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l Dia Internacional de la Joventut se celebra 
cada 12 d'agost amb l'objectiu de situar en 
primer pla i davant la comunitat 

internacional els problemes als quals s'enfronten 
els joves i promulgar la indispensable labor 
d'aquests en la construcció de la societat mundial. 
  
L'ONU defineix als joves del món com el grup 
comprès entre els 10 i els 24 anys d'edat, la qual 
cosa representa una sisena part de la població 
mundial. Molts d'aquests joves viuen en països en 
desenvolupament i s'espera que el seu número 
augmenti considerablement.  
 
La iniciativa va ser proposada en 1991 pels joves 
reunits a Viena, Àustria, per a la primera sessió del 
Fòrum Mundial de la Joventut de les Nacions 
Unides. Va ser el 17 de desembre de 1999, quan 
l'Assemblea General de l'ONU mitjançant la 
resolució 54/120, seguint les recomanacions de la 
Conferència Mundial de Ministres de la Joventut 
(Lisboa,1998), va declarar el 12 d'agost com el Dia 
Internacional de la Joventut. L'Assemblea va 
recomanar que s'organitzessin activitats 

 
1 UNESCO. (2020). Día Internacional de la Juventud. 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. 

d'informació pública per a donar suport al dia com 
una manera de promoure i donar a conèixer el 
Programa d'Acció Mundial per als Joves, aprovat 
per aquesta en 19961. 
 
Durant aquest dia, es duen a terme debats temàtics 
i campanyes d'informació a tot el món, per a 
aconseguir que tant els Estats membres com el 
públic en general comprenguin les necessitats dels 
joves, implementin polítiques que els ajudin a 
superar els desafiaments que enfronten en 
l'actualitat i els encoratgin a formar part dels 
processos de presa de decisió2. Tant l'ONU, com les 
seves diferents agències especialitzades, així com 
associacions i organitzacions de l'àmbit 
internacional i nacional, participen en 
l'esdeveniment desenvolupant programes i 
activitats que creguin un entorn propici en el qual 
es pugui aconseguir els objectius escomesos en la 
jornada.  
 
Aquest últim any 2020, en plena expansió de la 
pandèmia mundial de la COVID-19, el Dia 
Internacional de la Joventut, sota el lema 

2 UNESCO (2018). Día Internacional de la 
Juventud. Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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“Compromís de la joventut per l'acció mundial”, va 
tenir per objecte destacar les maneres en les quals 
el compromís dels joves a nivell local, nacional i 
mundial pot enriquir els processos i les institucions 
nacionals i multilaterals, així com identificar com 
millorar significativament la seva representació i 
participació en les polítiques oficials.  
 
Aquest any 2021, el tema seleccionat per al Dia 
Internacional de la Joventut és “Transformar els 
sistemes alimentaris: Innovació juvenil per a la 
salut dels éssers humans i del planeta”, posant en 
relleu l'èxit d'aquest esforç mundial que no 
s'aconseguirà sense la participació significativa dels 
joves3. 
 
El tema va sorgir durant el Fòrum de la Joventut del 
Consell Econòmic i Social de 2021, on la joventut 
que va participar va plantejar, entre altres 
qüestions i prioritats, l'impacte de la pandèmia de 
la COVID-19 i el seu efecte en la salut, el medi 
ambient i els sistemes alimentaris. Els joves 
participants van posar el focus sobre la necessitat 
de desenvolupar sistemes alimentaris més 
equitatius i resilients, restaurant el planeta i 
protegint la vida. A més, es van formular 
recomanacions sobre com facilitar la capacitat 
adequada per a la resiliència dels sistemes 
alimentaris, sobretot durant la pandèmia de la 
COVID-19 i després d'ella.  
 
Les últimes informacions sobre l'estat de la 
seguretat alimentària mundial mostren signes cada 
vegada més preocupants. Després de diverses 
dècades de considerables avanços, la inseguretat 
alimentària augmenta any rere any, arran de les 
creixents noves amenaces. L'informe de 2020 
sobre “L'estat de seguretat alimentària i la nutrició 

 
3 ONU. (2021). Día Internacional de la Juventud. 
Organización de las Naciones Unidas. 
4 FAO. (2020). Informe 2020 FAO “El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”. 

en el món” de la FAO presta especial atenció a la 
deterioració de la situació alimentària i planteja 
una legitima preocupació sobre aquest tema. 
Aquest informe mostra la vinculació de la fragilitat 
alimentària no sols a la precarietat econòmica, sinó 
també als conflictes polític-socials, a la variabilitat 
climàtica, a l'afebliment de l'economia mundial, 
així com a l'aparició de pandèmies.  
 
En un moment en el qual la població mundial no 
para d'augmentar, la pandèmia de la COVID-19 ha 
empitjorat les perspectives econòmiques mundials 
d'una manera que ningú podria haver anticipat, 
aguditzant el nombre de persones subalimentadas 
en el món. Prop de 690 milions de persones, és a 
dir el 8,9% de la població mundial es troben en 
aquesta situació. No obstant això, l'informe 
suggereix que, arran de la COVID-19, es pot afegir 
entre 83 i 132 milions de persones més a la xifra 
anterior4. Indagant en les anteriors dades, 
emergeix el fenomen de les desigualtats en relació 
amb els diferents continents. Àsia i Àfrica són els 
dos continents on es troba el major nombre de 
joves, així com de persones exposada a nivells 
severs d'inseguretat alimentària. Així mateix, 
l'aparició de noves zones de conflicte a Orient 
Mitjà, arran de les primaveres àrabs, ha afeblit 
l'equilibri alimentari, exposant la regió a un estat 
agreujat d'inseguretat alimentària. 
 
Sota aquest context no n'hi ha prou amb 
incrementar la producció d'aliments més 
saludables i sostenibles per a garantir el benestar 
humà i del planeta. S'han d'abordar altres 
desafiaments crucials que incideixen directament 
en la seguretat alimentària mundial, com els ODS 
que es plantegen en l'Agenda 2030. Igualment cal 
garantir que els joves, així com altres sectors de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación. 

Font: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 



 

 

 AGOST 2021 

comunitat, siguin tinguts en compte en la presa de 
decisions i la posada en marxa de mesures per a 
aconseguir la transformació dels sistemes 
alimentaris actuals.  
 
El Dia Internacional de la Joventut presenta una 
ocasió sinigual com a mitjà de divulgació i promoció 
de projectes i activitats enfocats a aconseguir una 
millora significativa de la seguretat alimentària 
mundial. Es vol mostrar com una joventut 
innovadora és capaç de desenvolupar iniciatives i 
programes per a atendre i ajudar a les poblacions 
més vulnerables arran de la pandèmia. A través de 
l'educació de la joventut, el compromís, la 
innovació i les solucions empresarials, el Dia 

Internacional de la Joventut d'enguany té com a 
objectiu proporcionar una plataforma perquè els 
joves continuïn l'impuls que es va iniciar en el 
Fòrum Europeu de la Joventut.  
 
La iniciativa representa una oportunitat perquè 
cada país avaluï la seva inversió i compromís amb 
la joventut, així com amb l'educació general. 
Aprofita l'oportunitat per a conèixer la cultura, les 
activitats i l'educació de la joventut, i per a 
involucrar-se en el benestar de la pròxima 
generació de la humanitat. 
 

Jara Leyva Martínez,  
equip d’ANUE
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