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A data de 21/04/2019, darrera actualització, la xifra total de contagiats és de 2 341 890 arreu del món amb 

169 859 morts, d’aquests casos confirmats 1 114 904 s’han produït els darrers 15 dies, i 657 947 persones 

que s’han recuperat. 

 

 

 

 
A data 20 d’abril, la Comissió Europea juntament amb altres socis, ha llançat la Plataforma Europea de Dades 

sobre la COVID-19 per a que totes les dades d’investigació disponibles es puguin recopilar i compartir de 

manera ràpida. Aquesta plataforma, que forma part del Pla d’Acció ERAvsCorona, marca una nova fita en els 

esforços de la UE per donar suport als investigadors d’Europa i arreu del món en la lluita contra la pandèmia.  

La nova plataforma oferirà un entorn europeu i mundial obert, fiable i escalable en el que els investigadors 

podran emmagatzemar i compartir conjunts de dades com seqüències d’ADN, estructures de proteïnes, 

dades d’investigació pre-clínica i assajos clínics, així com dades epidemiològiques.  

L’intercanvi obert i ràpid de dades accelera considerablement la investigació i els descobriments, 

proporcionant una resposta eficaç a la crisi del coronavirus.  

Pla d’Acció ERAvsCorona 

El 7 d’abril de 2020, els ministres d’investigació i innovació dels 27 Estats membres de la UE van donar suport 

a deu accions prioritàries del Pla d’Acció ERAvsCorona. Sobre la base dels objectius generals i les eines de 

l’Espai Europeu d’Investigació (EEI), el Pla d’acció inclou accions a curt termini basades en la coordinació, 

cooperació, l’intercanvi de dades i els esforços conjunts de finançament entre la Comissió i els Estats 

membres. S’articula en torn als principis clau de l’Espai Europeu d’Investigació que es farà servir al màxim 

per ajudar als investigadors i Estats membres a tenir èxit en la lluita contra la COVID-19. 

A més de la Plataforma Europea de Dades sobre la COVID-19, les altres accions es centren en la coordinació 

del finançament, la realització de grans assajos clínics a escala de la UE, l’augment d’ajudes a les empreses 

innovadores i el suport a un Hackathon paneuropeu a finals d’abril per a mobilitzar els innovadors europeus i 

la societat civil.  

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.covid19dataportal.org/
https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf

