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La recent xarxa de col·laboració ciutadana de Mascaretes Andorra es va posar en 
marxa la nit de dijous a divendres, amb l’objectiu de realitzar mascaretes i posar-les a 
disposició del ministeri de Salut. 
 
Les mascaretes que s’estan realitzant són de cotó o polièster-cotó, amb una entretela 
impermeable, uns teixits que han estat validats pel ministeri de Salut. Aquests teixits 
permeten poder rentar-les a temperatures d’esterilització, per la qual cosa, es poden 
reutilitzar sense risc afegit. 
 
Tot i això, no són homologades i, per tant, no substitueixen en cap cas les mascaretes 
FFP2 i FFP3 (que són una gran barrera contra el coronavirus), però són una manera de 
posar-li-ho més difícil al virus i deixar les vertaderes mascaretes que sí que protegeixen 
al personal sanitari, per no desbastir-los.  
 
Des d’ahir que es va engegar aquest teixit de Mascaretes Andorra hem estat 
contestant trucades i més de 500 correus electrònics amb dubtes i seguim sense treva 
amb el reduït equip de coordinació de l’equip Mascaretes Andorra reorganitzant la 
xarxa de nous voluntaris i voluntàries per realitzar mascaretes i tasques de logística. 
 
Per aquest motiu, si encara no has rebut la nostra resposta, tranquil/a, ho farem en 
breus. Les nostres sinceres disculpes, ens haveu emplenat les bústies dels correus i 
això sols significa alguna cosa: som un país imparable units. 
 
Un dels dubtes més repetits al nostre correu que hem detectat, pel que fa a la 
realització de les mascaretes a casa amb màquines de cosir, és que els i les 
voluntàries no disposen dels materials professionals. En aquest motiu, volem 
explicar que serveix qualsevol teixit de cotó o polièster cotó, com la roba de llit, així 
com gomes elàstiques comuns (aquelles que s’utilitzen per enrotllar cartells, la cuina 
o similars). D’altra banda, pel que fa la friselina/propilè es pot utilitzar un tros de 
bossa de plàstic fina (com les emprades per comprar fruita i verdura als 
supermercats) i en cas de no disposar d’aquestes gomes elàstiques, es poden emprar 
trossos de tela. 
 
Un altre dels dubtes més repetits ha estat què fer amb les mascaretes ja elaborades a 
les cases particulars? En aquest punt, i en el moment en que hi hagi un volum de 50 
mascaretes realitzades, caldrà posar-se en contacte amb l’organització Mascaretes 
Andorra, per indicar quin és el procediment a seguir. 
 
Actualment comptem amb una pàgina web (www.voluntariscovid19andorra.com) on 
es pot trobar un espai de preguntes freqüents per esvair dubtes, un formulari per 
poder col·laborar en la xarxa. Altrament, hi ha una nou correu electrònic on adreçar-
se: mascaretes@voluntariscovid19andorra.com. 
 



Aprofitem aquest comunicat per expressar el nostre reconeixement infinit a totes les 
persones que esteu a fora, als vostres llocs de treball, assumint el risc, per la nostra 
salut, perquè el país segueixi caminant. 
 
Mascaretes Andorra 


