Ciència Ciutadana
Projecte de Confecció de Mascaretes
Les polítiques de Ciència de l’Ajuntament de Barcelona tenen un dels seus puntals en la
Ciència Ciutadana, basada en incloure la Ciència als espais de proximitat i convertir a la ciutadania en
cocreadora de processos d’innovació científica.
En el moment d’emergència que estem vivint fruit del Covid-19, l’accés als Equips de
Protecció Individual (EPI) necessaris per a frenar els contagis de coronavirus entre la població
general i sobretot per a protegir a les persones més vulnerables comença a trobar dificultats. Per
aquest motiu, proposem la possibilitat de realitzar una campanya per a que la ciutadania pugui
confeccionar els seus propis EPI i també d’altres que abasteixin els treballadors i treballadores dels
serveis municipals essencials per tal que puguin desenvolupar les seves tasques amb la deguda
protecció.
Som conscients que aquesta campanya necessitaria l’aportació dels equips de comunicació
per tal d’adaptar els continguts tècnics que presentem a continuació tenint en compte la
indispensable cura del benestar psicològic de la població. D’altra banda, caldria revisar la informació
tècnica que es presenta amb experts sanitaris que donessin el vistiplau a la iniciativa i a la informació
que es fes pública respecte a l’efectivitat d’aquestes mascaretes.

Introducció
La informació que presentem està extreta d’un estudi publicat per la Society for Disaster
Medicine and Public Health fruit de la situació d’escassetat d’EPIs generada per la crisi del SARS.
L’article referenciat al final d’aquest escrit exposa les conclusions d’un estudi sobre la fiabilitat de
diversos materials per confeccionar mascaretes casolanes en cas de pandèmia i escassetat d’equips
de protecció i de materials idonis per fabricar-los.

Fiabilitat dels materials
L’article comenta la fiabilitat dels materials per fer mascares DIY (“Do It Yourself”) en base a
un estudi realitzat amb bacteriòfags (23nm). El Covid-19 mesura 60 nm, per tant, l'estudi és
extrapolable al nostre cas.
És important tenir present que en qualsevol cas una mascareta comercial fabricada per a l’ús
sanitari presenta una millor protecció que una DIY, però és millor una DIY que anar desprotegits. Per
tant, és una proposta només com a última opció en cas de que no hi hagi abastiment suficient per
fer front a la necessitat d’EPIs.
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Material per a confeccionar una mascareta DIY
Llista de material per confeccionar una mascareta DIY de 20x13 cm²:
•
•
•

Material de filtre, és a dir, la pròpia mascareta. Entre les de material casolà és preferible la
bossa d’aspiradora (vacuum cleaner bags).
Cordill elàstic o substitut (poden emprar-se altres materials elàstics com cintes de fer esport,
cintes de peces de roba, etc.).
Material de costura o grapadora.

Procés de confecció
Adjuntem l’enllaç a un vídeo de la Creu Roja d’Equador on s’explica el procediment de
confecció. En aquest cas es fan servir tovalloles que, segons les fonts comentades, tenen una eficàcia
de només el 46%, però es podria fer servir el mateix mètode amb altres materials disponibles de
major fiabilitat.
https://www.youtube.com/watch?v=tZWnbQxA8Jc&feature=emb_logo
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