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La impressora 3D d'una santcugatenca, dedicada al 100% a fer màscares de protecció
Portafolis durs transparents, cinta elàstica i la inestimable
ajuda d'una impressora 3D són una combinació guanyadora
per protegir-se del coronavirus. La presidenta de la delegació
de Sant Cugat de l'Associació Espanyola Contra el Càncer
(AECC), Esther Alòs, ha posat a disposició del bé comú la
seva impressora 3D. Es cuida de fabricar màscares
protectores que fa arribar a aquells que ho necessiten: de
moment utilitzen les seves màscares als hospitals Clínic i Sant
Pau, a la Clínica del Pilar i també al CAP La Mina i també té
demanda dels voluntaris que porten menjar a la gent gran, de
la policia i dels comerços de la ciutat.

Sanitaris amb el material d'Alòs / Foto: Cedida
Són pantalles que els sanitaris utilitzen, sobretot, per les tasques d'intubació, ja que serveixen com a doble
protecció. En un primer moment, Alòs tenia moltíssima demanda dels sanitaris, però a mesura que els ha
arribat material, les peticions han arribat d'altres sectors.
Per aconseguir material per construir les màscares, la col·laboració ciutadana ha estat clau. 'Hi ha molts herois
anònims que han aportat material', explica a Cugat Mèdia. També agraeix que Sorea li hagi lliurat portafolis
durs i que la merceria de la plaça de Sant Pere li hagi cedit cinta elàstica.
Per transmetre a tothom la petició de material, Alòs va enviar Whatsapps al veïnat de Centre Oest, però també
va tirar d'un mètode més rudimentari, però no per això menys efectiu. 'Vaig penjar un cartell als contenidors
d'escombraries perquè els veïns ho veiessin'. I va funcionar tan bé que la impressora 3D d'aquesta
santcugatenca no para de fabricar material per fer realitat aquesta iniciativa solidària. 'Tothom col·labora per
sortir d'aquesta crisi', explica Alòs.
Esther Alòs: Tothom col·labora per tal de parar aquesta crisi del coronavirus. Gràcies a totes les
persones que m'heu ajudat.
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