passar imatges del dispositiu en curs o del lloc on s'havia produït. Això crèiem que la 
policia no ho havia de fer. I, per tant, la majoria de les piulades van sense imatge el 90%
M'agradaria preguntar-te sobre l'ús de hashtags.

Això ho vam estudiar també abans i sí que vam decidir que utilitzaríem algun hashtag que 
fos neutre. La prioritat era ubicar-ho a la ciutat on passessin els fets i es reproduïen; de 
fugir de hashtags que poguessin tenir alguna connotació agressiva, sensacionalista. Fugir 
de l'opinió.

Per com es van donar i produir els fets, de seguida la xarxa va crear els seus propis 
hashtags. Nosaltres els vam  incorporar i en alguns casos com que ubicàvem el fet a 
Barcelona, ja ho tenies clar. No tots utilitzàvem el hashtag perquè en realitat ara el 
hashtag tampoc és tan necessari. Va haver-hi una època en què tu necessitaves el 
hashtag per indexar, localitzar i ubicar les piulades que feies referents a un tema. Ara ja no 
perquè si hi ha la paraula, encara que no porti el coixinet davant, el cercador te la troba 
igual. Per tant, havíem estudiat quins hashtags no utilitzaríem, però un cop van passar els 
fets vam utilitzar un hashtag neutre: un Barcelona, Cambrils. No ens era necessari tenir un 
patró i a més a més, en aquell moment encara teníem la limitació dels 140 caràcters. Per 
tant, economització màxima. Si no cal hashtag, no el posarem.

Com va ser la relació i la coordinació amb les altres institucions implicades? 
(Ajuntament, Emergències...)

Nosaltres amb emergències anàvem absolutament de la mà, és a dir, el cap de 
comunicació d'emergències (Marc Comedes) i jo hovam fer tot de forma coordinada 
físicament perquè estàvem al mateix lloc un al costat de l'altre i també a nivell logístic. 
Teníem el mateix protocol i, per tant, teníem clar com ens havíem de coordinar. Amb 
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l'Ajuntament la coordinació també va ser bona i amb la resta de departaments de la 
Generalitat també. Va quedar molt clar des del principi que el compte de Mossos i el 
d'Emergències liderava tot el que feia referència als atemptats, però hi havia un espai per 
a tothom. És a dir, l'Ajuntament va passar la seva informació de servei a través dels 
canals que va considerar i la resta d'institucions també. Per exemple Salut, facilitava 
l'estat dels ferits. Aquí teníem molt clar que piulava cadascú. Emergències piulava tota 
aquella informació de servei necessària sobre quins punts estaven tallats, el trànsit, l'estat 
dels ferits, etc. i nosaltres piulavem tot el que tenia relació amb la informació policial pura i 
dura, és a dir, la investigació i l'operatiu en curs: estem entrant aquí, s'ha detingut a una 
persona allà... El que era estríctament policial era meu i tota la resta, totes les derivades 
eren d'emergències.

Nosaltres desmentiem els rumors o fake news relacionats amb nosaltres com per exemple 
quan van dir que estava identificat el conductor de la furgoneta i no era així. De tota la 
resta de rumors se'n cuidava Emergències. Ens complementàvem molt bé aquí.

Quina és la teva opinió sobre la comunicació preventiva?

Jo crec que les crisis arriben sense avisar, però això no significa que les hagis 
d'improvitzar. Tu no saps quan passarà, però sí que saps que hi ha possibilitats que en 
algun moment es produeixi. Per tant, el que has de fer és tenir els deures fets.

Quan parlem d'una gestió de crisi implica moltes depenent de la institució o empresa. Per 
tant, és el que deia, s'ha de preveure això. Si ja has fet la feina i no l'has hagut d'utilitzar, 
millor que millor. En tot cas, em sembla que no hi ha cap empresa, negoci o institució 
important que vulgui una certa reputació i no tingui un pla de comunicació. Si tens un pla 
de comunicació, has de tenir una altra carpeta que sigui un pla de comunicació de crisi. 
Qui li havia de dir a la Universitat Juan Carlos I que hauria de fer una comunicació de 
crisi? Doncs li ha tocat, i no ho ha fet massa bé.

Quin paper juguen els cossos de seguretat davant d'actes terroristes?

La policia ha de ser propera a la ciutadania i transparent. Per tant, això resumeix quina ha 
de ser la comunicació i sobretot en el tema dels atemptats. És un tema que afecta a tota 
la ciutadania perquè tot i que no siguis de Barcelona i no hagis viscut els atemptats et 
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sents victimitzat. Per tant, el sentiment de por i de indefensió que tenim tots . És molt 
important que la policia estigui al costat de la ciutadania en aquest moment i la 
comunicació és clau perquè al final tan important és fer les coses bé com explicar-les bé 
perquè la gent no té un forat per veure quines són totes les tasques i tots els operatius 
que estan duent a terme els Mossos d'Esquadra. Això els hi hem d'explicar. I els hi podem 
explicar nosaltres directament o els hi explicaran els mitjans de comunicació, però en tot 
cas, tot el que hi ha s'ha de psoar sobre la taula i ha d'arribar a la ciutadania. No val allò 
de "bueno, quan nosaltres creguem..."quan sigui el moment...", quan hagi acabat tot...". Si 
no ho expliquem nosaltres, ho explicarà altra gent i aquella informació que no tinguin o se 
la inventaran o la distorcionaran. Per tant, expliquem nosaltres el que podem explicar 
reconeixent que hi ha coses que per la seguretat de la gent no podem explicar i també 
perquè ara estem parlant d'uns fets que van passar fa 7 mesos i sabem com van 
començar, com es van desenvolupar i com van acabar, però mentre estava passant, hi ha 
coses que no les sabem perquè tu no saps com acabarà. En el moment en el que hi ha un 
atropellament a les Rambles, evidentment ningú té una bola per dir com acaba el 
dispositiu policial al cap de quatre dies. Hi ha informació que no estem en condicions de 
donar perquè no la tenim i perquè l'anem recopilant a mesura que va avançant la 
investigació. I la gent ho entén perquè un metge que té un pacient en una sala de quiròfan 
que no ha tingut una bona curació prèvia i no arriben tots els informes de quines són les 
patologies anteriors i quin és el seu historial clínic, quan el pacient va al metge no sap el 
que es trobarà ni quina curació tindrà. Veritat que a vegades quan vas al metge et diu no 
ho sé? Doncs la policia igual.

Creus que la imatge i la reputació dels Mossos d'Esquadra va sortir reforçada 
després de la comunicació que vau fer?

Jo crec que no només és gràcies a la comunicació, sino també gràcies a la tasca policial. 
És el que et deia abans. Va casar tot. Es va fer tot de la millor manera possible i es va fer 
molt bé. Va ser una molt bona actuació policial que es va comunicar de manera molt bona 
també. Per tant, va ajudar tot. Al final si tens una operació o una actuació policial 
desastrosa, per molt bé que la comuniquis la reputació, l'estima i el reconeixement de la 
gent no el tindràs. Diran que bé que m'han explicat lo malament que ho han fet. Per tant, 
no servirà de res. I a l'inversa. Si tu fas uan actuació policial brillant i ho expliques fatal o 
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no ho expliques, al final ningú ho sabrà. Per tant, jo crec que les dues coses són molt 
important.
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7.2 Taula d’anàlisi dels tweets dels Mossos d’Esquadra

*Les faltes d’ortografia són pròpies dels tweets originals.

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data

1 Un vident canvia 
52.000 euros x 
papers en un 
ritual d purificació, 
però no va veure 
venir la detenció i 
l’ingrés a presió

Sí No No No No No Sí No No 142 18 330 17/8

2 L’estafador 
ocultava el seu 
rostre durant els 
rituals en un pis 
de l’Hospitalet de 
Llobregat. No es 
descarta que hi 
hagi més víctimes

Sí No No No Sí No No No No 25 3 30 17/8

3 Seguim 
investigant les 
causes que van 
provocar 
l’explosió 
d’aquesta casa 
d’Alcanar on va 
morir 1 persona, 1 
ferida greu i 6 
ferides lleus 

Sí No No No Sí No No No No 18 0 48 17/8
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4 Agredeix un home 
amb aquest 
matxet en un bar 
de l’Hospitalet de 
Llobregat durant 
una baralla. 
Detingut per 
temptativa 
d’homicidi. A 
presó!

Sí No No No Sí No No No No 30 3 87 17/8

5 Enxampem un 
cotxe circulant a 
187km/h per un 
tram de la C-55 
Manresa on la 
velocitat màxima 
permesa és de 
90km/h. 
Denunciat 
penalment

Sí No No No Si No No No No 35 12 110 17/8

6 S’acaba de 
produir 
atropellament 
massiu a les 
Rambles de 
Barcelona, per 
part d’una 
persona amb una 
furgoneta. 
Possiblement 
varis ferits

Sí No No No No No No No No 6.500 105 2.200 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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7 Dispositiu policial 
en marxa a 
#Rambles de 
Barcelona. No 
difoneu fotos de 
l’operatiu i seguiu 
fonts oficials x 
informar-vos 

Sí No No No No No No Sí No 8.000 109 3.700 17/8

8 Se acaba de 
producir 
atropellamiento 
masivo en las 
Ramblas de 
Barcelona por 
parte de una 
persona con una 
furgoneta. Varios 
heridos

Sí No No No No No No No No 9.400 151 4.100 17/8

9 There has just 
been a massive 
trampling on the 
Ramblas in 
Barcelona by a 
person with a van. 
There are injured 

Sí No No No No No No No No 2.200 28 908 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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10 Eviteu la zona de 
les Rambles per 
tal de no 
obstaculitzar les 
tasques dels 
serveis 
d’emergència. 
Seguiu només 
canals 
d’informació 
oficial

Sí No No No No No No No No 4.500 46 2.500 17/8

11 Eviteu la zona de 
les Rambles per 
tal de no 
obstaculitzar les 
tasques dels 
serveis 
d’emergència. 
Seguir només 
informació de 
fonts oficials

Sí No No No No No No No No 5.200 47 2.200 17/8

12 Evitar la zona del 
centro de 
Barcelona. Amplio 
dispositivo de 
seguridad y 
emergencias. Si 
estais por la zona, 
seguid las 
instrucciones

Sí No No No No No No No No 5.900 39 3.000 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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13 Si os encontráis 
Si os encontráis 
en la zona de 
Plaza cataluña en 
Barcelona 
quedaos donde 
estéis hasta que 
la policía diga que 
podéis salir 

No @emerg
enciesca
t

No No No No No No No 9.600 62 5.200 17/8

14 Si us trobeu per la 
zona del centre i 
plaça Catalunya 
de Barcelona, 
seguiu les 
instruccions dels 
agents. 
Mantingueu la 
calma (comentari)

No No Sí. Tweet 
13 
(traducció)

No No No No No No 4.600 106 2.400 17/8

15 18:08 Dispositivo 
de búsqueda del 
autor del atropello 
masivo en 
marcha. No se 
acerquen a la 
zona afectada

Sí No No No No No No No No 4.800 78 2.600 17/8

16 #Barcelona 
#Rambles Merci 
d’utiliser les 
réseaux sociaux 
pour informer 
votre entourage et 
libérer les lignes 
téléphoniqtes.

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 1.400 5 712 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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17 18:15 Hi ha 
víctimes mortals i 
ferits arran de 
l’atropellament. 
NO hi ha hagut 
cap tiroteig a El 
Corte Inglés. 
Seguiu fonts 
oficials

Sí No No No No No No No No 6.800 63 3.100 17/8

18 Tamcades les 
estacions Paral·lel 
(L2-L3), 
Drassanes, Liceu, 
Catalunya (L1-L3) 
i Pg. de Gràcia 
(l2-l3-l4): seguir 
indicaciones d 
personal 

No @TMBIn
fo

No No No No No No No 1.900 12 650 17/8

19 18:23h. No es pot 
confirmar el mòbil 
dels fets 
ocorreguts a BCN 
però sha activat ja 
el dispositiu 
previst en casos 
d’atemptat 
consumat

Sí No No No No No No No No 2.100 31 1.100 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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20 We cannot say 
the reasons of 
this attack in BCN 
but the planned 
device was 
already activated 
in cases of 
consummate 
attack

Sí No No No No No No No No 922 25 593 17/8

21 No podemos 
confirmar el movil 
de los hechos 
ocurridos en BCN 
pero tenemos 
activado el 
dispositivo 
previsto para 
casos de 
atentado 
consumado

Sí No No No No No No No No 3.000 84 2.200 17/8

22 Es confirma 
atemptat 
terrorista. S’ha 
activat el protocol 
d’atemptat 
terrorista

Sí No No No No No No No No 12.000 172 6.200 17/8

23 Se confirma 
atentado 
terrorista. Se ha 
activado el 
protocolo para 
estos casos.

Sí No No No No No No No No 5.000 49 3.700 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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24 Terrorism attack 
confirmed in 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 4.500 122 4.400 17/8

25 En aquests 
moments es 
confirma una 
víctima mortal i 32 
ferits, dels quals 
10 greus 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 1.300 28 610 17/8

26 En estos 
momentos datos 
provisionales: una 
víctima mortal y 
32 heridos 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 1.900 61 966 17/8

27 FOR POLICE 
CONTROLS IN 
THE CITY OF 
BARCELONA 
AVOID THE 
DISPLACEMENT 
THAT ARE NOT 
STRICTLY 
NEEDED 
#Barcelona 
#Rambles

No @energ
enciesca
t

No No No No No Sí No 963 5 503 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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28 LET FREE 
SPACE IN THE 
ROADS TO 
MAKE EASY THE 
PASS OF 
EMERGENCY 
VEHICLES 
#Barcelona 
#Rambles

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 1.000 5 611 17/8

20 Atenció a mitjans 
del conseller 
@interiorcat 
sobre 
l’atropellament a 
les Rambles de 
Barcelona 

Sí No No No No Sí No No Sí 581 27 345 17/8

30 Atención a 
medios de 
comunicación del 
Conseller 
@interiorcat 
acerca del 
atropello en las 
Ramblas de 
#Barcelona 

Sí No No No No Sí No No Sí 517 50 324 17/8

31 SERVICIO: Si 
necesita 
información sobre 
el incidente de 
Plaza Cataluña 
de Barcelona 
puede contactar 
con el teléfono 
+34932142124

No @112 No No No No No No No 5.000 19 1.800 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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32 En estos 
momentos no se 
puede confirmar 
cuál es el móvil 
que ha originado 
los hechos de 
#Barcelona 
Estamos 
tratándolo como 
atentado

Sí No Sí. Tweet 
23 (+info)

No No No No Sí No 1.400 26 876 17/8

33 Facebook has 
activated 
Safetycheck 4 
users that are in 
#BCN, so you can 
inform friends & 
family that you 
are well

Sí No No No No No Sí Sí No 1.100 4 616 17/8

34 Facebook ha 
activat 
Safetycheck X als 
comptes dels q 
sou a Barcelona, 
així pots informar 
amics i família q 
esteu bé

Sí No No No No No Sí No No 976 4 626 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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35 Contamos con 
reservas para 
atender a los 
heridos por el 
atropellamiento 
en Barcelona en 
caso de 
necesidad de 
transfusión de 
sangre 

No @donar
sang

No No Sí No No No No 5.100 38 3.700 17/8

36 No hi ha ningú 
atrinxerat a cap 
bar del centre de 
Barcelona. hem 
detingut un home 
i ho tractem com 
atac terrorista 
#Barcelona 
#Rambles

Sí No No No No No No Sí No 8.500 103 4.800 17/8

37 20.00h En el marc 
del dispositiu 
policial estem 
evacuant tots els 
locals de les 
#Rambles i estem 
acompanyany les 
persones que hi 
ha dins 

Sí No No No No No No Sí No 831 13 694 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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38 No hay nadie 
atrincherado en 
ningún bar del 
centro de 
#Barcelona. Hay 
un hombre 
detenido y lo 
tratamos como 
atentado terorista

Sí No No No No No No Sí No 6.700 68 4.800 17/8

39 La meva més 
rotunda 
condemna a 
l’atemptat 
terrorista de 
Barcelona. 
Podem confirmar 
13 morts i més de 
50 ferits. 
@mossos 
@solercampins

No @quimfo
rn

No No Sí No No No Sí 2.200 105 1.800 17/8

40 20.00h En el 
marco del 
dispositivo policial 
estamos 
evacuando todos 
los locales de las 
#Rambles de 
#Barcelona y 
acompañamos las 
personas

Sí No No No No No No Sí No 1.100 33 1.400 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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41 There is no one 
entrenched itsef 
in any bar in the 
center of 
Barcelona. We 
have arrested one 
man. We treat it 
as a terrorist 
attack

Sí No No No No No No No No 998 9 855 17/8

42 El Gabinet de 
Crisi està activat 
per tal de decidir i 
prendre les 
mesures 
oportumes en 
relació amb els 
fets de les 
#Rambles de 
#Barcelona

Sí No No No Sí No No Sí No 451 19 600 17/8

43 El Gabinete de 
Crisi está 
activado para 
tomar las 
decisiones 
oportunas en 
relación con los 
hechos en las 
#Rambles de 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 311 9 462 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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44 Crisis Cabinet is 
active to take the 
proper decisions 
related to the 
incident in 
#Rambles of 
#Barcelona 

Sí No No No No No No Sí No 127 1 164 17/8

45 19:24 Un 
conductor ha 
atropellat a 2 
mossos en un 
control d 
tancament d 
#Barcelona i el 
tenim localitzat a 
St Just Desvern. 
TEDAX 
comprovant

Sí No No No Sí No No Sí Sí 864 23 693 17/8

46 19:24 Un 
conductor ha 
atropellat a dos 
mossos en un 
control policial

Sí No No No Sí No No No No 411 24 383 17/8

47 IMPORTANTE 
TELÉFONO 
OARA 
FAMILIARES de 
posibles 
afectados por 
atentados: 
900400012

No @emerg
enciesca
t

No No No No No No No 7.300 11 3.200 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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48 19:24 Un 
conductor ha 
atropellado a 2 
mossos en 1 
control policial d 
#Barcelona y lo 
tenemos 
localizado en St 
Just Desvern 
TEDAX 
comprobando

Sí No No No Sí No No Sí No 776 29 688 17/8

49 Per situació 
excepcional de 
col·lapse, 
facilitem viatjar 
sense validar títol 
de transport a 
#metrobcn i 
#busbcn 
#Barcelona 
#Ramblas 

No @TMBIn
fo

No No No No No Sí Sí 1.200 11 1.100 17/8

50 19:24 A driver has 
knock down 2 
#Mossos in a 
highway 
checpoint of 
#Barcelona and 
we have it located 
in St Just Desvern 

Sí No No No No No No Sí No 257 1 219 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data

�106



51 21:40 Dispositiu 
policial pels fets 
de #Barcelona 
continua obert: 
confirmem dos 
detinguts que 
poden estar 
relacionats amb 
l’incident

Sí No No No No No No Sí No 856 18 799 17/8

52 21:40 el 
Dispositivo 
policial por el 
incidente de 
#Barcelona 
continua en 
marcha. 
Confirmamos dos 
detenidos

Sí No No No No No No Sí No 1.900 59 2.000 17/8

53 IMPORTANT 
INFORMATION 
related to terrorist 
attack in 
#Barcelona 
PHONE for 
relatives of people 
that could be 
affected: +34 
900400012

No @112 No No No No No Sí No 1.300 9 553 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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54 21:40 Police 
presence for the 
incident of 
#Barcelona is still 
working. We 
confirm two 
person under 
arrest 

Sí No No No No No No Sí No 443 14 436 17/8

55 No publiqueu 
fotos de l’operatiu 
policial ni imatges 
que puguin ferir 
sensibilitats. NO 
DIFONGUEU 
RUMORS NO 
CONTRASTATS 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 3.700 42 2.800 17/8

56 Please don’t 
publish photos or 
videos of police 
action neither 
offensive images. 
Follow information 
from official 
sources 

Sí No No No No No No No No 1.200 17 1.000 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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57 No publiquéis 
fotos del 
operatibo policial 
ni imágenes que 
puedan herir 
sensibilidades. 
Seguid fuentes 
oficiales y NO 
DISFUNDÁIS 
RUMORES

Sí No No No No No No No No 5.100 63 5.400 17/8

58 #ProteccióCivil 
balanç atemptat 
#Barcelona 
#Rambles

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí No 1.900 12 881 17/8

59 l conseller d’ 
@Interior, 
@quimforn 
condemna 
rotundament 
l’atemptat 
d’aquesta tarda a 
#Barcelona 
#Rambles

No @emerg
enciesca
t

No No No No Sí Sí Sí 89 4 117 17/8

60 Rueda de prensa 
en breve del 
Conseller 
@interiorcat y el 
Major de Mossos. 
Retransmitiremos 
a través de 
nuestra cuenta 
por Periscope

Sí No No No No No No No Sí 165 10 202 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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61 Roda de premsa 
en breu del 
Conseller 
@interiorcat i el 
Major de Mossos. 
Retransmetem en 
directe a través 
del nostre compte 
per Periscope

Sí No No No No No No No Sí 111 5 148 17/8

62 Atenció a mitjans 
del conseller 
@interiorcat i el 
#MajorMossos 
per parlar dels 
fets de les 
#Rambles de 
#Barcelona 

Sí No No No No Sí No Sí Sí 533 63 511 17/8

63 En estos 
momentos 
podemos 
confirmar 13 
víctimas mortales 
y más de 100 
heridos. Esta cifra 
puede subir en 
próximas horas 
@interiorcat

Sí No No No No No No No Sí 4.200 75 3.000 17/8

64 No tenim cap 
evidència que la 
persona q ha 
sortit de la 
furgoneta anés 
armada 
#MajorTrapero

Sí No No No No No No Sí No 243 3 316 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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65 L’atemptat 
terrorista de 
#Barcelona està 
relacionat amb 
l’explosió la nit 
passada a 
Alcanar 
#MajorTrapero

Sí No No No No No No Sí No 2.100 23 1.100 17/8

66 Les dues 
persones 
detingudes estan 
relacionades amb 
l’atemptat de 
#Barcelona, però 
no es tracta del 
conductor de la 
furgoneta 
#MajorTrapero

Sí No No No No No No Sí No 985 8 656 17/8

67 És un atemptat 
terrorista amb la 
voluntat de matar 
el màxim nombre 
de persones 
#Barcelona 
#MajorTrapero

Sí No No No No No No Sí No 477 10 477 17/8

68 D’entrada, 
l’atropellament de 
dos mossos a 
Esplugues no 
tindria relació 
amb l’atemptat 
terrorista 
#MajorTrapero

Sí No No No No No No Sí No 640 8 569 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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69 The two 
detainees are 
related to the 
attack in 
#Barcelona, but 
they are not the 
driver of the van 
#MajorTrapero 
#barcelonaattack 

Sí No No No No No No Sí No 334 3 210 17/8

70 Si tens alguna 
informació sobre 
l’incident 
ocorregut a les 
#Rambles de 
#Barcelona escriu 
a 
mossos.terrorism
e@gencat.cat o 
(emoticono tel) 
937 285 220

Sí No No No No No No Sí No 991 10 406 17/8

71 No tenemos 
ninguna evidencia 
q la persona d la 
furgoneta fuera 
armada. Estaría 
relacionado con la 
explosión d 
Alcanar d la 
noche pasada

Sí No No No No No No No No 811 19 689 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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72 Si tienes alguna 
info sobre el 
incidente ocurrido 
en las #Rambles 
de #Barcelona 
escrive a 
mossos.terrorism
e@gencat.cat o 
(emoticono tel) 
937 285 220

Sí No No No No No No Sí No 2.700 54 1.400 17/8

73 El telèfon per als 
familiars de 
possibles 
persones 
afectades en 
l’incident 
ocorregut a les 
#Rambles de 
#Barcelona és el 
900 400 012

Sí No No No No No No Sí No 607 2 305 17/8

74 El teléfono para 
familiares de 
posibles personas 
afectadas en 
incidente ocurrido 
en las #Rambles 
de Barcelona es 
el 900 400 012

Sí No No No No No No Sí No 2.200 23 1.000 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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75 The telephone 
number for 
relatives of people 
affected in the 
incident in 
#Rambles 
#Barcelona is +34 
900 400 012

Sí No No No No No No Sí No 859 2 456 17/8

76 IMPORTANTS 
RETENCIONS A 
rondes 
#Barcelona. 
Demanem 
paciència per 
situació 
excepcional 
derivada operatiu 
policial i 
emergències 
GRÀCIES

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 373 6 538 17/8

77 Encara hi ha 
retencions a totes 
les vies d’accés a 
Barcelona. Us 
demanem que 
minimitzeu els 
desplaçaments 
per no empitjorar 
la congestió 

Sí No No No No No No No No 444 8 497 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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78 Todavía hay 
retenciones en 
todas las vías de 
acceso a 
#Barcelona. 
Minimiza los 
desplazamientos 
para no empeorar 
la congestión. 
Gracias

Sí No No No No No No Sí No 564 8 743 17/8

79 Incident obert a 
Cambrils. Hi 
estem treballant. 
Demanem seguiu 
fonts oficials i no 
feu difusió 
d’informacions no 
contrastades 

Sí No No No No No No No No 3.100 49 1.900 17/8

80 IF YOU’RE NOW 
IN #Cambrils 
avoid going out. 
Stay home, stay 
safe. Police 
operation ongoing 

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 1.700 4 922 17/8

81 Estamos 
trabajando en 
incidente en 
#Cambrils. Por 
favor, seguid 
fuentes oficiales y 
no hagáis difusión 
de informaciones 
no contrastadas 

Sí No No No No No No Sí No 8.200 83 6.700 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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82 REITEREM 
PETICIÓ: Si us 
trobeu a 
#Cambrils eviteu 
sortir al carrer per 
operació policial 
en curs en 
aquests 
moments. NO US 
POSEU EN 
PERILL 

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 4.600 36 2.600 17/8

83 Operatiu policial 
en marxa a 
Cambrils per 
possible atemptat 
terrorista. 

Sí No No No No No No No No 7.900 164 4.900 17/8

84 Police operation 
in #Cambrils for 
possible terrorist 
attack. If you are 
now in #Cambrils 
avoid going out. 
Stay home, stay 
safe

Sí No No No No No No Sí No 2.600 38 1.800 17/8

85 Treballem amb la 
hipòtesi que els 
fets de Cambrils 
responen a un 
atac terrorista. 
Hem abatut els 
presumptes 
autors 

Sí No No No No No No No No 11.000 1.100 14.000 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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86 Trabajamos con 
la hipótesis de 
que los hechos de 
#Cambrils 
responden a un 
ataque terrorista. 
Hemos abatido a 
los presuntos 
autores

Sí No No No No No No Sí No 14.000 928 19.000 17/8

87 We work with the 
hypothesis that 
the incident of 
#Cambrils 
respond to a 
terrorist attack. 
We have shot 
down the 
perpetrators

Sí No No No No No No Sí No 1.200 51 1.700 17/8

88 INSISTIM un cop 
més. Seguiu la 
informació de 
FONTS 
OFICIALS i NO 
difongueu rumors 
falsos #Cambrisl

Sí No No No No No No Sí No 2.600 58 2.400 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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89 L’operatiu policial 
a #Cambrils 
provoca 
retencions a vies 
properes a a 
#Tarragona #AP7 
DEMANEM 
PACIÈNCIA 
DAVANT 
SITUACIÓ 
EXCEPCIONAL

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 1.200 27 1.400 17/8

90 INSISTIMOS una 
vez más. Seguid 
la información de 
FUENTES 
OFICIALES y NO 
difundáis falsos 
rumores. Gracias 
por vuestra 
colaboración 
#Cambrils

Sí No No No No No No Sí No 8.000 181 8.900 17/8

91 Follow the 
information of 
OFFICIAL 
SOURCES and 
DO NOT spread 
false 
rumors.Thank you 
for your 
collaboration 
#Cambrils 

Sí No No No No No No Sí Sí 587 15 805 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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92 A banda dels 4 
abatuts a 
Cambrils hi ha 
una cinquè autor 
ferit detingut pels 
mateixos fets

Sí No No No No No No No No 2.000 155 2.800 17/8

93 2:56 El dispositiu 
policial a Cambrils 
continua en 
marxa però la 
situació, a hores 
d’ara, està sota 
control. 
Continuem 
demanant 
precaució

Sí No No No No No No No No 2.300 90 2.900 17/8

94 3:01h NO tenim 
cap incident obert 
a Reus relacionat 
amb acció 
terrorista. 
Demanem NO feu 
difusió de rumors 
ni informacions no 
oficials

Sí No No No No No No No No 2.800 70 2.400 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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95 El dispositivo 
policial de 
#Cambrisl 
continua en 
marcha. Situación 
bajo control. 4 
presuntos autores 
abatidos y 1 
herido que está 
detenido

Sí No No No No No No Sí No 3.200 137 3.800 17/8

96 NO tenemos 
ningún incidente 
abierto en Reus 
relacionado con 
acción terrorista. 
Pedimos una vez 
más que NO se 
difundan falsos 
rumores

Sí No No No No No No No No 4.100 46 3.900 17/8

97 3:07h Treballem 
amb la hipòtesi 
que els terroristes 
abatuts a 
Cambrils estarien 
relacionats amb 
els fets registrats 
a Barcelona i 
Alcanar

Sí No No No No No No No No 1.400 49 1.600 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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98 3.12h Tedax 
treballa aquesta 
hora a Cambrils 
per determinar si 
els presumptes 
terroristes 
portaven 
cinturons 
d’explosius

Sí No No No No No No No No 1.100 42 1.200 17/8

99 #CAMBRILS a 
banda de 4 
terroristes morts + 
1 ferit: 6 ferits (2 
greus) i 1 
@mossos lleu 
Traslladats a Joan 
XXIII, Santa 
Tecla, Reus i CAP

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí Sí 1.800 35 1.600 17/8

100 We’re working in 
#Cambrils. 
Situation under 
control. 4 
perpetrators shot 
and 1 injured who 
is detained. Keep 
safe, follow our 
tips

Sí No No No No No No Sí No 635 21 864 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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101 Trabajamos con 
la hipótesis de 
que los terroristas 
abatidos estarían 
relacionados con 
los hechos 
registrados en 
#Barcelona y 
#Alcanar

Sí No No No No No No Sí No 1.600 32 2.100 17/8

102 3.20h En els 
propers minuts 
tenim previst fer 
diverses 
explosions 
controlades a 
Cambrils. Si 
sentiu 
detonacions NO 
us alarmeu

Sí No No No No No No No No 3.700 81 3.200 17/8

103 En los próximos 
minutos tenemos 
previsto hacer 
varias 
explosiones 
controladas en 
#Cambrils. Si 
oyes 
detonaciones NO 
te alarmes, 
controladas

Sí No No No No No No Sí No 11.000 187 10.000 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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104 In few minutes we 
are going to make 
several controlled 
explosions in 
#Cambrils. If you 
hear detonations 
DO NOT be 
alarmed, are 
controlled 

Sí No No No No No No Sí No 1.400 18 1.400 17/8

105 El ferit crític no és 
un agent de 
@mossos. 
L’agent ferit a 
#Cambrils és lleu

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí Sí 558 23 1.400 17/8

106 GRÀCIES per la 
vostra 
col·laboració a 
#Barcelona, 
#Cambrisl i 
carreteres d’arreu 
de #Catalunya. 
Treballem per la 
vostra seguretat 

Sí No No No No No No Sí No 2.600 430 6.600 17/8

107 3:55h Confirmem 
que el 5è 
terrorista abatut a 
#Cambrisl i que 
estava ferit, ha 
mort

Sí No No No No No No Sí No 2.600 163 3.400 17/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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108 Confirmamos que 
el 5º terrorista 
abatido en 
#Cambrils y que 
estaba herido, ha 
muerto / 5th 
terrorist wounded 
in #Cambrils 
finally has died

Sí No No No No No No Sí No 8.200 409 11.000 18/8

109 THANK YOU for 
your collaboration 
in #barcelona, 
#Cambrils and 
roads from 
#catalonia. We 
work for your 
safety. GRACIAS 
x vuestra 
colaboración

Sí No No No No No No Sí No 1.100 146 2.600 18/8

110 DEMÀ #FGC 
@TMBinfo i 
@Rodalies 
funcionaran amb 
normalitat 
excepte L3 Liceu i 
Drassanes i entre 
09.00 i 13.00 h 
estacions pl. 
Catalunya

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí Sí 598 13 567 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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111 Habilitats dos 
espais a 
l’Aeroport 
#Barcelona amb 
@mossos 
@CreuRojaCAT i 
#ProteccióCivil 
per atendre 
familiars persones 
afectades 
atemptat

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí Sí 1.100 12 1.200 18/8

112 S’ha fet un tercer 
detingut a Ripoll 
en el marc del 
dispositiu policial 
dels atemptats 
#Cambrils 
#Barcelona 

Sí No No No No No No Sí No 1.600 63 2.100 18/8

113 Detenemos una 
tercera persona 
en Ripoll 
relacionada con 
los atentados 
#Cambrils 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 4.400 158 6.900 18/8

114 We havearrested 
a third person in 
Ripoll related to 
the attacks 
#Cambrils 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 555 19 784 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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115 Normalitat de 
#transportpúblic 
excepte Liceu i 
Drassanes L3 i, 
entre 9 i 13h, 
estacions 
#metroBCN 
@FGC i 
@rodalies de pl. 
Catalunya

No @bcn_aj
untamen
t

No No No No No Sí Sí 225 4 250 18/8

116 A les 12:00h hi 
haurà minut de 
silenci a Pça. 
Catalunya 
S’obrirà accés a 
per a les 10:00h

Sí No No No No No No No No 1.300 22 1.800 18/8

117 Incident 
#Cambrils encara 
hospitalitzades a 
Joan XXIII, St 
Joan Reus i Sta 
Tecla 5 persones 
(1 crític, 2 greus i 
2 lleus) segons 
@semgencat

No @merge
nciescat

No No No No No Sí Sí 572 4 532 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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118 Informamos 
también que el 
tráfico esta 
cerrado en las 
Ramblas

No No Sí. Tweet 
@TMBInfo
(Por 
razones 
de 
seguridad 
a las 8:45 
se 
cerrarán 
las 
estaciones 
Liceu 
(L3)y 
Catalunya 
(L1 y L3) y 
los trenes 
no 
pararán. 
Saludos 

No No No No No No 1.000 5 805 18/8

119 El conseller 
@quimforn atén a 
la @cope_es

No @interio
rcat

No No No No No No Sí 51 0 147 18/8

120 Si aneu a la 
concentració de 
pça Catalunya: -
accediu a peu, -
no porteu 
motxilles o 
bosses grans, -es 
faran controls de 
seguretat previs 

Sí No No No No No No No No 5.700 51 4.700 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
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121 Finalment els 
cinturons que 
portaven els 5 
individus a 
#Cambrils eren 
d’explosius 
simulats

Sí No No No No No No Sí No 2.000 56 2.000 18/8

122 Finalmente los 
cinturones que 
llevaban los 5 
individuos en 
#Cambrils eran 
de explosivos 
simulados

Sí No No No No No No Sí No 3.900 66 4.100 18/8

123 FInally the belts 
worn by the 5 
individuals in 
#Cambrils were 
simulated 
explosives

Sí No No No No No No Sí No 429 7 531 18/8

124 Si tens informació 
sobre incidents 
ocorreguts a 
#Rambles i 
#Cambrils 
contacta amb 
nosaltres: 
mossos.terrorism
e@gencat.cat 937 
285 220 

Sí No No No No No No Sí No 1.200 6 603 18/8

Nº Text Tweet 
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Retweet Rt amb 
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m’agrada

Data
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125 Si tienes 
información sobre 
incidentes en 
#Rambles y 
#Cambrils 
contacta con 
nosotros: 
mossos.terrorism
e@gencat.cat 937 
285 220

Sí No No No No No No Sí No 3.300 22 1.800 18/8

126 If you have 
information on 
incidents that 
ocurred in 
#Rambles and 
#Cambrils, 
contact us: 
mossos.terrorism
e@gencat.cat 937 
285 220 

Sí No No No No No No Sí No 1.100 7 564 18/8

127 @quimforn hores 
d’ara investigació 
tracta identificar 5 
terroristes abatuts 
a Cambrils, 
entrades a Ripoll i 
identificar autor 
atropellament

Sí No No No No No No No Sí 117 3 131 18/8

128 Corren rumors 
sobre un mort 
pacient ingressat 
a Hospital Joan 
XXIII. NO ÉS 
CERT #Cambrils 

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 802 11 812 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada
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129 Circulan rumores 
sobre defunción 
herido ingresado 
en Joan XXIII NO 
ES CIERTO 
#Cambrisl 

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 1.400 14 1.200 18/8

130 Acte centralde 
condemna 
atemptats Bcn 
#PlCatalunya 
#Barcelona 
#Cambrils

Sí No No No No Sí No Sí No 1.600 44 2.900 18/8

131 @salutcat 
CONFIRMA 
MORT DONA 
CRÍTICA 
ingressada a 
Joan XXIII La 
xifra de morts en 
atemptats 
#Barcelona i 
#Cambrils és de 
14

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí Sí 1.100 35 730 18/8

132 IMPORTANTE 
@salutcat 
CONFIRMA 
MUERTE MUJER 
CRÍTICA 
ingresada en 
Joan XXIII La 
cifra de muertos 
en atentados 
#Barcelona y 
#Cambrils es 14

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí Sí 2.100 92 1.500 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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133 A woman injured 
yesterday in 
#Cambrils attack 
has died. 14 
citizens died 
yesterday in 
#Barcelona and 
#Cambrils 
terrorist attacks

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 715 13 601 18/8

134 Las víctimas 
mortales y 
heridos de los 
atentados 
#Cambrils y 
#Barcelona son 
según un balance 
provisional de 34 
nacionalidades 
diferentes

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 1.500 10 1.500 18/8

135 Les víctimes 
mortals i ferits 
atemptats 
#Cambrils i 
#Barcelona són 
(balanç 
provisional) de 34 
nacionalitats 
diferents

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí No 3.400 63 2.100 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari
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m’agrada

Data
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136 El president 
@marianorajoy 
presideix la reunió 
del Gabinet de 
Crisi del 
@govern, reunit 
al departament 
d’Interior. @KRLS 
@quimforn

No @interio
rcat

No No Sí No No No Sí 270 18 519 18/8

137 13:42 S’ha 
detingut una 
quarta persona 
relacionada amb 
els fets registrats 
en les darreres 
hores a #Cambrils 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 2.500 74 3.400 18/8

138 Roda de premsa 
en breu del 
Conseller 
@interiorcat i el 
Major de Mossos. 
Retransmetrem 
en directe a 
través del nostre 
compte per 
Periscope

Sí No No No No No No No Sí 268 12 573 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari
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m’agrada
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139 13.42 Se ha 
detenido una 
cuarta persona 
relacionada con 
los hechos 
registrados en las 
últimas horas 
#Cambrils 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 2.200 59 3.300 18/8

140 El 4 detingut ha 
estat a #Ripoll 

Sí No No @mossos No No No Sí No 575 17 1.200 18/8

141 13.42 We have 
arrested a fourth 
person related to 
the events that 
ocurred in the last 
hours #Cambrils 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 361 4 591 18/8

142 Las víctimas 
mortales y 
heridos de los 
atentados 
#Cambrils y 
#Barcelona son 
según un balance 
provisional de 34 
nacionalidades 
diferentes

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 2.900 68 1.900 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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143 ACTUALITZACIÓ 
14:30 última hora 
declaracions del 
#MajorTrapero 
sobre 
#atemptatsCatalu
nya#Barcelona 
#Cambrils

Sí No No No No Sï No Sí No 107 7 283 18/8

144 ACTUALITZACIÓ
Declaracions 
d’última hora al 
Departament 
@interiorcat 
#MajorTrapero#at
emptatCatalunya 

Sí No No No No Sí No Sí Sí 386 18 602 18/8

145 Major Trapero 
expressa en nom 
de tots els 
mossos la 
proximitat i escalf 
que ens fa arribar 
tota la ciutadania. 
Gràcies de tot cor

Sí No No No No No No No No 3.700 469 13.000 18/8

146 Us recordem que 
només difongueu 
informacions 
policials a través 
de canals oficials. 
No alimentem la 
falsa rumorologia 
#Mossos

Sí No No No No No No Sí No 3.600 32 2.500 18/8
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147 Quatre dels cinc 
presumptes 
autors terroristes 
de Cambrils van 
ser abatuts per un 
sol mosso

Sí No No No No No No No No 2.600 486 6.900 18/8

148 Treballem amb la 
hipòtesi que els 
terroristes 
preparaven des 
de feia temps els 
atemptats de 
Cambrils i 
Barcelona des 
d’Alcanar 

Sí No No No No No No No No 925 14 1.200 18/8

149 #ProteccioCivil 
NO hagáis caso 
de informaciones 
que no estén 
contrastadas o 
que no provengan 
de fuentes 
oficiales

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 1.300 16 1.600 18/8

150 Cap dels 4 
detinguts pels fets 
de #Cambrils i 
#Barcelona tenien 
antecedents per 
fets relacionats 
amb terrorisme

Sí No No No No No No Sí No 431 11 632 18/8

Nº Text Tweet 
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151 14:54 L’autor 
material de 
l’atemptat de 
#Barcelona 
encara no s’ha 
identificat. Fins al 
moment hi ha 4 
detinguts i 5 
persones 
abatudes

Sí No No No No No No Sí No 893 15 984 18/8

152 Ninguno de los 4 
detenidos por los 
hechos de 
#Cambrils y 
#Barcelona tenía 
atecedentes por 
hechos 
relacionados con 
terrorismo

Sí No No No No No No Sí No 1.000 38 1.200 18/8

153 Presumptes 
terroristes d 
#Cambrils 
portaven una 
destral i diferents 
ganivets al 
cotxe.També 
cinturons amb 
falsos explosius 
adherits al cos

Sí No No No No No No Sí No 546 9 715 18/8

154 No hi ha Sí No No No No Sí No No No 286 14 543 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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155 None of the 4 
detainees 
arrested on the 
#Cambrils # and 
#Barcelona facts 
had a history of 
terrorism-related 
events

Sí No No No No No No Sí No 231 6 337 18/8

156 Abans de ser 
abatuts van ferir a 
la cara amb un 
ganivet a una 
persona que es 
trobava al lloc 
dels fets 

No No Sí. Tweet 
154 (+info)

No No No No No No 588 24 790 18/8

157 Presuntos 
terroristas de 
#Cambrils 
llevaban un hacha 
y cuchillos en el 
coche además de 
cinturones con 
falsos explosivos 
adheridos al 
cuerpo 

Sí No No No No No No Sí No 1.300 42 1.800 18/8

158 Antes de ser 
abatidos hirieron 
en la cara con un 
cuchillo a una 
persona que se 
encontraba en el 
lugar de los 
hechos.

No No Sí. Tweet 
154 (+info)

No No No No No No 1.200 31 1.400 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
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159 Suspects 
#Cambrils 
terrorists carried 
an ax and knives 
in teh car and 
belts with false 
explosives 
attached to the 
body

Sí No No No No No No Sí No 263 8 473 18/8

160 Before being shor 
down they 
wounded a 
person in the face 
at the place of 
facts with a knife.

No No Sí. tweet 
160 (+info)

No No No No No No 213 7 388 18/8

161 Gràcies a tota la 
ciutadania per 
l’ajuda, la 
col·laboració, 
facilitació de la 
nostra tasca i la 
no difusió de 
rumors 
#Barcelona 
#Cambrils

Sí No No No No No No Sí No 4.600 735 15.000 18/8

162 Hi insistirem tant 
com calgui: NO 
feu difusió 
d’informacions q 
corren per la 
xarxa i q no 
surten de fonts 
oficials! No creen 
falses alarmes

Sí No No No Sí No No No No 5.100 113 3.900 18/8

Nº Text Tweet 
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Retweet Rt amb 
comentari
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163 Traslladem a la 
comissaria de 
Tortosa com a 
detingut el ferit 
greu en la primera 
explosió d’Alcanar 
relacionat amb 
fets #Barcelona 
#Cambrils

Sí No No No No No No Sí No 1.000 33 2.000 18/8

164 Gracias a todos 
los ciudadanos 
por la ayuda y 
colaboración / 
Thanks to all the 
citizens for the 
help al 
collaboration 
#Barcelona 
#Cambrils

Sí No No No No No No Sí No 2.700 284 9.200 18/8

165 18:58h. Seguim 
treballant per 
identificar el 
conductor de la 
furgoneta que ahir 
va atemptar a 
Barcelona. 
Gràcies per la 
vostra 
col.laboració

Sí No No No No No No No No 1.300 77 3.300 18/8
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166 19:11 h Trobades 
restes biològiques 
a casa Alcanar q 
s’estan 
analitzant / 
Restos biológicos 
encontrados en 
casa Alcanar 
#Barcelona 
#Cambrils

Sí No No No No No No Sí No 719 20 1.300 18/8

167 20:36 h Treballem 
per determinar si 
les restes 
biològiques 
localitzades a 
Alcanar pertanyen 
a un segon 
cadàver 
#Barcelona 
#Cambrils

Sí No No No No No No Sí No 472 22 1.400 18/8

168 Trabajamos para 
determinar si 
restos de Alcanar 
son de 2o 
cadáver / We are 
working to 
determine if 
biological traces 
from Alcanar are 
human

Sí No No No No No No No No 477 28 1.200 18/8

Nº Text Tweet 
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Retweet Rt amb 
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m’agrada
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169 Major Trapero a 
@tv3cat: ‘ja s’han 
identificat les 5 
persones 
abatudes a 
Cambrils. A banda 
hi ha 4 detinguts i 
3 identificats’ 
#NoTincPor 

Sí No No No No No No Sí Sí 1.100 59 2.300 18/8

170 El 
#PortaveuMossos 
parla a @hora25 
des de les 
#Rambles sobre 
els atacs 
terroristes 
ocorreguts a 
#Barcelona i 
#Cambrils

Sí No No No No Sí No Sí Sí 168 13 649 18/8

171 Major Trapero en 
@tv3cat: ‘ya se 
han detenido las 
5 personas 
abatidas en 
Cambrils. Además 
hay 4 detenidos y 
3 identificados’ 
#NoTincPor

Sí No No No No No No Sí Sí 729 38 1.900 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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172 We have already 
identified 5 people 
shot down in 
Cambrils. On the 
other hand there 
are 4 people 
arrested and 3 
more identified’ 
#NoTincPor 

Sí No No No No No No Sí No 317 3 729 18/8

173 1:18h Gestionem 
130 trucades (937 
285 230) i 200 
correus 
(mossos.terrorism
e@gencat.cat) 
amb info 
ciutadana sobre 
els fets de Bcn i 
Cambrils

Sí No No No No No No No No 483 12 1.300 18/8

174 1:48 Hem fet 
comprovacions en 
dos autocars de 
Girona i Garrigàs 
sense cap 
incidència 
destacable. NO 
difongueu 
informacions no 
contrastades

Sí No No No No No No No No 1.200 44 2.300 18/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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175 Gràcies als 
companys i 
companyes de 
tots els cossos 
policials i 
d’emergències 
que heu 
col·laborat en els 
atemptats 
#BArcelona 
#Cambrils

Sí No No No No No No Sí No 1.600 98 6.400 19/8

176 9.45hEn propers 
minuts tenim 
previst fer 
diverses 
explosions 
controlades a 
Alcanar. Si sentiu 
detonacions NO 
us alarmeu 
#Barcelona 
#Cambrils

Sí No No No No No No Sí No 1.200 16 1.300 19/8

177 9.45h En los 
próximos minutos 
tenemos previsto 
hacer varias 
explosiones 
controladas en 
Alcanar. Si oyes 
detonaciones NO 
te alarmes! 

Sí No No No No No No Sí No 4.100 48 4.400 19/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari
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178 9.45h In few 
minutes we are 
going to make 
several controlled 
explosions in 
Alcanar. If you 
hear detonations 
DO NOT be 
alarmed

Sí No No No No No No No No 421 4 527 19/8

179 Hi insistirem tant 
com calgui: NO 
feu difusió 
d’informacions q 
corren per la 
xarxa i q no 
surten de fonts 
oficials! No creen 
falses alarmes 

Sí No No No No No No No No 4.300 50 5.000 19/8

180 Atenció als 
mitjans per part 
del Portaveu del 
cos l’inspector 
Albert Oliva 
#Barcelona 
#Cambrils 
#NoTincPor

Sí No No No No Sí No Sí No 496 35 666 19/8

181 Identificada una 
altra víctima 
mortal de 
l’atemptat de 
#Barcelona: 1 
persona de 
nacionalitat 
protuguesa 

No @emerg
enciesca
t

No No No No Sí Sí No 379 5 563 19/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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182 Agraïm la vostra 
col.laboració però 
per evitar 
confusions i 
sobretot per 
respecte a la 
família difoneu 
només informació 
de font oficial

Sí No No No No No No No No 1.000 16 2.000 19/8

183 15.00h Ni 
buscàvem nihem 
trobat cap nen 
desaparegut 
atemptat 
Barcelona.Víctime
s i ferits estan 
localitzats i 
treballem per 
identificació

Sí No No No No No No No No 2.500 85 2.800 19/8

184 Sou molts els que 
demaneu info 
concreta sobre 
menor australià. 
La prioritat 
comunicativa 
sobre víctimes i 
ferits és als 
familiars. Gràcies 

Sí No No No No No No No No 901 35 2.000 19/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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185 Sois muchos que 
pedís información 
concreta sobre el 
niño australiano. 
La prioridad 
comunicativa 
sobre víctimas y 
heridos es a los 
familiares

Sí No No No No No No No No 1.000 41 2.600 19/8

186 There are many 
who ask for 
specific 
information about 
the Australian 
child. 
Communicative 
priority over 
victims is to family 
members

Sí No No No No No No No No 251 7 421 19/8

187 15.00h Ni 
buscábamos ni 
hemos 
encontrado 
ningún niño 
desaparecido en 
el atentado de 
Barcelona. 
Víctimas y 
heridos están 
localizados

Sí No No No No No No No No 4.700 121 5.000 19/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data

�146



188 15:00 Neither we 
were searching 
nor we have 
found any lost 
child in the 
barcelona attack. 
All the victims and 
injured have been 
located

Sí No No No No No No No No 305 18 355 19/8

189 Denunciats dos 
periodistes per 
accedir a 
unhabitatge 
precintat, si us 
plau no intercediu 
en la nostra 
investigació, 
faciliteu-nos la 
tasca 

Sí No No No No No No No No 3.800 155 6.500 19/8

190 Denunciados 2 
periodistas x 
acceder a 1 
domicilio 
precintado, por 
favor no interfiráis 
en nuestra 
investigación, 
facilitarnos 
nuestra tarea

Sí No No No No No No No No 5.700 159 8.100 19/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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191 Denounced two 
journalist for 
getting into a 
sealed off house. 
Please do not 
interfere in our 
investigation, 
facilitate our work

Sí No No No No No No No No 297 8 460 19/8

192 Juntament amb 
altres organismes 
ens encarreguem 
d’atendre les 
víctimes i 
familiars dels 
atemptats i 
acompanyar.les 
en aquests durs 
moments

Sí No No No Sí No No No No 254 18 985 19/8

193 Junto con otros 
organismos nos 
encargamos de 
atender a las 
víctimas y 
familiares de los 
atentados y 
acompañandolos 
en estos duros 
momentos

No No Sí. Tweet 
193 
(traducció)

No Sí No No No No 258 15 830 19/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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194 Denunciats dos 
periodistes per 
accedir a un 
habitatge 
precintat, si us 
plau no interferiu 
en la nostra 
investigació, 
faciliteu-nos la 
tasca.

No No Sí. Tweet 
190 
(traducció)

No No No No No No 948 51 1.700 19/8

195 Tota la informació 
oficial sobre els 
atemptats a 
#Barcelona i 
#Cambrils, la 
publiquem per 
aquesta via. No 
difonguis 
informació falsa 

Sí No No No No No No Sí No 994 18 1.500 19/8

196 Toda la 
información oficial 
sobre los 
atentados de 
#Barcelona y 
#Cambrils la 
publicamos 
poresta vía. No 
difundas 
información falsa 

Sí No No No No No No Sí No 1.100 19 1.600 19/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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197 All the official 
information about 
the attacks of 
#Barcelona and 
#Cambrils, we will 
publish it hereby. 
Please do not 
spread false 
information

Sí No No No No No No Sí No 208 2 368 19/8

198 RECORDA / 
RECUERDA / 
REMIND familiars 
afectats familiares 
afectados for 
relatives affected 
(+34) 900 400 
012 #Rambles 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 5.200 74 3.200 19/8

199 Si tens informació 
sobre incidents 
ocorreguts a 
#Rambles i 
#Cambrils 
contacta amb 
nosaltres: 
mossos.terrorism
e@gencat.cat 937 
185 220 

Sí No No No No No No Sí No 2.300 23 1.100 19/8

Nº Text Tweet 
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200 Si tienes 
información sobre 
los incidentes de 
#Rambles y 
#Cambrils 
contacta con 
nosotros: 
mossos.terrorism
e@gencat.cat 937 
285 220

Sí No No No No No No Sí No 1.100 12 754 19/8

201 If you have any 
information abouy 
the #rambles and 
#Cambrils 
incidents, please 
contact us: 
mossos.terrorism
e@gencat.cat 937 
285 220

Sí No No No No No No Sí No 332 3 257 19/8

202 Ampli dispositiu 
de seguretat al 
estadi de 
#Montilivi per 
garantirla 
seguretat de tots 
els assistents. 
Demanem 
paciència

Sí No No No No No No Sí No 258 3 832 19/8

Nº Text Tweet 
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Retweet Rt amb 
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Data
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203 Amplio dispositivo 
de seguridad en 
el estadio de 
#Montillivi para 
garantizar la 
seguridad de 
todos los 
asistentes. 
Pedimos 
paciencia

No No Sí. Tweet 
203 
(traducció)

No No No No Sí No 355 12 759 19/8

204 Gran operatiu 
policial arreu del 
territori. Et pots 
trobar amb 
retencions per 
diferents vies. Si 
us plau, no ho 
difonguis. És per 
seguretat

Sí No No No Sí No No No No 4.600 121 5.700 19/8

205 @Prefet30 
confirme 
l’absence de 
fusillade en gare 
de Nîmes, 
opération de 
vérification par 
rapport à un 
signalement 
suspect 

No @prefet
30

No No No No No No No 2.400 33 1.000 19/8

206 Évitez le secteur 
de la gare de 
Nîmes pour 
permettre la fin de 
la levée de doute

No @prefet
30

No No No No No No No 1.100 19 633 19/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari
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m’agrada
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207 Recomanem que 
la gent segueixi 
informació oficial 
a @Prefet30 

Sí No No No No No No No Sí 439 18 842 19/8

208 Recomendamos 
que la gente siga 
información oficial 
a @Prefet30

No No Sí. Tweet 
208 
(traducció)

No No No No No Sí 386 15 599 19/8

209 Volem compartir 
amb vosaltres 
una de les moltes 
mostres de suport 
rebudes i que 
encoratgen a 
seguir 
treballant.Sobren 
les paraules. 
Gràcies

Sí No No No No Sí No No No 11.000 925 30.000 19/8

210 Queremos 
compartir con 
vosotros una de 
las muchas 
muestrasde 
apoyo y que nos 
ayudan a seguir 
adelante. Sobran 
las palabras.

No No Sí. Tweet 
211 
(traducció)

No No No No No No 1.700 127 5.800 19/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
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211 We would like to 
share with you 
one of the many 
expressions of 
support received 
that encourage us 
to keep working. 
Thank you

No No Sí. Tweet 
211 
(traducció)

No No No No No No 650 45 2.000 19/8

212 Fin de la levée de 
doute : retour à la 
normale imminent 
à la gare de 
Nîmes

No @prefet
30

No No No No No No No 1.400 24 1.300 19/8

213 Amb la seguretat 
NO S’HI JUGA. 
Falses situacions 
de risc o 
informacions 
poden crear 
alarma i 
situacions de 
pànic amb greus 
conseqüències 

Sí No No No No No No No No 1.200 9 1.700 20/8

214 Con la seguridad 
NO SE JUEGA. 
Crear falsas 
situaciones d 
riesgo o falsas 
informaciones 
puede generar 
alarma i 
situaciones de 
pánico graves

Sí No No No No No No No No 1.800 29 3.000 20/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada
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215 NE JOUEZ PAS 
avec la sécurité. 
Crér fausses 
situations/
informations de 
risque peut 
généner une 
alarme et une 
panique pas 
nécessaire 

Sí No No No No No No No No 277 4 437 20/8

216 #PortaveuMossos 
a @rac1 No és 
cert la informació 
que circula sobre 
dispositiu de 
recerca a Manlleu

Sí No No No No No No Sí Sí 752 17 642 20/8

217 La investigació 
continua i seguim 
treballant. Estem 
fent cerca d’una 
persona 
relacionada amb 
atemptat. No 
podem confirmar 
grau d’autoria

Sí No No No No No No No No 864 31 1.700 20/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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218 Seguim fent 
dispositius de 
seguretat a 
Catalunya. A la 
regió de Girona 
estem en 
dispositiu d 
tancament. 
Agraim la 
comprensió d la 
ciutadania 

Sí No No No No No No No No 953 16 1.600 20/8

219 De moment 
estem tancant 
l’incident de Sant 
Just de forma 
separada, però no 
descartem que hi 
pugui tenir relació 
#PortaveuMossos

Sí No No No No No No Sí No 416 10 718 20/8

220 Hi ha bona 
comunicació i 
col.laboració 
entre els cossos 
de seguretat i 
altres actors que 
estan des del 
minut 0 en la 
Mesa 
#PortaveuMossos

Sí No No No No No No Sí No 262 9 720 20/8
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221 Siguem los 
dispositivos de 
seguridad en 
CAtaluña y 
especialmente en 
la frontera con 
Francia. 
Agradecemos la 
comprensión de 
la ciudadanía

Sí No No No No No No No No 1.000 39 2.300 20/8

222 Si aneu al partit 
avui al 
#CampNou -aneu 
amb temps -no 
porteu bosses 
grans -hi haurà 
controls d 
seguretat als 
accesos a peu i 
vehicles

Sí No No No No No No Sí No 1.400 16 1.600 20/8

223 Hay buena 
comunicación y 
colaboración 
entre los cuerpos 
de seguridad y 
otros actores que 
están desde el 
minuto 0 en la 
Mesa. 
#PortaveuMossos

Sí No No No No No No Sí No 412 19 1.100 20/8
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224 La nostra mostra 
solidària a la 
missa de la 
Sagrada Família 
en suport a totes 
les víctimes.

Sí No No No Sí No No No No 367 18 1.500 20/8

225 De todo corazón, 
nuestra muestra 
más solidaria en 
la misa de la 
Sagrada Familia 
en apoyo a todas 
las víctimas del 
atentado.

Sí No No No Sí No No No No 586 34 2.400 20/8

226 Si acudes hoy al 
partido en 
#CampNou -ve 
con tiempo -no 
lleves bolsas 
grandes -habrá 
controles 
seguridad a los 
accesos a pie y 
vehículos

Sí No No No No No No Sí No 1.600 15 2.200 20/8

227 La identificació 
legal de víctimes 
de l’atemptat 
segueix protocols 
de l’Audiència 
Nacional. 
L’atenció a les 
famílies és la 
nostra prioritat

Sí No No No No No No No No 405 9 939 20/8
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228 DO NOT PLAY 
with security. 
Creating false risk 
situations or false 
information can 
generate alarm 
and serious panic 
situations

Sí No No No No No No No No 262 1 398 20/8

229 Demanem 
respecte i 
rigurositat a l’hora 
de donar 
informacions 
sobre víctimes 
fins q 
s’acompleixim 
tràmits i 
comunicacions a 
familiars.

No No Sí. Tweet 
231 (+info)

No No No No No No 737 17 1.200 20/8

230 Estamos 
investigando el 
proceso de 
radicalización de 
los miembrosdela 
célula. 
#MajorTrapero 
aten els mitjans 
internacionals 

Sí No No No No No No Sí No 479 20 1.000 20/8
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Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
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231 Investigation goes 
on and we keep 
on working. We 
are looking for a 
person related to 
the attack, but we 
can’t confirm 
degree of 
authorship

Sí No No No No No No No No 125 3 208 20/8

232 No hay que 
criminalizar las 
mezquitas, es un 
lugar donde la 
gente va a rezar 
#notincpor 
#AtentadoBarcelo
na

No No No @mossos No No No Sí No 2.300 182 4.100 20/8

233 Por ahora 
seguimos 
trabajando con la 
hipótesos de que 
la célula estaba 
formada x 12 
terroristas. 
Estamos 
buscando a uno 
huido 
#MajorTrapero 

Sí No No No No No No Sí No 1.300 44 2.100 20/8

Nº Text Tweet 
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Retweet Rt amb 
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234 Buscamos 3 
personas porque 
aún no tenemos 
confirmada la 
identidad de los 
restos biológicos 
de Alcanar 
#MajorTrapero 
#AtentadoBarcelo
na

Sí No No No No No No Sí No 1.000 25 1.400 20/8

235 A ninguno de los 
integrantes de la 
célula les 
constaban 
antecedentes o 
informaciones 
previas de 
terorismo 
#MajorTrapero 
#atentadoBarcelo
na

Sí No No No No No No Sí No 468 30 742 20/8

236 Creiem que feia 
mesos q 
preparaven 
accions terroristes 
des d’Alcanar, 
l’objectiu era 
almenys un 
atemptat a #BCN 
L’explosió ho va 
precipitar

Sí No No No No No No Sí No 731 27 1.200 20/8
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Retweet Rt amb 
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237 Nous étudions le 
processus de 
radicalisation des 
membres de la 
cellule. 
#MajorTrapero 
avec les 
journalistes et la 
presse 
internationale

Sí No No No No No No Sí No 110 0 190 20/8

238 We are 
investigating the 
process of 
radicalization of 
the members of 
the terrorist 
group. 
#MajorTrapero 
has attended the 
international 
media

No No Sí. Tweet 
234 
(traducció)

No No No No Sí No 146 2 257 20/8

239 Pour l’instant, on 
travaille sur 
l’hypothèse que la 
cellule a été 
formée x 12 
terroristes. Nous 
recherchons 
encore un fugitif. 
#MajorTrapero

Sí No No No No No No Sí No 147 81 215 20/8
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Retweet Rt amb 
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240 You don’t have to 
criminalize 
mosques, it’s a 
place where 
people are going 
to pray 
#Notincpor 
#AtentadoBarcelo
na

No No Sí. Tweet 
236 
(traducció)

No No No No Sí No 554 28 876 20/8

241 If you go to the 
match today at 
#CampNou go 
ahead with time 
and do not carry 
big bags. There 
will be security 
controls at all 
accesses

Sí No No No No No No Sí No 166 0 240 20/8

242 For now we keep 
working with the 
hypothesis that 
the group was 
formed by 12 
terrorist. We are 
looking for one 
fled 
#MajorTrapero

No No Sí. Tweet 
237 
(traducció)

No No No No Sí No 175 6 257 20/8
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243 Aucun des 
membres de la 
cellule n’avait des 
casiers judiciaires 
antérieus sur le 
terrorisme 
#MajorTrapero 
#atentadoBarcelo
na 

Sí No No No No No No Sí No 126 10 218 20/8

244 3 víctimas + 
atentado de 
#Barcelona 
indentificadas: 1 
menor australiano 
(con doble 
nacionalidad 
británica) 1 
persona italiana 1 
persona belga 

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 1.000 80 878 20/8

245 Identificades 3 
víctimes més de 
l’atemptat de 
#BarcelonaAttack 
1 menor australià 
(també 
nacionalitat UK) 1 
persona italiana 1 
persona belga

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 459 30 547 20/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
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246 Donem el condol 
als familiars i 
amics de les 
víctimes dels 
atacs terroristes 
de #Barcelona i 
#Cambrils, i les 
homenatgem amb 
aquesta ofrema

Sí No No No Sí No No Sí No 1.200 50 3.100 20/8

247 Damos el pésame 
a los familiares y 
amigos de las 
víctimas de los 
atentados en 
#Barcelona y 
#Cambrils, y los 
homenajeamos 
conesta ofrenda

No No Sí. Tweet 
250 
(traducció)

No No No No Sí No 683 20 1.700 20/8

248 We think they 
were preparing 
these attacks 
since many 
months ago from 
Alcanar, The 
objective was at 
least 1 attack 
#Barcelona 
#MajorTrapero

Sí No No No No No No Sí No 147 1 266 20/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
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249 Si vais al partido 
de hoy al 
#CampNou -Id 
con tiempo -No 
llevéis bolsas 
grandes -Habrá 
controles de 
seguridad para 
personas y 
vehículos 

Sí No No No Sí No No Sí No 464 2 929 20/8

250 Demanem la 
vostra 
col·laboració als 
controls de nit. 
Obre el llum 
interior del vehicle 
i baixa la finestra 
per tal que et 
veiem bé. Gràcies

Sí No No No Sí No No No No 4.700 88 4.300 20/8

251 Pedimos vuestra 
colaboración en 
los controles de 
noche. Abre la luz 
interior dl vehiculo 
y baja la ventana 
para que te 
veamos mejor. 
Gracias

No No Sí. Tweet 
254 
(traducció)

No No No No No No 3.500 58 3.200 20/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari
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252 We ask for your 
cooperation in the 
traffic controls at 
night. Open the 
light of inside the 
car and open the 
window yo see 
you well. Thank u

No No Sí. Tweet 
254 
(traducció)

No No No No No No 500 6 487 20/8

253 Tenim molts 
agents uniformats 
i de paisà per tot 
el territori, estem 
fent prevenció. No 
difongueu 
informació falsa ni 
creeu alarmisme 
en va

Sí No No No Sí No No No No 2.100 42 3.200 20/8

254 Tenemos muchos 
agentes 
uniformados y de 
paisano por todo 
el territorio, 
estamos 
previniendo. No 
difundáis 
información falsa 
ni alarmismo

No No Sí. Tweet 
257 
(traducció)

No No No No No No 1.400 29 2.200 20/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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255 Recordem el TF 
de atención a 
familiars de 
víctimes i afectats 
REcordamos el 
TF de atención a 
familiares de 
víctimas y 
afectados

No @112 No No Sí No No No No 336 3 241 20/8

256 If a relative of You 
has been a victim 
of the terrorist 
#attack in 
#Barcelona and 
You need any 
information THIS 
IS THE phone 
number to call 

No @112 No No Sí No No Sí No 335 6 224 20/8

257 @CNNEE Albert 
Oliva, portavoz de 
@mossos, la 
policía catalana , 
contó a CNN los 
avances de la 
investigación por 
los ataques

Sí No No No No No Sí No Sí 172 10 355 20/8

258 Identificat el 
conductor de 
l’atemptat de 
Barcelona

Sí No No No No No No No No 3.000 107 5.500 21/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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259 Identificado el 
conductor del 
atentado de 
Barcelona

Sí No No No No No No No No 4.200 164 7.400 21/8

260 Identified the 
driver van of the 
Barcelona attack 
#Barcelona 
#Cambrils 

Sí No No No No No No Sí No 395 11 671 21/8

261 Busquem aquesta 
persona com a 
presumpte autor 
de l’atemptat de 
les Rambles. 
Seria el conductor 
de la furgoneta. 
Màxima difusió

Sí No No No Sí No No No No 12.000 67 3.400 21/8

262 Buscamos esta 
persona como 
presunto autor del 
atentado en las 
#Rambles. Seria 
el conductor de la 
furgoneta. 
Máxima difusión

Sí No No No Sí No No Sí No 22.000 177 5.900 21/8

263 We’re searching 
for this person as 
the suspected 
perpetrator of the 
Barcelona attack. 
He was the driver 
van. Share as 
much as possible

Sí No No No Sí No No No No 4.100 42 1.100 21/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data

�169



264 Nous cherchons 
cette personne 
comme auteur 
présumé de 
l’attaque sur 
#Ramblas. Il était 
le conducteur de 
la fourgonnette. 
Diffusion 
maximale

Sí No No No Sí No No Sí No 1.600 18 402 21/8

265 És perillós i 
podria anar 
armat. Se’l busca 
com presumpte 
autor atemptat de 
Barcelona 
d’aquest 17 
agost. Seria el 
conductor de la 
furgoneta 

Sí No No No No No No No No 2.300 19 767 21/8

266 Es peligroso y 
podria ir armado. 
Se le busca como 
presunto autor 
atentado de 
Barcelona del 17 
agosto. Se trata 
del conductor de 
la furgoneta

Sí No No No No No No No No 10.000 123 4.100 21/8

267 Declaracions 
Major Trapero # 
Barcelona

Sí No No No No Sí No Sí No 543 28 685 21/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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268 He is dangerous 
amd could be 
armed. He is 
sought as the 
alleged 
perpetrator of the 
Barcelona attack 
on August 17. He 
was the van driver

Sí No No No Sí No No No No 1.300 15 400 21/8

269 Complexió física 
normal 
Aproximadament 
1’80 m altura Pell 
fosca Cabell curt 
Podria portar 
barba

Sí No No No Sí No No No No 1.600 5 496 21/8

270 Complexión física 
normal 
Aproximadamente 
1’80m Piel oscura 
Pelo corto Podría 
llevar barba 

Sí No No No Sí No No No No 8.200 100 2.500 21/8

271 Normal bodily 
appearance 
Approx 5’11” Dark 
complexion Short-
haired He could 
have a beard 

Sí No No No Sí No No No No 946 3 301 21/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
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272 Aquesta persona 
és perillosa i 
podria anr armat. 
prox 1’80m 
d’alçada, pell 
fosca, cabell curt, 
podria portar 
barba. Avisa’ns si 
tens info

Sí No No No Sí No No No No 4.400 34 1.300 21/8

273 Constitution 
physique normal 
Environ 1’80m 
Peau sombre 
Cheveux courts Il 
pourrait avoir 
barbe 

Sí No No No Sí No No No No 1.100 7 371 21/8

274 Busquem aqesta 
persona per 
l’atemptat de les 
#Rambles de 
Barcelona i el 
posterior 
apunyalament 
mortal a un jove

Sí No No No Sí No No Sí No 2.200 18 734 21/8

275 Utilitza aquest 
telèfon o correu 
electrònic per 
informació 
rellevant 

Sí No No No Sí No No No No 2.300 7 843 21/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
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276 La mort del jove 
apunyalat a Sant 
Just el passat 
dijous s’ha pogut 
vincular 
directament a 
l’atemptat de 
Barcelona en les 
darreres hores.

Sí No No No No No No No No 651 15 758 21/8

277 La muerte del 
joven apuñalado 
en Sant Just 
Desvern el jueves 
pasado se podría 
vincular 
directamente con 
el atentado de 
Barcelona

Sí No No No No No No No No 402 3 406 21/8

278 13.20h Aquesta 
hora estem fent 
comprovacions al 
c/Pelai de 
Barcelona per 
una motxilla 
sospitosa. TEDAX 
fa comprovacions

Sí No No No No No No No No 658 10 541 21/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari
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279 En relació a 
l’incident obert al 
centre de 
Barcelona 
demanem que per 
seguretat no feu 
difusió de rumors. 
Seguiu fonts 
oficials 

Sí No No No No No No No No 386 2 445 21/8

280 Torn preguntes 
declaració Major 
Trapero 
#Barcelona 
#Cambrils

Sí No No No No Sí No Sí No 149 8 225 21/8

281 Estamos 
haciendo 
comprobaciones 
en la calle Pelai 
de Barcelona por 
una mochila 
sospechosa. 
TEDAX está 
comprobando

No No Sí. Tweet 
282 
(traducció)

No No No No No No 626 4 490 21/8

282 The death of the 
young person 
stabbed in Sant 
Just Desvern last 
Thursday could 
be linked directly 
with the attack of 
Barcelona 

No No Sí. Tweet 
281 
(traducció)

No No No No No No 169 2 178 21/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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283 We are doing 
checks on Pelai 
street in 
Barcelona for a 
suspicious 
backpack. TEDAX 
is checking 

No No Sí. Tweet 
285 
(traducció)

No No No No No No 150 1 145 21/8

284 L’objecte sospitós 
del c/Pelai era 
una motxilla amb 
efectes personals. 
En breu es 
restablirà la 
normalitat a la 
zona

Sí No No No No No No No No 1.100 20 1.300 21/8

285 El objeto 
sospechoso de 
calle Pelai de 
Barcelona era 
una mochila con 
efectos 
personales. En 
breve se 
restablecerá la 
normalidad en la 
zona 

No No Sí. Tweet 
288 
(traducció)

No No No No No No 672 7 625 21/8

286 The suspicious 
object on Pelai 
Street was a 
backpack with 
personal effects. 
Shortly, normality 
in the area will be 
restored. 

No No Sí. Tweet 
288 
(traducció)

No No No No No No 179 0 192 21/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada

Data
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287 Declaración 
Mayor Trapero 
#Barcelona 
#Cambrils 

SÍ No No No No Sí No Sí No 279 18 409 21/8

288 Vies comunicació 
en cas 
d’informació 
relacionada amb 
els atemptats de 
#Barcelona 
#Cambrils 
mossos.terrorism
e@gencat.cat o 
937 285 220

Sí No No No Sí No No Sí No 2.500 7 751 21/8

289 Vías de 
comunicación en 
caso de 
información sobre 
el atentado 
#Barcelona 
#Cambrils 
mossos.terrorism
e@gencat.cat  
937 285 220

Sí No No No Sí No No Sí No 4.100 48 1.300 21/8

290 If you have any 
information about 
terrorist attack on 
#Barcelona 
#Cambrils 
mossos.terrorism
e@gencat.cat or 
937285220

Sí No No No Sí No No Sí No 1.700 19 574 21/8

Nº Text Tweet 
propi
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291 Si vous avez des 
informations sur 
l’attentat terroriste 
à #Barcelona 
#Cambrils 
mossos.terrorism
e@gencat.cat or 
937285220 

Sí No No No Sí No No Sí No 2.000 19 693 21/8

292 Centres sanitaris 
on estan 
hospitalitzats els 
50 ferits dels 
atacs terroristes 
de #Barcelona i 
#Cambrils

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí No 189 0 209 21/8

293 Centros sanitarios 
donde están 
ingresados los 50 
heridos de los 
ataques 
terroristas de 
#Barcelona y 
#Cambrils

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí No 307 6 321 21/8

294 Ja s’han entregat 
a les 
corresponents 
famílies 9 dels 15 
cossos identificats 
a l’Institut de 
Medicina Legal i 
Ciències 
Forenses de 
Catalunya

No @justici
acat

No No No No No No No 225 11 563 21/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
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295 16:10h Incident 
obert a Subirats 
(Alt Penedès). En 
breu més 
informació

Sí No No No No No No No No 2.400 115 2.300 21/8

296 16:39h Operatiu 
policial en marxa 
a Subirats. 
Difoneu només 
informació oficial 

Sí No No No No No No No No 4.700 160 4.000 21/8

297 16:39 Operativo 
policial en marcha 
en Subirats. 
Difundir solo 
información oficial 

Sí No No No No No No No No 4.300 104 4.600 21/8

298 16.39 Police 
operation in 
progress in 
Subirats. Spread 
only official 
information

Sí No No No No No No No No 1.000 13 1.100 21/8

299 16:59h Rebem 
avís de presència 
persona sospitosa 
a #Subirats i 
s’activa dispositiu 
policial que 
aquesta hora 
continua en 
marxa

Sí No No No No No No Sí No 3.500 92 3.600 21/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
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300 17:05h La 
persona sospitosa 
de #Subirats 
porta adherit al 
cos el que sembla 
un cinturó 
d’explosius. 
L’individu ha estat 
abatut

Sí No No No No No No Sí No 10.000 890 11.000 21/8

301 17:05 La persona 
sospechosa de 
#Subirats lleva 
adherido al 
cuerpo el que 
parece un 
cinturón de 
explosivos. El 
individuo ha sido 
abatido

Sí No No No No No No Sí No 13.000 949 16.000 21/8

302  The suspicious 
man in #Subirats 
wears what looks 
like a belt of 
explosives 
attached to the 
body. This man 
has been shot 
down 

Sí No No No No No No Sí No 1.300 57 1.400 21/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
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303 17:23 TEDAX 
està utilitzant el 
robot per apropar-
se i fer 
comprovacions / 
TEDAX està 
utilizando el robot 
para acercarse 
#Subirats

Sí No No No No No No Sí No 4.500 213 5.100 21/8

304 17:23 TEDAX 
police officers 
(bomb tech) are 
using a robot to 
make an 
approach and 
check the scene 

Sí No No No No No No No No 734 44 1.100 21/8

305 Si us trobeu 
controls policials 
arreu del territori 
us demanem que 
no difongueu la 
seva ubicació ni 
imatges per 
seguretat 

Sí No No No No No No No No 4.100 60 3.700 21/8

306 SI os encontráis 
controles 
policiales os 
pedimos no 
difundir su 
ubicación o 
imágenes del 
mismo

Sí No No No No No No No No 6.800 103 6.000 21/8
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propi
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307 Confirmem que la 
personaabatuda a 
l’incident de 
#Subirats és 
Younes 
Abouyaaqoub, 
autor de 
l’atemptat 
terrorista a 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 16.000 2.000 21.000 21/8

308 Confirmamos que 
la persona 
abatida en el 
incidente de 
#Subirats es 
Younes 
Abouyaaqoub, 
autor del atentado 
terrorista en 
#Barcelona

Sí No No No No No No Sí No 26.000 2.000 33.000 21/8

309 We confirm that 
the man shot 
down in #subirats 
is Younes 
Abouyaaqoub, 
author of the 
terrorist attack in 
#barcelona

Sí No No No No No No Sí No 3.300 237 4.200 21/8

310 Confirmem la 
mort de Younes 
Abouyaaqoub, 
abatut a l’incident 
de #Subirats 

Sí No No No Sí No No Sí No 2.300 199 4.000 21/8
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propi
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311 Confirmamos la 
muerte de Younes 
Abouyaaqoub, 
abatido en 
#Subirats / We 
confirm the death 
of Younes 
Abouyaaqoub 
shot in #Subirats 

No No Sí. Tweet 
314 
(traducció)

No No No No Sí No 2.200 166 3.100 21/8

312  Actualització 
última hora 
operació 
antiterrorista 

Sí No No No No Sí No No No 1.500 102 2.100 21/8

313 Fins al moment hi 
ha 4 detinguts i 8 
presumptes 
terroristes morts 
en relació als 
atemptats de 
Barcelona i 
Cambrils 

Sí No No No No No No No No 711 21 1.300 21/8

314 Hasta el momento 
hay 4 detenidos y 
8 presuntos 
terroristas 
muertos en 
relación a los 
atentados de 
#Barcelona y 
#Cambrils 

Sí No No No No No No Sí No 1.000 45 1.800 21/8

Nº Text Tweet 
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315 19:40h La 
presència policial 
a Sant Sadurni 
d’Anoia està 
relacionada amb 
el dispositiu 
antiterrorista però 
NO hi ha cap 
incident obert 

Sí No No No No No No No No 831 17 1.300 21/8

316 Els 12 objectius 
inicials en relació 
als atemptats son 
morts o detinguts 
però això no vol 
dir q la 
investigació es 
tanqui.Seguim 
treballant 

Sí No No No No No No No No 2.900 170 6.300 21/8

317 So far there are 4 
detainees and 8 
suspected dead 
terrorists 
regarding the 
attacks of 
#Barcelona and 
#Cambrils 

Sí No No No No No No Sí No 244 2 360 21/8
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318 Los 12 objetivos 
inicialesen 
relación a los 
atentados estan 
muertos o 
detenidos pero 
eso no quiere 
decir que la 
investigación se 
cierre

Sí No No No No No No No No 3.900 136 6.800 21/8

319 The 12 initial 
targets regarding 
the attacks are 
dead or detained 
but that does not 
mean that the 
investigation is 
over. We keep 
working

Sí No No No No No No No No 598 23 877 21/8

320 Les 12 objectifs 
initiaux relatives 
aux attaques sont 
détenus ou morts 
mais cela me 
signifie pas qu’on 
a fini. Nous 
travaillons encore 

Sí No No No No No No No No 472 33 822 21/8

Nº Text Tweet 
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321 Agraim i 
demanem que no 
difongueu ni 
publiqueu imatges 
sensbles de 
l’operatiu 
d’aquesta tarda a 
#Subirats q 
corren x les 
xarxes

Sí No No No No No No Sí No 2.500 140 3.900 21/8

322 Elnosre 
agraïment a la 
ciutadania x la 
seva contribució 
decisiva en l’èxit d 
l’operatiu 
d#Subirats. Sou 
peça clau x 
combatre el 
terrorisme

Sí No No No Sí No No Sí No 4.400 420 14.000 21/8

323 Nuestro 
agradecimiento a 
la ciudadanía x la 
decisiva 
colaboración en el 
operativo d 
#Subirats. Sois 
pieza clave para 
combatir el 
terrorismo

Sí No No No Sí No No Sí No 2.900 242 9.300 21/8

Nº Text Tweet 
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324 Our gratitude to 
the citizenship x 
the decisive 
collaboration in 
the operation of 
#Subirats. You 
are an important 
piece to fight 
terrorism 

Sí No No No No No No Sí No 486 15 1.300 21/8

325 Contacta amb 
nosaltres: 
Contacta con 
nosotros: Contact 
us: 
mossos.terrorism
e@gencat.cat 937 
285 220

Sí No No No No No No No No 429 22 582 22/8

326 Gestionem 329 
trucades (937 285 
220) i 511 correus 
(mossos.terrorism
e@gencat.cat) 
amb info de la 
ciutadania sobre 
els fets d’aquests 
dies

Sí No No No No No No No No 152 6 453 22/8
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327 Gestionamos 329 
llamadas (937 
285 220) i 511 
correos 
(mossos.terrorism
e@gencat.cat) 
con la info de la 
ciudadanía de los 
hechos de estos 
días

Sí No No No No No No No No 182 7 474 22/8

328  We handle 329 
calls (937 285 
220) and 511 
emails 
(mossos.terrorism
e@gencat.cat) 
with citizen’s 
information about 
terrorist attacks

Sí No No No No No No No No 90 1 190 22/8

329 Portaveu a 
@elsmatins 
agraeix la 
col·laboració 
ciutadana, la 
coordinació amb 
els cossos 
policials, 
emergències i 
administració 
#Portaveu

Sí No No No Sí No No Sí Sí 167 6 626 22/8

Nº Text Tweet 
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330 Per estar al peu 
del canó tots 
aquests dies, x la 
disposició 
absoluta, x jugar-
vos-la x tots, per 
la bona feina i 
molt més 
#gràciesCOMPAN
YS

Sí No No No Sí No No Sí No 2.500 101 7.500 22/8

331 Tot el nostre 
escalf i 1 forta 
abraçada als 
mossos ferits i 
afectats, desitgem 
que us recupereu 
al més aviat 
possible. Molta 
força companys

No No No @mossos No No No No No 968 30 3.800 22/8

332 Insp. Oliva 
@elsmatins fa 
reconeixement als 
Mossos q han 
treballat al 
dispositiu 
antiterrorista fent 
esment als 13 
agents ferits 
#Barcelona

No No Sí. Tweet 
333 (+info)

No No No No Sí Sí 208 12 580 22/8
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333 13:02 Incident 
obert a l’Aeroport 
del Prat per una 
falsa alarma. No 
difongueu 
informació no 
contrastada que 
pugui crear 
situacions de risc

Sí No No No No No No No No 1.000 11 1.200 22/8

334 13:02 Incidente 
abierto en 
Aeropuerto del 
Prat x 1 falsa 
alarma. No 
difundáis 
información no 
contrastada q 
pueda crear 
situaciones d 
riesgo

Sí No No No No No No No No 574 6 678 22/8

335 13:02 Ongoing 
situation at El Prat 
BCN Airport due 
to a false alarm. 
Do not spread 
untested 
information that 
may create risk 
situations

Sí No No No No No No No No 105 1 174 22/8
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Retweet Rt amb 
comentari
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m’agrada
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336 13:02 Incident 
ouvert à l’aéroport 
par 1 fausse 
alarme. Ne 
diffuser pas d 
l’information non 
prouvé quíl créer 
d situations 
dangereuses

Sí No No No No No No No No 73 1 165 22/8

337 13:17h Controlat 
l’incident a 
l’Aeroport del Prat 
que ha provocat 
alarma. La 
motxilla 
abandonada ha 
estat retornada al 
seu propietari 

Sí No No No No No No No No 378 11 661 22/8

338 13:17h 
Controlado el 
incidente en el 
Aeropuerto del 
Prat que ha 
provocado la 
alarma. La 
mochila 
abandonada se 
ha devuelto a su 
propietario

Sí No No No No No No No No 496 9 951 22/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari
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m’agrada
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339 13:17 The 
situation that has 
caused the alarm 
at BCN Airport is 
already inder 
control. The 
abandoned 
backpack has 
been gave up to 
its owner 

Sí No No No No No No No No 107 3 224 22/8

340 13:17 La situation 
qui a causé 
l’alarme à 
l’aéroport de BCN 
est déjà sous 
contrôle. Le sac 
abandonné a été 
retourneé à son 
propriétaire 

Sí No No No No No No No No 103 5 245 22/8

341 Així va ser com 
van entrar als 
domicilis dels 
terroristes la nit 
de dijous a Ripoll, 
arran dels 
atemptats a 
#Barcelona i 
Cambrils

Sí No No No No Sí No Sí No 1.100 71 2.600 22/8

Nº Text Tweet 
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Retweet Rt amb 
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342 És un gran honor 
per a tots 
nosaltres rebre 
aquest 
reconeixement 
excepcional del 
Parlament de 
Catalunya 
@parlament_cat 

No No Sí. Tweet 
@parlame
ntcat (Aquí 
teniu 
l’acord de 
la Medalla 
d’Honor 
del 
#Parlamen
t als 
Mossos 
d’Esquadr
a, serveis 
d’emergèn
cies i 
policies de 
#Barcelon
a i 
#Cambrils)

No Sí No No No Sí 2.800 252 7.800 22/8

343 Así entraron 
nuestros 
compañeros en 
los domicilios de 
los terroristas la 
noche de los 
atentados en 
#Barcelona y 
#Cambrils

Sí No No No No Sí No Sí No 875 80 2.400 22/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
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344 Sense vosaltres i 
1 grandíssima 
actuació policial 
no haguéssim 
pogut explicar-ho 
tan bé com diuen. 
Gràcies a tots pel 
reconeixement. 
@mossos

Sí No No No Sí No No No Sí 1.400 124 5.800 22/8

345 Sin vosotros y 
una gran 
actuación policial 
no lo hubiéramos 
explicado tan bien 
como dicen. 
GRACIAS por el 
reconocimiento! 
@mossos

Sí No No No Sí No No No Sí 1.000 144 4.800 22/8

346 Nou balanç estat 
ferits atemptats 
#Barcelona i 
#Cambrils 
(17.00h) 
#NoTincPor 
@semgencat

No @salutc
at

No No Sí No No Sí Sí 369 19 523 22/8

347 Bon dia. Mentre la 
investigació pels 
atemptats 
continua no 
descuidem la 
seguretat. Si veus 
un furt o un 
robatori truca’ns 
al @112

Sí No No No Sí No No No Sí 480 24 1.400 23/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari
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348 Què pots fer per 
millorar la 
seguretat de casa 
teva? 
#domicilisegur

Sí No No No Sí No No Sí No 362 12 571 23/8

349 Us demanem que 
a l’Aeroport i 
estacions de 
transport 
mantingueu les 
vostres 
pertinences 
controlades 
Poden crear 
situacions 
d’alarmisme greu

Sí No No No No No No No No 1.300 21 1.900 23/8

350 No abaixem la 
guàrdia, qualsevol 
peça potser clau. 
Si tens qualsevol 
informació de 
processos d 
radicalització 
mossos.terrorism
e@gencat.cat

Sí No No No No Sí No No No 2.600 55 3.100 23/8

351 Aquesta tarda 
rebem una 
representació 
dels @mossos 
per interessar-se 
pels ferits de 
l’atemptat de les 
Rambles

No @hospit
alclinic

No No Sí No No No Sí 216 9 777 23/8

Nº Text Tweet 
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Retweet Rt amb 
comentari
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352 #PortaveuMossos 
en 
@EspejoPublico 
Pedimos máxima 
cautela a la hora 
de difundir datos 
personales de 
investigadores. 
Por seguridad

Sí No No No Sí No No Sí Sí 420 16 657 24/8

353 S’ha acabat el 
procés 
d’identificació 
legal i per ADN de 
la segona 
persona morta 
trobada a la casa 
d’Alcanar. Ja 
estan tots 
identificats

Sí No No No No No No No No 503 22 1.300 24/8

354 Finalizado el 
proceso de 
identificación 
legan, x ADN, de 
la 2º persona 
muerta 
encontrada en la 
cada de Alcanar. 
Ya están todos 
identificados

Sí No No No No No No No No 445 34 1.300 24/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari
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355 The process of 
DNA identification 
related to the 2nd 
dead person 
found in the 
house of Alcanar 
has been 
completed. They 
are all identified

Sí No No No No No No No No 136 7 266 24/8

356 Si viatges en 
cotxe i un altre 
usuari t’indica que 
tens una roda 
punxada 
comprova-ho a un 
lloc segur i sense 
perdre de vista 
les teves coses 

Sí No No No Sí No No No No 671 14 1.200 24/8

357 #NoTincPor 
Dissabte 
COnsells 
#ProteccioCivil 

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí No 1.100 27 971 24/8

358 T’ho hem repetit 
més d’una 
vegada i ho 
tornarem a fer les 
que calguin…En 
cas d’accident, 
recorda: PAS 
Protegir Alertar 
Socórrer

Sí No No No No No No No No 517 5 1.100 24/8
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359 Què puc fer si tinc 
informació sobre 
terrorisme que pot 
ajudar la policia? 
Contacta amb 
mossos.terrorism
e@gencat.cat 
#terrorisme

Sí No No No Sí No No Sí No 528 12 517 25/8

360 Encara queda un 
mosso 
hospitalitzat dels 
ferits durant els 
atemptats. 
Esperem q es 
recuperi aviat, 
força a tots

Sí No No No Sí No No No No 543 71 2.100 25/8

361 Inspector Albert 
Oliva al 
@elmonrac1: “En 
tres dies vam 
rebre al voltant de 
1000 
informacions que 
mostren 1 gran 
col·laboració 
ciutadana” 

Sí No No No Sí No No No Sí 148 7 412 25/8

362 Investiguem la 
mort d’un home 
que estava 
ingressat en un 
hospital de 
Tarragona 

Sí No No No No No Sí No No 136 8 295 25/8
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363 Forma part de les 
nostres tasques 
habitualsla 
investigació de 
tots els fets 
delictius. Aquest 
incident no el 
relacionem amb 
terrorisme

No No No @mossos No No No No No 63 3 288 25/8

364 Els futurs 
mossos, la nostra 
prioritat. El Major 
Trapero explica 
als nens i joves 
els atemptats 
viscuts aquests 
dies Diumenge a 
l’InfoK 

Sí No No No Sí No No No No 1.500 74 3.400 25/8

365 Consells i 
informació de 
servei per assistir 
a la marxa de 
dissabte amb el 
lema #NoTincPor

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No Sí Sí No 498 8 427 25/8

366 Si demà tens 
previst anar a la 
manifestació, mira 
aquests consells. 
Entre tots 
aconseguirem 
que no hi hagi 
incidents 
#NoTincPor

Sí No No No Sí No No Sí No 1.300 25 1.200 25/8
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367 Si mañana tienes 
previsto ir a la 
manifestación, 
sigue estos 
consejos. Entre 
todos 
conseguiremos 
que no haya 
incidentes 
#NoTincPor

Sí No No No Sí No No Sí No 872 26 767 25/8

368 Recomanacions i 
afectacions per a 
la manifestació 
#NoTincPor de 
dissabte a 

No @TMBIn
fo

No No No No Sí Sí No 126 1 131 25/8

369 Feu una ullada 
als comentaris 
que ens dona 
#PortaveuMossos 
#NoTincPor

Sí No No No No Sí No Sí No 248 5 451 25/8

370 Incident à 
#Bruxelles. Des 
militaires on 
neutralisé un 
individu. Situation 
sous contrôle.

No @Crisisc
enterBE

No No No No No Sí No 381 29 476 25/8
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371 Bon dia, si tens 
previst anar a la 
manifestació, mira 
aquests consells. 
Entre tots 
aconseguirem 
que no hi hagi 
incidents 
#NoTincPor

Sí No No No Sí No No Sí No 638 9 600 26/8

372 RECORDA a 
manifestació 
#NoTincPor 
recomanem NO 
dur motxilla. Si es 
perd o sembla 
desatesa, pot 
generar confusió. 
Si la dus, sempre 
amb tu!

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí No 303 4 251 26/8

373 Comparteix 
aquests consells 
perquè tothom 
que vingui a la 
manifestació 
#NoTincPor de 
Barcelona els 
tingui presents

Sí No No No Sí No No Sí No 468 6 318 26/8
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374 Comparte estos 
consejos para 
que todos los que 
participen en la 
manifestación 
#NoTincPor de 
Barcelona los 
tengan en cuenta

Sí No No No Sí No No Sí No 439 10 319 26/8

375 Share these tips 
so that everyone 
who participates 
in the #NoTincPor 
demonstration in 
Barcelona takes 
them into account

Sí No No No Sí No No Sí No 156 1 136 26/8

376 Si t'has de 
desplaçar per 
anar a la 
manifestació, fes-
ho amb temps 
suficient i utilitza 
el transport públic 
#NoTincPor

No No Sí. Tweet 
@bcn_aju
ntament 
(Afectacio
nes a la 
movilidad 
del 
servicio 
#busBCN. 
Recomend
amos que 
se mueva 
en 
#metroBC
N, @FGC 
y 
@rodalies. 
#Notincpor

No Sí No No Sí Sí 110 2 152 26/8
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377 Si vas a la 
manifestación, 
hazlo con tiempo 
suficiente y utiliza 
el transporte 
público 
#NoTincPor

No No Sí. Tweet 
@bcn_aju
ntament 
(Afectacio
nes a la 
movilidad 
del 
servicio 
#busBCN. 
Recomend
amos que 
se mueva 
en 
#metroBC
N, @FGC 
y 
@rodalies. 
#Notincpor

No Sí No No Sí Sí 228 9 266 26/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
comentari

Resposta Imatge Vídeo Enllaç Hashtag Menció Nº rts Nº rspts Nº 
m’agrada
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378 If you go to the 
demonstration, do 
it with enoug time 
and use public 
transport 
#NoTincPor

No No Sí. Tweet 
@bcn_aju
ntament 
(Alteration
s to the 
#busBCN 
service. 
We 
recommen
d you 
travel by 
#metroBC
N, @FGC 
and 
@rodales. 
#NoTincPo
r 
#Imnotafra
id

No Sí No No Sí Sí 69 1 88 26/8

379 Útiles 
recomendaciones 
para el uso del 
móvil durante la 
manifestación 
#NoTincPor 
#NoTengoMiedo 
@tic 
#ProteccioCivil

No @112 No No Sí No No Sí Sí 124 3 120 26/8

Nº Text Tweet 
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380 Útiles 
recomendaciones 
para el uso del 
móvil durante la 
manifestación 
#NoTincPor 
#NoTengoMiedo 
@tic 
#ProteccioCivil

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí Sí 231 0 183 26/8

381 Vas amb nens a 
la manifestació 
#NoTincPor ? 
QUE VAGIN 
-A coll/de la mà
-Amb 1 polsera o 
targeta amb NOM 
i TF dels adults 
que l'acompanyen

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí No 329 15 359 26/8

382 Vas amb nens a 
la manifestació 
#NoTincPor ? 
QUE VAGIN 
-A coll/de la mà
-Amb 1 polsera o 
targeta amb NOM 
i TF dels adults 
que l'acompanyen

No @112 No No Sí No No Sí No 205 2 217 26/8

Nº Text Tweet 
propi

Retweet Rt amb 
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383 Si vas con niños a 
la manifestación 
#NoTincPor
-Que vayan de la 
mano/en brazos
-Con 1 pulsera o 
tarjeta con 
NOMBRE y TF 
adultos 
responsables

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí No 463 7 530 26/8

384 A partir de les 17 
h. eviteu les 
estacions de 
#metroBCN de 
Diagonal, Passeig 
de Gràcia i 
Catalunya. 
#Notincpor 
notincpor.barcelo
na.cat

No @112 No No Sí No Sí Sí No 127 3 128 26/8

385 Si aneu a la 
manifestació, 
marqueu-vos un 
punt de trobada 
per su algú es 
perd entre la 
multitud i 
mantingueu la 
calma 
#NoTincPor

Sí No No No Sí No No Sí No 154 4 173 26/8
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386 Si vas en grupo a 
la manifestación, 
marcad un punto 
de encuentro por 
si alguien se 
pierde entre la 
multitud y 
mantened la 
calma 
#NoTincPor

Sí No No No Sí No No Sí No 225 4 268 26/8

387 If you go in group 
to the 
demonstration, 
establish a 
meeting point in 
case one of you is 
lost, and keep 
calm #NoTincPor

Sí No No No Sí No No Sí No 70 0 98 26/8

388 Seguiu els 
comptes de 
@TMBinfo, 
@FGC i 
@rodalies per 
consultar l'estat 
del 
#transportpúblic. 
#notincpor 
notincpor.barcelo
na

No @bcn_aj
untamen
t

No No Sí No Sí Sí Sí 72 2 79 26/8
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389 A partir 17.00 h 
millor baixeu 
abans estacions 
de Diagonal (L3 i 
L5) pg. Gràcia 
(L2, L3 i L4) 
Catalunya (L1 i 
L3) i aneu a peu 
#NoTincPor

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí No 144 2 149 26/8

390 Durant la 
manifestació 
#NoTincPor 
seguiu les 
instruccions de la 
organització i de 
les forces de 
seguretat 

Sí No No No No No No Sí No 164 2 230 26/8

391 Durante la 
manifestación 
#NoTincPor 
seguid las 
indicaciones de la 
organización y de 
las fuerzas de 
seguridad

Sí No No No No No No Sí No 177 6 268 26/8

392 During the 
demonstration 
#NoTincPor, 
follow the 
instructions of the 
organizers and 
the security forces

Sí No No No No No No Sí No 60 0 98 26/8
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393 No pugeu a 
baranes, reixes, 
papereres o 
qualsevol tipus de 
mobiliari urbà a la 
manifestació Pot 
ser perillós 
#NoTincPor

No @emerg
enciesca
t

No No No No No Sí No 123 2 204 26/8

394 Zona de 
#Barcelona 
restringida al 
tráfico desde las 
16.00 h 
#NoTincPor 
#NoTengoMiedo 
Evita estaciones 
más próximas de 
Metro y ve 
andando

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí No 108 1 115 26/8

395 Àrea restringida al 
trànsit des de les 
16.00 h 
#NoTincPor 
@quiminiesta

No @emerg
enciesca
t

No No Sí No No Sí Sí 93 1 96 26/8

396 Investiguem la 
mort d'una dona a 
Arenys de Mar 

Sí No No No Sí No Sí No No 62 0 112 26/8
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397 Seguiu les 
indicacions dels 
agents i aneu 
amb temps a la 
manifestació 
#NoTincPor

No No Sí. Tweet 
@barcelon
a_GUB 
(Tota la 
zona 
d'afectació 
de la 
manifestac
ió 
#Notincpor 
ja està 
tallada al 
trànsit.)

No No No No Sí No 89 3 159 26/8

398 Tallat el trànsit de 
l'avinguda 
Diagonal amb 
passeig de Gràcia 
i s'activen els 
desviaments de 
vehicles. 
#Notincpor

No @barcel
ona_GU
B

No No No No No Sí No 78 1 146 26/8

399 Utilitzeu els 
missatges o 
whatsapp i eviteu 
trucades o penjar 
imatges que 
puguin col·lapsar 
la xarxa durant la 
manifestació 
#NoTincPor 

Sí No No No No No No Sí No 193 0 247 26/8
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400 Utiliza mensajes 
de texto o 
whatsapp y evita 
llamadas y 
subidas de 
imágenes que 
puedan colapsar 
la red durante la 
manifestación 
#NoTincPor

Sí No No No No No No Sí No 206 4 301 26/8

401 Use text 
messages or 
whatsapp and 
avoid video calls 
and uploads and 
photos that can 
collapse the net 
during the 
demonstration 
#NoTincPor

Sí No No No No No No Sí No 62 2 115 26/8

402 Comença la 
manifestació 
#NoTincPor, 
durant el 
recorregut seguiu 
les instruccions 
de l'organització i 
de les forces de 
seguretat

Sí No No No Sí No No Sí No 267 4 570 26/8
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403 Empieza la 
manifestación 
#NoTincPor, 
durante el 
recorrido seguid 
las instruccions 
de la organización 
y de las fuerzas 
de seguridad

Sí No No No Sí No No Sí No 293 21 620 26/8

404 The 
demonstration 
#NoTincPor has 
started, during the 
tour follow the 
instructions of the 
organization and 
the security forces

Sí No No No Sí No No Sí No 124 0 280 26/8

405 Avui només hi ha 
un missatge i és 
el rebuig al 
terrorisme. 
Respectem 
qualsevol identitat 
o cultura i diem 
#NoTincPor

Sí No No No Sí No No Sí No 1.300 37 2.600 26/8

406 Hoy solo hay un 
mensaje y es el 
rechazo al 
terrorismo. 
Respetemos 
todas las culturas 
y digamos 
#NoTincPor

Sí No No No Sí No No Sí No 2.500 165 5.300 26/8
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407 Today there is 
only one message 
and it is the 
rejection of 
terrorism. 
Respect all 
cultures and let's 
say #Imnotafraid 
#NoTincPor

Sí No No No Sí No No Sí No 398 6 726 26/8

408 Per evitar 
aglomeracions 
recomanem una 
tornada 
esglaonada. Hi ha 
normalitat a totes 
les línies de 
Rodalies. 

No @rodalie
s

No No No No No No No 43 4 114 26/8

409 Un cop més ens 
heu ajudat, 
GRÀCIES!
Nos habéis 
ayudado una vez 
más, GRACIAS!
You have helped 
us again, 
THANKS!
#NoTincPor

Sí No No No Sí No No Sí No 2.600 146 6.800 26/8
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