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La mascareta ja no serà obligatòria en
interiors el 20 d'abril
Salut critica que s'esperi fins després de Setmana Santa: "No hi ha cap
fonament científic que recolzi el manteniment de les mascaretes als interiors per
més temps"

Entrada d'alumnes amb mascareta a l'escola. | Juanma Peláez.

Ja hi ha data per a l'adeu de les mascaretes als interiors: serà el 20 d'abril. El govern espanyol ha
decidit establir aquest dia l'eliminació de la norma -la ratificarà en el consell de ministres del dia 19-,
vigent des de l'inici de la pandèmia. Sanitat seguirà així la demanda dels experts, que
reclamaven no treure la mascareta dels espais tancats abans de Setmana Santa.
Aquest mateix dimarts, el comitè científic va exposar que era "arriscat" fer aquest moviment
previst pel govern espanyol abans de les festivitats de l'abril. Amb tot, hi haurà diverses excepcions
a la retirada general: els hospitals, les residències de gent gran i el transport públic.
La mascareta en interiors és, de fet, l'única mesura important que segueix vigent. D'aquesta
manera, el 19 d'abril es recuperarà la normalitat absoluta fora en gairebé tots els espais, com
ara en les escoles o els equipaments culturals i esportius.
A través d'un comunicat, el Departament de Salut ha aplaudit que hi hagi data per a l'eliminació
de la mascareta, però s'ha mostrat crític amb el fet que arribi després de Setmana Santa: "No
hi ha cap fonament científic que recolzi el manteniment de les mascaretes als interiors per més
temps. Bona part dels països europeus ja han fet decaure la mesura de la mascareta als
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interiors", assegura.
En aquest sentit, reitera que la mesura es podria haver posat en marxa fa "setmanes començant
pels centres escolars i de forma gradual per veure'n l'efecte". Amb tot, el departament es
mostra favorable al manteniment de la mascareta en espais "més sensibles" com centres
sanitaris i sociosanitaris i el transport públic, tal com ha expressat en una carta tramesa a la
Ministra.
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