Comunicat de premsa
Terrassa, 9 d’abril de 2020

L’Ajuntament ordena la compra d’un milió de
mascaretes bàsiques per distribuir gratis a tots els
terrassencs i terrassenques
Es tracta d’unitats no sanitàries que es repartiran a domicili i per altres canals

El Govern municipal ha acordat ordenar la compra d’un milió de mascaretes
bàsiques per distribuir gratuïtament a tots els terrassencs i terrassenques, amb
l’objectiu que cada persona tingui almenys una mascareta.

Situació actual i futura:
En el context actual de l’emergència sanitària provocada pel Covid-19 i de l’estat
d’emergència/alarma que ha estat declarat per l’Ajuntament de Terrassa i pel Govern
d’Espanya, es planteja la necessitat de què l’Ajuntament faciliti de forma urgent i
extraordinària mascaretes bàsiques de protecció al màxim nombre de ciutadans i
ciutadanes que sigui possible. L’objectiu és que cada terrassenc i terrassenca tingui
almenys una mascareta, i que la ciutat tingui instruments perquè tothom pugui
respondre a les exigències de la situació actual i estigui preparada per als reptes que
ens pot plantejar, en el seu moment, la suavització de les actuals mesures
restrictives.

Adquisició de mascaretes:
Així, s’ha ordenat la compra d’una partida d’un milió de mascaretes no sanitàries,
bàsiques P2 FFP2 segons catalogació Unió Europea (94% protecció) i Life II segons
la catalogació de la República Popular de la Xina (95% de protecció).
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Sistema de distribució a tota la ciutadania:
Un total de 400.000 unitats es repartiran a domicili (aprox. 100.000 adreces, 3-4
mascaretes a cada domicili), en un sobre amb instruccions sanitàries. El repartiment
es farà en dates a determinar, en funció de la disponibilitat.
Un total de 100.000 unitats es distribuiran a través de diferents canals i punts, a
concretar, per a persones que en necessitin més, persones de col·lectius
vulnerables o que no els hagi arribat per alguna raó la tramesa a domicili.
Les 500.000 unitats restants es destinaran a un fons de reserva estratègic per a les
properes setmanes.

Procediment:
Des de diferents regidories i serveis s’han fet gestions els darrers dies amb diferents
empreses, a la recerca d’oportunitats d’adquisició i transport. El dia 6 d’abril de 2020,
es va centralitzar a Presidència la coordinació de tot el dispositiu municipal relatiu a
la recerca i distribució de mascaretes, en coordinació amb Protecció Civil (Àrea de
Territori i Seguretat) i Patrimoni i Manteniment (Àrea de Serveis Generals i Govern
Obert).
Els darrers dos dies s’ha fet una recerca exhaustiva i sistemàtica de possibles
proveïdors a diferents països (Alemanya, França, República Popular de la Xina...),
amb els preus més avantatjosos possible i el menor termini de recepció possible.
Fruit d’aquest treball l’Ajuntament ha seleccionat l’empresa que li ofereix majors
garanties per portar a terme aquesta operació amb èxit en el menor termini possible
i amb el menor cost possible, tot i que sotmesa als riscos, tensions i canvis constants
que hi ha al sistema de producció xinès i al transport internacional.
Aquesta empresa compta amb proveïdors estables que poden facilitar el
subministrament del material necessari.
Cost de l’operació:
El cost de cada mascareta, per a una partida d’un milió d’unitats, és de 0,43 euros
més IVA.El cost total de l’operació, qualificada com a urgent i d’interès públic, i
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emparada per les normes legals dictades pel Govern d’Espanya en estat d’alarma,
és de 520.300 euros, IVA inclòs.
Seguiment
El Govern municipal ha constituït un grup de seguiment específic que farà un
seguiment constant i exhaustiu de l’evolució de tot el procés al llarg dels propers
dies.

L’Ajuntament organitza un nou sistema per a la distribució
de mascaretes que les entitats i col·lectius fabriquen en
solidaritat amb la ciutadania
El Govern municipal ha acordat avui establir un nou sistema organitzatiu per a la
distribució de les mascaretes que algunes entitats, empreses i col·lectius estan
fabricant i que constitueixen una acció solidària envers el conjunt de la ciutadania. El
sistema es posarà en marxa just després de Setmana Santa.
Aquest sistema es basa en la creació d’un magatzem centralitzat de mascaretes no
sanitàries, majoritàriament de tela, i en la creació de dos canals de distribució:
1.- Distribució a la ciutadania a través de comerços d’alimentació de proximitat
Les mascaretes es distribuiran, a mesura que vagin arribant al magatzem central, a
través dels comerços d’alimentació de proximitat, que constitueixen una xarxa molt
capil·lar i estesa a tots els barris de la ciutat. Amb aquesta mesura, s’evita que les
persones s’hagin de desplaçar a distàncies dels seus domicilis que no estan
permeses en funció de les actuals restriccions de mobilitat i de confinament.
Les mascaretes són per a tota la ciutadania, en funció de les existències, però es
prioritzaran les persones que pertanyen a col·lectius més vulnerables, com persones
grans, persones malaltes o persones amb discapacitat, entre d’altres.
L’Ajuntament està organitzant amb la màxima celeritat possible un equip de
treballadors/es municipals, coordinat des de la regidoria de Comerç, per tal de fer un
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repartiment equitatiu a tots els barris en funció de la disponibilitat de mascaretes de
tela.
2.- Donatius realitzats recentment
Els darrers dies s’han concretat els següents donatius solidaris de mascaretes de
tela:
- Mascarillas solidarias
Lliurament avui, 8 d’abril, de 6.400 mascaretes de tela fabricades per una
xarxa solidària estesa per tota la ciutat. Se suma als lliuraments de
mascaretes que ja ha efectuat en diverses ocasions. El col·lectiu continua
treballant a ple rendiment per aconseguir incrementar el nombre de
mascaretes disponibles.
- Assemblea Nacional Catalana / ANC Terrassa
Lliurament progressiu de 10.000 mascaretes de tela, fabricades per una xarxa
solidària estesa per tota la ciutat.
L’ANC participa també en una iniciativa en col·laboració amb els
supermercats Esclat/BonPreu d’arreu de Catalunya, amb l’objectiu
d’aconseguir fabricar i distribuir fins a un milió de mascaretes. Aquesta
iniciativa inclou el establiments de la cadena a la ciutat de Terrassa.
Les mascaretes de l’ANC/Terrassa estan confeccionades amb roba de cotó
100% de 220g de gruix, al que se li ha fet un tractament hidròfug per
augmentar-ne la seguretat. És aconsellable rentar-les abans d'utilitzar-les,
amb aigua calenta a 60º i/o amb unes gotes de lleixiu. Les mascaretes es
poden reutilitzar després de rentar-les adequadament, fins a unes 30-40
vegades.
Tant el material, com el tractament i tall de les mascaretes, ha estat possible
gràcies a la col·laboració d'empreses catalanes. La resta de despeses ha anat
a càrrec de l'ANC.
Un grup de voluntàries de l'ANC de Terrassa (més de 30) s'estan encarregant
en la confecció de les mascaretes.
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- Confecciones Corvi / Terrassa
Lliurament fins ara de més de 4.000 mascaretes de tela, produïdes per
l’empresa i donades a la ciutat. La producció d’aquestes mascaretes tindrà
continuïtat, al marge de les activitats industrials pròpies de l’empresa.
L’Ajuntament de Terrassa agraeix i valora la generositat i el compromís cívic
d’aquestes entitats i empreses i de les persones que hi ha al darrere, mereixedores
de tots els elogis i de tots els reconeixements possibles.
L’Ajuntament està establint contactes amb altres iniciatives, que intentarà estructurar
i sumar a aquesta.

3.- Obertura de dos canals de contacte per a peticions urgents i justificades
L’Ajuntament obrirà a partir de dimarts 14 d’abril dos nous canals de contacte per a
peticions urgents i justificades de mascaretes, que se sumen als ja establerts:
- Telèfon gratuït 010.
El telèfon 010 centralitzarà les trucades per demanar mascaretes, de forma
urgent i justificada.
- Per correu electrònic.
Cal adreçar un correu a mascaretes.ajuntament@terrassa.cat per demanar
mascaretes de forma urgent i justificada.
L’Ajuntament prioritzarà la distribució de mascaretes en atenció a la vulnerabilitat i
situació de cada persona, atenent també a la disponibilitat d’estoc. Es crearà una
llista d’espera, en cas de dificultats de disponibilitat.

Acord estratègic entre l’Ajuntament de
l’empresa terrassenca Confecciones Corvi

Terrassa

i

El Govern municipal ha acordat establir un acord estratègic amb l’empresa
terrassenca Confecciones Corvi, que produeix, conjuntament amb una empresa de
Blanes, un nou tipus de mascareta amb teixit antiviral, que resisteix fins a 100
rentades sense perdre les seves propietats
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1.- Mascaretes: cobertura al 100% del personal de serveis municipals
essencials en contacte amb la ciutadania
L’Ajuntament ha adquirit mil mascaretes més, que se sumen a les mil ja adquirides la
setmana passada, per tal d’aconseguir que el 100% del personal municipal adscrit a
serveis essencials en contacte amb la ciutadania (Policia Municipal, Protecció Civil,
atenció domiciliària, Eco-Equip, GEP...) disposi d’aquest material d’altes prestacions
i certificat pel centre tecnològic LEITAT/Terrassa.
Això permet disposar de mascaretes suficients per a un període d’aproximadament
dos mesos.
L’Ajuntament ha fet també, en paral·lel, una adquisició per valor de gairebé 70.000
euros d’altres materials i productes de protecció individual.
2.- Distribució de mascaretes antivirals per a persones vulnerables
L’Ajuntament adquirirà, a través d’un acord amb l’empresa i a un preu reduït, 100
mascaretes antivirals diàriament. Aquestes mascaretes es distribuiran a persones i
col·lectius vulnerables
3.- Fons de reserva estratègica
L’Ajuntament, de comú acord amb l’empresa Confecciones Corvi, establirà un fons
de reserva estratègica per a la ciutat de Terrassa, dotat amb un mínim de 500
mascaretes antivirals, per fer front a qualsevol contingència.
4.- Comercialització de mascaretes antivirals
L’empresa Confecciones Corvi produirà i distribuirà aproximadament 350 mascaretes
diàriament, per a la seva venda a través de farmàcies o altres establiments a la
ciutat de Terrassa, en virtut de l’acord al qual ha arribat amb l’Ajuntament.
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