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La Diputació distribueix 170.000
mascaretes als municipis menors
de 20.000 habitants
El material va destinat als col·lectius més vulnerables i al personal de serveis
essencials

La presidenta de la Diputació, Núria Marín, signant el comprovant del material | Diputació de Barcelona

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, acompanyada pel vicepresident primer
de la institució, Jaume Collboni, ha rebut personalment aquest dimarts, al magatzem de la
Subdelegació del Govern a Barcelona, una partida de 170.000 mascaretes quirúrgiques d'un sol
ús, enviades pel govern espanyol, que seran destinades als 264 municipis de menys de 20.000
habitants de la demarcació.
Personal de la Diputació de Barcelona en farà la distribució als ajuntaments i, posteriorment, els
serveis municipals repartiran les mascaretes entre els col·lectius més vulnerables de cada
localitat i entre els operaris municipals del servei de neteja i residus, transport públic, serveis
socials, policia local, bombers, residències o protecció civil, entre d'altres col·lectius. El
repartiment es farà a partir d'avui mateix, demà dimecres i dijous.
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Aquesta partida de mascaretes forma part d'un enviament total de 2.360.000 unitats que el
govern espanyol ha fet arribar a tot Catalunya, la distribució de les quals es fa en col·laboració amb
les quatre diputacions catalanes, la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) i els ajuntaments. També n'ha enviat a Càritas, Creu Roja i al Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), perquè ajudin a repartir-les.
La Diputació de Barcelona ha destinat, fins ara, 4,8 milions d'euros a la compra i distribució als
governs locals de la demarcació d'equips de protecció individual amb l'objectiu que els
treballadors municipals hagin pogut continuar prestant els serveis bàsics a la ciutadania. En
concret, s'ha comprat, per distribuir entre personal propi de la Diputació i ajuntaments, 6.600 tests
per a la detecció ràpida de la Covid-19, 635.000 mascaretes de protecció, 33.000 granotes, 15.000
ulleres i 593.000 guants, 200.000 gorres d'un sol ús, 10.000 bates d'un sol ús, 185.000 peücs
d'un sol ús, 53.000 gels hidroalcohòlics i 12.000 pantalles de protecció facial, entre d'altres.
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