
 
 
 

 
 

 

El coronavirus 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472142

El Departament d'Afers Econòmics i Socials de l'ONU adverteix que
que l'economia mundial es redueixi un 0,9% durant el 2020, 
2,5% com es preveia. 
 
Si les restriccions econòmiques ocasionades per la pandèmia continuen vigents durant el 
tercer trimestre d'aquest any i els ajuts fiscals no donen suport als ingressos i al consum, la 
disminució podria ser encara més elevada.
 
El document emès pel Departament indica que les mesures preses a Europa i als Estats 
Units provoca grans problemes al sector dels serveis, concretament al comerç
les atencions socials, a les activitats d'oci i els servei
 
Cita textualment, "De manera col·lectiva, representen més d'una quarta part de tots els 
treballs en aquestes economies. A mesura que les empreses perden ingressos, la 
desocupació augmenta considerablement, el que transforma una pertorbació en l'oferta en 
una pertorbació en la demanda encara més extensa per l'economia"

A causa de l'excepcional situació que s'està vivint a escala global a causa del 
coronavirus, aquest cop, el resum de les notícies sobre casos de l'ONU
en el COVID-19. S'ha fet una selecció de les notícies amb relació a les 
conseqüències del virus en diferents àmbits de la societat.
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El coronavirus farà decréixer l’economia mundial. 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472142 

 
 

El Departament d'Afers Econòmics i Socials de l'ONU adverteix que el COVID
que l'economia mundial es redueixi un 0,9% durant el 2020, en comptes de créixer fins al 

Si les restriccions econòmiques ocasionades per la pandèmia continuen vigents durant el 
tercer trimestre d'aquest any i els ajuts fiscals no donen suport als ingressos i al consum, la 
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El document emès pel Departament indica que les mesures preses a Europa i als Estats 
Units provoca grans problemes al sector dels serveis, concretament al comerç
les atencions socials, a les activitats d'oci i els serveis de transport. 

"De manera col·lectiva, representen més d'una quarta part de tots els 
treballs en aquestes economies. A mesura que les empreses perden ingressos, la 
desocupació augmenta considerablement, el que transforma una pertorbació en l'oferta en 
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El document emès pel Departament indica que les mesures preses a Europa i als Estats 
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"De manera col·lectiva, representen més d'una quarta part de tots els 
treballs en aquestes economies. A mesura que les empreses perden ingressos, la 
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Liu Zhenmin, Secretari general adjunt d'Afers Econòmics i Socials, indica que cal la 
introducció de mesures polítiques urgents, no només per contenir la pandèmia, sinó per 
protegir els col·lectius més vulnerables davant les possibles conseqüències econòmiques 
que pugui ocasionar el coronavirus. 
 
 
 

L’impacte de la pandèndemia en relació a les prediccions de desastres 
naturals 

https://news.un.org/es/story/2020/04/1472132 
 

 
La reducció dels vols comercials que proporcionen dades a les agències de meteorologia, i 
de l'activitat de treballadors que monitoren les condicions terrestres i atmosfèriques en molts 
països, poden posar en risc les dades meteorològiques, i les prediccions sobre els 
desastres naturals, que no deixaran d'ocórrer tot i la pandèmia. 
 
L'Organització Meteorològica Mundial va expressar la seva preocupació per l'efecte de la 
pandèmia del coronavirus tant de les observacions i els pronòstics meteorològics com de la 
vigilància atmosfèrica i climàtica. 
 
Algunes parts de sistema d'observació ja s'estan veient afectades, com el trànsit aeri. La 
majoria dels satèl·lits i xarxes terrestres són automàtics i, tot i que s'espera que segueixin 
funcionant amb normalitat, es preveu que, durant la pandèmia, el manteniment i reparació 
d'aquests signifiquin un problema. 
 
El secretari general de l'Organització Meteorològica Mundial, argumentava que "Les 
conseqüències del canvi climàtic i de la creixent quantitat de desastres de naturalesa 
meteorològica no cessen. La pandèmia de la COVID-19 comporta un desafiament 
addicional, i pot agreujar els riscos associats a múltiples perills en l'àmbit un únic país. Per 
tant, és fonamental que els governs presten atenció a les seves capacitats nacionals 
d'observació meteorològica i emissió d'alertes primerenques tot i la crisi de la COVID-19 " 
 



 
 

 

 
ANU INFORMA 

 
  

3

 

El pla de l’ONU contra el Coronavirus: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472102 

 

 

 
El document està centrat en un pla de resposta de gran escala, que necessitaria recursos 
equivalents al 10% de producte intern brut mundial. El pla inclou l'establiment d'un fons 
mundial per donar suport als països de renda mitjana i baixa. 
 
António Guterres va apel·lar a la responsabilitat compartida i a la solidaritat mundial per fer 
front a l'impacte de la pandèmia i va cridar a la unitat per mitigar el cop que està rebent la 
població. 
 
El líder de l'ONU va presentar un informe que descriu la magnitud de el problema, la 
gravetat dels casos i la desarticulació econòmica i social que provoca el virus, l'avanç arriba 
ja a 700.000 persones contagiades i més de 33.000 mortes en 204 països, àrees i territoris. 
 
El secretari general va anunciar l'establiment del Fons de Resposta i Recuperació COVID-
19, que ajudaria a finançar tres objectius: 

 
1.Aturar l'emergència de salut. 
 
2. Enfocar en l'impacte social i la resposta econòmica per a la recuperació. 
 
3. Ajudar els països a aconseguir una recuperació amb capacitats enfortides. 
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L’ONU llança un pla humanitari de 2000 milions de dòlars: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471732 

 
 
El Secretari General de les Nacions Unides, António Guterres, ha llançat aquest dimecres 
un pla coordinat de resposta humanitària mundial per un valor de 2000 milions de dòlars 
que servirà per lluitar contra coronavirus COVID-19 en alguns dels països més vulnerables 
del món. 
 
El virus està present a tot el món i, a hores d'ara, està arribant a països que prèviament 
s'enfrontaven a crisis humanitàries a causa de conflictes, desastres naturals i el canvi 
climàtic. 
 
El pla consisteix en: 
 

1. lliurament d'equips de laboratori necessaris per analitzar el virus i subministraments 
mèdics per tractar les persones.  

2. Instal·lació de llocs per rentar-se les mans en els campaments i assentaments. 
 

3. Llançament de campanyes d'informació pública sobre com protegir-se a si mateix i 
als altres de virus. 

 
4. Establiment de ponts aeris i centres de distribució a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina per 

traslladar als treballadors i subministraments humanitaris als llocs on més es 
necessiten 

 
la Directora Executiva d'UNICEF, Henrietta H. Fore, va destacar que els nens són les 
"víctimes ocultes" d'aquesta situació. 
 
"Ens preocupen els seus efectes a curt i llarg termini en la seva salut, benestar, 
desenvolupament i perspectives. La seva falta d'accés a l'aigua i als serveis d'higiene. Com 
saben, rentar-se les mans amb sabó és fonamental en la lluita contra el COVID-19. No 
obstant això, el 40% de la població mundial, és a dir 3000000000 de persones, no té a casa 
una instal·lació per rentar-se les mans amb aigua i sabó". 
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L’efecte del COVID-19 en els campaments de refugiats, el cas de Síria. 

https://news.un.org/es/story/2020/03/1472082 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prop d'un milió de desplaçats per la intensificació dels combats al nord-oest de Síria des de 
desembre de 2019 es troben amuntegats en campaments de refugiats. Més de 2300 
desplaçats interns continuen buscant refugi i més de 300.000 viuen ara en tendes de 
campanya i escoles a causa de la manca d'opcions d'allotjament. 
 
Els gairebé vuit milions de sirians que patien inseguretat alimentària, i eren ja 
extremadament vulnerables, necessiten més suport que mai per mantenir-se sans. 
 
Les progressives mesures de tancament de país a causa del COVID-19 poden provocar un 
major empobriment de les famílies a causa de la pèrdua d'ingressos, el deteriorament de 
l'economia i l'augment dels preus dels aliments. 
 
El preu de la cistella de productes bàsics ha augmentat una mitjana del 67% des del febrer 
del 2019. El PMA proporciona aliments que salven les vides a 4,5 milions de persones cada 
mes i actualment ha pres mesures excepcionals per afrontar l'arribada del coronavirus: 

 
1. Va augmentar els seus torns i hores de distribució durant el dia. 

 
2. Va instal·lar llocs per rentar-se les mans. 

 
3. Va ajudar a practicar el distanciament social en els punts de distribució. 

 
4. Va notificar mitjançant missatges de text quan es pot recollir l'assistència per 

evitar les multituds. 
 

5. Va distribuir sabó i fullets informatius sobre la higiene en associació amb 
UNICEF. 
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6. En estreta col·laboració amb els seus socis busca establir la distribució 
ambulant per portar els aliments el més a prop possible de les llars de les 
famílies 

 
Després del tancament de totes les escoles a causa de la pandèmia de COVID-19 es va 
suspendre el programa d'alimentació escolar afectant més d'un milió de nens. 
El PMA continua buscant alternatives perquè els estudiants no passin gana. 
 
 
 
 

El coronavirus també agreuja la desigualtat de gènere: 
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471872 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures restrictives adoptades a tot el món per lluitar contra el COVID-19 intensifiquen 
el risc de violència domèstica i augmenten la càrrega de treball a la llar, a més del perill que 
suposa el mateix virus 
 
La pandèmia de coronavirus COVID-19 ha interromput greument l'accés a serveis de salut 
sexual i reproductiva i ha obstaculitzat la capacitat de les autoritats per respondre a la 
violència de gènere, en un moment en què les dones i les nenes necessiten més aquests 
serveis, adverteix el Fons de Població de les Nacions Unides 
 
EL Fons de Població treballa amb governs i socis per a prioritzar les necessitats particulars 
de les dones i les nenes, i la seva directora ha demanat 187 milions de dòlars per donar 
suport als països amb sistemes febles de salut pública. 
 
"Però hem de fer molt més per garantir que se satisfacin les necessitats més íntimes, però 
essencials, de les dones i les nenes del món mentre lluitem contra el COVID-19 durant els 
mesos difícils que s'acosten", va concloure la directora de Fons, Natalia Kanem, 
 
Tots els Estats han de fer esforços significatius per abordar l'amenaça del COVID-19, però 
no han de deixar enrere a les dones i els nens víctimes de violència domèstica, ja que això 
podria conduir a un augment de la violència, inclosos els feminicidis de parelles íntimes. Per 



 
 

 

 
 

a moltes dones, les mesures d'emergència necessàries per lluitar contra
augmentat la seva càrrega pel que fa a la feina domèstica i l
i familiars malalts. 
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a moltes dones, les mesures d'emergència necessàries per lluitar contra
augmentat la seva càrrega pel que fa a la feina domèstica i la cura de nens, parents ancians 
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