
  Laura Màrquez 
  INS La Miquela 

Una societat més enriquida gràcies a la diversitat 

 

És cert que la diversitat no es ben acceptada per algunes persones en aquest país, però, quin 

inconvenient hi ha a enriquir la nostra societat, la nostra cultura i els nostres coneixements? La 

diversitat és el nostre dia dia i encara que no ens ho sembli afavoreix molt a la cultura del  nostre 

país. 

Actualment, no tothom es pot permetre viure en el seu país amb la seva família i per aquest motiu 

cada vegada podem apreciar més la diversitat de persones, de cultures i de llengües que podem 

trobar en una ciutat. Un clar exemple d'aquest fet és caminar per Girona, si ens hi fixem veurem a 

gent que prové de llocs diferents i parla idiomes diferents, però que actualment el nostre país també 

és el seu país i tenen els mateixos drets de sentir que això es casa seva. 

Un altre clar exemple és una classe. A les escoles o instituts es pot apreciar molt la diversitat de 

persones, a la classe segurament hi ha gent que prové de països diferents i parla llengües diferents, 

però estan estudiant el mateix que nosaltres i mereixen ser igual de considerats que nosaltres. Tots 

pretenem estudiar, siguis d'on siguis, parlis al llengua que parlis i tinguis el costums que tinguis. 

Però, quin problema té la gent que no vol sentir a parlar d'immigrants? Les persones que provenen 

d'altres països, ens aporten molts beneficis a la nostra societat. Ens ensenyen valors de la seva 

cultura, tradicions del seu país d'origen, la seva llengua etc. Potser no en som conscients, però sinó 

com expliquem que avui en dia la gent aprengui tants idiomes, viatgi a tants països, mengi plats 

tradicionals de altres cuines que no siguin la catalana? Tots aquests exemples es fan gràcies a la 

diversitat. 

Per acabar, m'agradaria recalcar que gràcies a la diversitat, les persones tenim més valors i més 

coneixements de les cultures i les llengües del món. Gràcies a la diversitat sabem moltes més coses 

d'altres cultures o volem saber més coses sobre altres cultures i això fa que volem viatjar i conèixer 

món, perquè la diversitat no només es tracta de conviure amb persones de països d'arreu del món, 

sinó també descobrir altres cultures, altres menjars, altres estils de vida, altres religions i moltes 

coses més que possiblement ens faran veure el món d'una manera molt diferent. Hem de gaudir de 

la diversitat, i sobretot no hem d'estar en contra de la gent d'altres països que han decidit venir a 

viure al nostre país, ja que nosaltres també ens podríem trobar en una situació com la seva, així que 

hem de fer que es sentin com a casa i sobretot que no sentin que venen d'un altre lloc del món sinó 

que ara estan en un lloc on també és casa seva. 


