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CRÉIXER AMB LA DIVERSITAT 

 

L’altre dia estava passejant per Barcelona, mirava al meu voltant i veia estrangers. Només sentia 

parlar anglès, xinès, castellà, francès... Em sentia estranya, diferent. Ho he de reconèixer, em sentia 

com si no fos a dins de Catalunya. Però jo també he estat turista, he compartit habitació amb noies 

d’altres països, m’ha agradat sentir-me ben acollida a la casa que érem i m’ha semblat que aquesta 

diversitat ens enriquia a tots plegats. Sens dubte el tema de la convivència de cultures és complex, i 

més quan no parlem només de visitants ocasionals si no de residents. 

 

La diversitat cultural és el conjunt dels diferents grups humans que constitueixen una cultura. Per 

cultura entenem un col·lectiu de persones d’un mateix territori que comparteixen certes semblances 

entre ells; poden ser des de les tradicions d’un país, el llenguatge, els costums, l’alimentació... En el 

passat, tot era molt més semblant i la gent d’una mateixa regió tenien el mateix origen, raça i 

creences. Però amb la globalització ha canviat molt i ara hi ha una barreja molt més gran de 

procedències que engloben cultures diferents. I aquí és on es veu per uns una gran oportunitat 

d’enriquiment i per d’altres un perill de perdre la pròpia identitat.  

 

Hi ha diversos punts de vista, postures oposades... L’etnocentrisme, el racisme i la xenofòbia són les 

actituds que estan en contra de la diversitat cultural. En canvi, el relativisme cultural, l’universalisme 

i l’interculturalisme són les postures que tendeixen a tolerar-la. La Unió Europea seria un organisme 

clarament interculturalista. Només cal veure-ho analitzant el seu lema (Units en la diversitat). Amb 

aquesta frase, l’organisme ens vol mostrar que la cada cultura ha de ser respectada, sense 

diferències i amb la tolerància de cada país. I cal dir que a Catalunya estem acostumats a ser terra 

d’acollida i en general es veu com també com una cosa positiva. 

 

És una opinió que comparteixo: la diversitat cultural és enriquiment. Com més visions diferents tens, 

més savi ets. Això es veu per exemple a l’hora de viatjar, que fa que entenguis que tots som molt 

més iguals en el fons del que sembla. Viatjar és una forma excepcional per entendre el món i ara 

tenim l’oportunitat de tenir tots un petit món a casa mateix.  

 

En conclusió, la meva opinió davant la diversitat cultural és que l’hem de respectar i tolerar. Crec 

que tothom hauria d’adoptar una postura interculturalista, ja que cada cultura ha de ser respectada 

per si mateixa. No hi ha cap cultura superior ni inferior. El que si que crec que s’ha d’evitar, però, és 

d’admetre coses que segons la nostra manera d’entendre-ho són dolentes, com ara l’ablació. I 

també és bo que procurem mantenir les tradicions, la llengua i costums del país, ja que d’aquesta 

manera també respectem la història i la gent de la terra d’acollida i tindrem un punt d’unió clar, 

encara que es vagi tenyint d’aportacions diferents i vagi evolucionant. 

 

La típica frase “Tots som diferents, però alhora iguals” seria un bon model per tractar la diversitat 

cultural. Perquè tots venim d’una mateixa espècie encara que formem part de diferents races i 

cultures. La nostra generació és la primera que viu aquesta diversitat amb tota normalitat, i això de 

segur que ens ajuda a ser molt més oberts i a sentir de veritat que apart de ser del nostre poble i del 

nostre país també formem part del món i podem contribuir millor a que aquest món de tots sigui 

millor. 

 


