
 
L’anàlisi de les sortides de Logaritme en els 7 primers dies del mes d’abril ens concreta un 
canvi en relació als paràmetres que vam indicar corresponents a la segona quinzena del mes 
de març. La conclusió més clara és que la xifra setmanal ha augmentat de forma considerable. 
Podríem trobar-hi diverses causes: 
 
a)Els centres sanitaris i socials cada cop els és més difícil mantenir els contractes de 
subministrament que tenien amb les seves pròpies fonts (proveïdors) de material de protecció 
(que com sabem , en l’estratègia projectada inicialment es va voler salvaguardar , és a dir que 
la central d’aprovisionament només se centraria en les compres extraordinàries i es va 
demanar als proveïdors de material sanitari de protecció del mercat que seguissin atenent tots 
els compromisos que tenien amb els centres hospitalaris i socials) 
b)En aquesta primera setmana d’abril hem pogut comptar amb més material i s’ha racionat 
molt menys, fet que ha generat un major subministrament. Cal però insistir en un ús racional 
dels materials, reutilització i aprofitament quan sigui necessari o possible. 
c)Increment de la demanda de producte (centres hospitalaris, atenció domiciliària, residències, 
Departaments de la Generalitat...) 
d)Increment del nombre de casos de malalts COVID 
 
I segur que em deixo causes però aquestes són les que em venen al cap en una primera 
pensada. 
 
Passo a detallar per tipus de material, recordem que corresponen a les sortides des de 
Logaritme del dia 1 al dia 7 d’abril ambdós inclusius, 
 
1)Mascaretes quirúrgiques. Sortides aquesta setmana de 1,6 milions d’unitats (cal tenir 
present que des d’AP ICS s’està subministrant a residències i per això aquest cop les xifres ICS 
no ICS es veuen més esbiaixades per aquest factor), 
Nota: Les sortides de la CC00 són a centres no ICS i dins de les divisions d’AP de l’ICS, hi ha sortides que són per a 
tercers no ICS també. 



 
 
2)Mascaretes de protecció respiratòria FFP2 (o els seus homòlegs xinès KN95 o americà N95), 
342 milers d’unitats subministrades en 7 dies. 
 

 



 
3)Mascaretes de Protecció Respiratòria FFP3 (que jo personalment no considero que sigui un 
producte per a la lluita contra la pandèmia del coronavirus i ha d’usar-se per a procediments 
específics com la preparació de citostàtics ...) , veiem que les sortides setmanals  ens baixen 
fins les  22.436  unitats (respecte els standards setmanals anteriors de la segona quinzena de 
març) 
 

 
 
És molt difícil trobar ara FFP3. A la Xina estem contactant amb fàbriques i no es troben i els 
stocks que es troben per Europa, molts són estafes. Tenim la sort de comptar amb una font 
diària d’entrada de 6000 unitats que es produeixen a Catalunya. 
 
4)Vestits (Bates/Monos Busso). Aquí és on s’ha produït el major increment en les sortides , fins 
les 362 mil unitats en 7 dies, 
 



 
 
Està clar que era on teníem concentrats els mínims estocs i s’ha hagut de racionar i reutilitzar 
molt , però és cert que també ha augmentat el consum d’aquest tipus de producte. Tenim 
molts tallers locals treballant pels nostres proveïdors habituals i alguns altres tallers tèxtils 
treballen per nosaltres però les fonts d’entrada principal ens venen de la Xina. A la Xina 
bàsicament es produeixen monos/busso i no es troben bates (els surt més rentable, ara els 
venen entre 18 i 25 euros/peça, en el nostre cas sense IVA afegit perquè recordem que fem 
importacions directes des de fabricants). Els monos busso pesen molt i els avions en poden 
transportar pocs de cop (en un avió amb càrrega exclusiva no es podria passar de 300.000 
unitats). La següent foto us mostra el que suposa només un 10% d’aquesta quantitat, és a dir 
30.000 monos busso, 
 

 
 
Més val una imatge que 1000 paraules!!! (son les caixes marrones) 
 



Estem parlant amb les fàbriques xineses per a que ens fabriquin bates , que pesen menys . 
Bates amb 2 alternatives: bilaminats de polipropilè amb una capa exterior de polietilè (aquesta 
és la que dona impermeabilitat) o bé bates quirúrgiques de polipropilè de tres capes SMS 
(Spunbond-Meltblown-SpunBond) que tot i no ser impermeables tenen alta protecció contra 
fluids (és el teixit de les bates quirúrgiques). Així aconseguirem portar-ne més en una càrrega 
d’avió. Els fem fer les proves d’ impermeabilitat i aportar els pertinents certificats 
d’acompliment normatiu naturalment (algun dia us ensenyaré els vídeos!). 
 
En quan a l’estoc, tenim per a passar una setmana ben bona i de determinats material tenim 
molt stock (avui a les 9:35 hi havia estocat, 
 
8,4 milions de mascaretes quirúrgiques, 376 mil FFP2, 7 mil FFP3 i 228 mil vestits entre 
d’altres. 
 
A més tenim moltes comandes llançades de setmanes anteriors que ara ens entraran en els 
propers dies. 
 
Tot això no és gens senzill d’aconseguir, penseu que portem moltes setmanes treballant i 
setmanes en les que era  molt més difícil que ara obtenir material i s’ha pogut anar 
subministrant des que el passat dia 26 de febrer la Comissió de Proveïdors del CatSalut va 
acordar crear la central d’aprovisionaments. Som molt pocs i no confinats que treballem 
moltes hores cada dia i sense descans en cap de setmana i des de Logaritme s’està fent un 
esforç titànic. Només heu de pensar en la foto que us he posat dels 30.000 monos/busso per a 
que us pugueu fer una idea del que suposa mobilitzar materials. 
 
També hem de ser curosos en detectar aquelles partides que puguin sortir defectuoses o que 
sospitem que no acompleixen normativa , ja que tot i que s’hagi aportat certificats a vegades 
hi ha enganys per desgràcia. Per sort la majoria de materials que hem detectat sospitosos no 
provenien de compres fetes per nosaltres sinó d’enviaments de tercers i donacions de 
tercers...Quan les detectem enviem els materials a analitzar als centres especialitzats però 
podria ser que algun material se’ns escapés i des dels centres se’ns alerta a posteriori per a 
que es pugui fer l’anàlisi i verificació posterior. Hem d’anar tots molt coordinats al respecte. 
 
Seguim. Moltes gràcies, 
 
 
Miquel Arrufat Vila 
Director de Gestió 
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Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o 
confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o 
còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per 
error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu. 
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