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Afavorir la diversitat. Un pilar fonamental de la societat del futur? 
 

Vivim en una societat que cada dia es veu més afectada per la globalització, un fet que a poc                   

a poc difumina els trets culturals propis de cada regió fins que s’esvaeixen. No podem negar                

que la globalització presenta un seguit d’avantatges com la facilitat per comunicar-se amb             

quasi qualsevol regió del món, però què quedarà de la gran diversitat cultural que trobem a                

Europa?  

Per tal de preservar la riquesa cultural d’arreu del territori europeu no n’hi ha prou en                

acceptar la diversitat, sinó que cal afavorir-la per assegurar-nos que no mori cap llengua ni               

cap tradició. 

Alguns ciutadans europeus no creuen en una Europa on la convergència cultural pugui ser              

enriquidora i favorable per a tots. Sovint, qui té la mentalitat tancada envers la importància de                

la diversitat cultural es basa en estereotips i en arguments obsolets o plantejats des d’un punt                

de vista etnocèntric o fins i tot racista. 

Aprendre llegües minoritàries és inútil, aquella tradició és una pèrdua de temps… Com             

podem jutjar una altra cultura sense conèixer-la a fons? I si afavorim aquesta diversitat?              

Potser veurem que no som tan diferents, o potser sí, però de ben segur que la convivència                 

entre diferents cultures ens farà evolucionar com a societat. Ja és hora de deixar enrere la idea                 

arcaica d’unes poblacions completament aïllades entre si i d’implantar una nova mentalitat            

basada en la pluralitat. 

I com podem afavorir la diversitat cultural? Doncs hi ha moltes maneres, tothom hi pot i hi ha                  

de contribuir, independentment de quin sigui el seu grau d’influència en l’entorn. Des de les               

accions més simples com interessar-se per la música tradicional d’una regió fins a organitzar              

una trobada gastronòmica intercultural. Existeixen infinites opcions, només cal tenir iniciativa           

i estar disposat a formar un nou model de societat.  

De ben segur que passejant per diferents ciutats europees haureu vist nombrosos exemples i              

indicis de la diversitat cultural existent, i segur que haureu vist casos en els quals diverses                

cultures conviuen en una mateixa zona sense que hi hagi cap problema. I és just això el que                  



necessita la societat del futur per tal d’afrontar la convergència cultural que s’incrementarà             

amb l’arribada d’immigrants que s’establiran arreu d’Europa i amb els fluxos migratoris            

interns entre els estats europeus. 

No solem presumir de tenir una ment oberta? Ha arribat el moment de demostrar que és així                 

aprofitant la gran riquesa de la diversitat cultural, que de ben segur que afavorint-la podrem               

comptar amb una societat més plural amb tots els avantatges que aquest fet comporta. 

Deixem enrere els estereotips i centrem-nos en les persones. Afavorim la diversitat per forjar              

el futur de la societat. 

 

 

 

 

 


