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20 de juny, Dia Mundial dels Refugiats 

 

La Fundació ”la Caixa”, juntament amb l’ACNUR, 

redobla els seus esforços als camps de 

refugiats d’Etiòpia per donar resposta a la 

COVID-19 

 

 El projecte MOM, de la Fundació ”la Caixa” i l’ACNUR, ha reduït la 

mortalitat infantil en gairebé el 79 % entre la població dels camps de la 

regió de Gambela des que el 2017 es va posar en marxa.  

 

 En concentrar l’atenció sanitària en la resposta a la COVID-19, es 

preveu una propagació dràstica d’altres brots de malalties, com també 

de la malnutrició. 

 

 Per garantir l’assistència alimentària, s’ha dut a terme l’enviament a 

tots els camps de refugiats de racions d’aliments per a dos mesos i el 

subministrament de racions d’aliments terapèutics per a tres mesos 

amb la intenció de tractar la malnutrició aguda severa. 

 

 La preparació per a l’arribada de la COVID-19 passa per la capacitació 

del personal sanitari dels camps i la formació de les mateixes 

persones refugiades com a agents comunitaris per ajudar a difondre 

missatges en els seus propis idiomes i cultures. 

 

 

Barcelona, 19 de juny de 2020. L’amenaça de la pandèmia de la COVID-19 als 

camps de refugiats ha obligat a adaptar els projectes de cooperació internacional 

actualment en desenvolupament per part de la Fundació ”la Caixa”, el Comitè 

espanyol de l’ACNUR i l’Agència de l’ONU per als Refugiats (ACNUR). 

El projecte MOM, que desenvolupen aquestes entitats des del 2017 en camps de 

refugiats d’Etiòpia, té com a objectiu el tractament i la prevenció de la 

desnutrició en menors de 5 anys, posant el focus en la mare com a agent 

comunitari de canvi, i mitjançant l’aplicació de noves tecnologies per maximitzar 

l’eficiència de la distribució de recursos al camp. 
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La lluita contra la malnutrició, en xifres 

Un dels grans èxits d’aquesta intervenció ha estat la reducció de la taxa de 

mortalitat infantil en el 78,8 % a la regió de Gambela, que ha passat del 0,8 % el 

2016 al 0,17 % el 2019. En total, més de 138.000 infants menors de 5 anys s’han 

beneficiat d’aquest programa l’últim any.  

Des que es va iniciar el projecte MOM el 2016, s’ha aconseguit reduir la 

malnutrició aguda global (que suma la malnutrició aguda severa i la malnutrició 

aguda moderada) en el 57,6 % als camps de Gambela i en el 25 % als de 

Melkadida. Concretament, la prevalença de la malnutrició aguda global (GAM, 

corresponent a la sigla en anglès) en menors de 5 anys ha disminuït de manera 

considerable a Gambela, del 24,5 % el 2016 al 10,4 % el 2019, i també a 

Melkadida, on ha baixat del 22,4 % el 2016 al 16,8 % el 2019. 

Pel que fa als índexs de malnutrició aguda severa (SAM, corresponent a la sigla 

en anglès), la forma més greu de desnutrició, han millorat en el 78,6 % a Gambela 

i en el 25 % a Melkadida. En concret, la prevalença de la malnutrició aguda 

severa (SAM) ha millorat en els últims quatre anys a Gambela, ja que ha passat 

del 5,6 % el 2016 a l’1,2 % el 2019; i a Melkadida, la prevalença d’aquest tipus de 

malnutrició també ha mostrat una tendència a la reducció: del 4,8 % el 2016 al 

3,6 % el 2019.  

 

Arribada de la pandèmia a Etiòpia 

Durant l’última setmana, Etiòpia ha experimentat un pic en el nombre de casos 

confirmats de COVID-19, cosa que duu a un total acumulat de 3.345 casos. En 

total, 545 pacients s’han recuperat, mentre que s’han notificat 57 morts. L’Institut 

Etíop de Salut Pública estima que, els tres meses vinents, s’infectaran amb el 

virus 102.000 persones i que corren el risc d’infectar-se més de 39 milions de 

persones.  

En aquest moment, les autoritats etíops no han confirmat cap cas de coronavirus 

entre la població de refugiats a Etiòpia (733.125 persones). S’estan fent tests per 

diagnosticar les persones que arriben als punts principals d’entrada de refugiats 

de les fronteres amb el Sudan i el Sudan del Sud per tal de detectar i aïllar 

ràpidament qualsevol cas sospitós. 

L’alarma provocada per la confirmació del brot de COVID-19 a Etiòpia des del 13 

de març ha provocat que els preus d’alguns aliments bàsics s’hagin duplicat als 

mercats. A més, a causa de l’accés limitat a l’atenció sanitària, es preveu que la 

malnutrició aguda augmenti i que representi una càrrega addicional important per 

a la gestió ja prou complexa de la malnutrició a gran escala a Etiòpia. 
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Les persones que viuen en zones densament poblades, com els desplaçats 

interns i els refugiats, que viuen en camps, en assentaments espontanis, en 

centres col·lectius i dins de densos espais urbans, són altament vulnerables a la 

COVID-19. L’amuntegament impedeix el distanciament social, ja que les famílies 

es veuen obligades a viure juntes en espais petits no dividits i amb instal·lacions 

de bany, lavabo i cuina compartides, si és que hi tenen accés.  

 

La lluita contra la malnutrició: més important que mai 

La COVID-19 és una emergència dins de l’emergència. Es preveu que el fet de 

desviar l’atenció de la resposta sanitària d’emergència habitual a la resposta 

davant de la COVID-19 doni lloc a una propagació dràstica d’altres brots de 

malalties, com també de la malnutrició. 

Per això, l’ACNUR i la Fundació ”la Caixa” mantenen les seves operacions 

de nutrició en curs i han fet alguns ajustos en les activitats incloses en el 

projecte MOM, seguint estrictament totes les recomanacions de l’Organització 

Mundial de la Salut i en estreta col·laboració amb el Govern etíop, per promoure 

la inclusió dels refugiats en les mesures nacionals de preparació i resposta, 

inclosos la prevenció, el monitoratge i el tractament.  

Pel que fa a l’assistència alimentària, s’ha dut a terme l’enviament de racions 

per a dos mesos a tots els camps i el subministrament de racions per a tres 

mesos d’aliments terapèutics per a la malnutrició aguda greu. A més, es 

mantenen, tal com era previst, les activitats de prevenció de la desnutrició en tots 

els programes de nutrició dels camps, ajustades a les necessitats emergents. Es 

continuen subministrant racions d’aliments al 86 % de l’estàndard en situacions 

d’emergència (2.100 Kcal), tot i que, a causa de les restriccions pressupostàries i 

logístiques, la cistella tindrà un accés reduït a aliments rics en ferro i un accés 

limitat a aliments frescos, la qual cosa pot tenir un impacte negatiu en la dieta i 

l’estat nutricional de la comunitat de refugiats. 

La malnutrició sol estar relacionada amb la disponibilitat limitada dels serveis 

d’aigua, sanejament i higiene, les males pràctiques d’alimentació dels lactants i 

els infants petits, les pràctiques d’higiene deficients i la reducció de les racions 

d’aliments deguda a la falta de recursos. Els riscos de malnutrició, malaltia i mort 

són considerables entre la població refugiada i s’agreugen en els infants menors 

de dos anys que no són alletats i en els lactants menors de sis mesos que no són 

alletats exclusivament.  

En aquests moments, augmentar els esforços per prevenir i tractar la malnutrició 

és una prioritat clau per a l’ACNUR i per a la Fundació ”la Caixa” a Etiòpia. 

L’ACNUR, juntament amb els seus socis sobre el terreny, ha ocupat i 
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capacitat molts grups de refugiats com a agents comunitaris per ajudar a 

difondre missatges en els seus propis idiomes i cultures. S’han iniciat 

campanyes de sensibilització als camps de refugiats, dutes a terme pels agents 

comunitaris, en les quals s’informa de la importància del distanciament social i 

d’una higiene adequada.  

El personal clínic de les instal·lacions sanitàries dels camps està sent 

capacitat per les oficines regionals de salut en la identificació primerenca de 

casos. S’estan identificant instal·lacions d’aïllament a totes les regions. Amb 

l’objectiu d’arribar a les persones refugiades urbanes, es recluten voluntaris 

comunitaris entre la població de refugiats de diverses nacionalitats.  

La millor estratègia per evitar la desnutrició i la mort, que són tan comunes entre 

els infants durant les emergències, és assegurar que se’ls alimenta de manera 

adequada durant els primers 1.000 dies de vida (durant l’embaràs matern i fins als 

dos anys). Millorar la nutrició és una de les millors inversions per assegurar el 

futur dels infants, les famílies i les nacions. Com a recomanació de salut pública 

mundial, els lactants han de ser alimentats exclusivament amb llet materna 

durant els primers sis mesos de vida per assolir un creixement, un 

desenvolupament i una salut òptims.  
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