
Presentació 
Aquest treball se centra a analitzar la cultura canadenca amb tot el que comporta (fes-
tivitats, llocs d’interès, opinió…) i els seus ciutadans. He escollit aquest tema perquè 
des d’un principi sabia que volia estudiar un altre país, una cultura estrangera i gent 
diferent, altres ideologies... La disputa era entre diversos països, però finalment vaig 
decantar-me per Canadà, ja que realment era el país que menys coneixia. A més a més, 
aquest estiu vaig estar un mes a Toronto amb una família nativa. Per aquesta raó, vaig 
poder experimentar «en pròpia carn», in situ, els diferents temes que tracto en el treball.

Metodologia
Per elaborar el treball el que vaig fer és recollir la major part de la informació men-
tre vaig estar allà, mitjançant debats, entrevistes i recerca pròpia. Després, en arri-
bar a casa, vaig complementar tota aquesta informació amb dades concretes.

Cos del treball 
El treball comença amb dades bàsiques sobre el país en qüestió, quant a geografia, 
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amb dades de població, immigració, relleu i curiositats; política, on explico el sis-
tema polític del país i les diferències amb Espanya; economia, on explico els punts 
clau de l’èxit econòmic del país, i com podria millorar, i altres, com la moneda i el 
PIB i la historia del país.
Seguidament destaco cinc llocs d’interès dels més turístics i que són motors econò-
mics del país: la Toronto CN Tower, les Niagara Falls, el Banff National Park, Whistler 
i Ottawa’s Parliament Hill.
Després passaré a explicar quatre festivitats molt importants del Canadà: el Just for 
Laughs in Montreal, Winterlude in Ottawa i Calgary Stampede.
A continuació passo a comentar les principals tradicions i les opinions de la població 
sobre diferents temes d’actualitat, que seria la part forta del treball.
Parlaré de la gran política migratòria del país. El Canadà és conegut per ser una de 
les nacions més receptives pel que fa a la immigració entre els països desenvolupats, 
juntament amb Austràlia. De fet, és el país que rep més immigrants del món amb les 
seves característiques, després d’Austràlia. La majoria dels immigrants són d’origen 
asiàtic, tot i que també hi ha grans comunitats europees i sud-americanes, com els 
italians i els mexicans. Tampoc no cal oblidar que, teòricament, el Canadà està format, 
en la seva immensa majoria, per descendents de colons que, en algun moment, van 
emigrar dels seus països per anar a tant al Canadà com a la major part d’Amèrica.
Un dels altres temes principals és el de l’autodeterminació. Un dels problemes que 
més ha afectat el Canadà és la ideologia separatista d’una gran part dels ciutadans 
de la regió del Quebec. Any rere any, adquireixen més i més avantatges del govern 
central sota l’amenaça que, si no els obtenen, se separaran del país. La història 
d’aquesta regió, juntament amb el fet de tenir un idioma propi, unes tradicions di-
ferents i un sistema de funcionament diferent a la resta de províncies, fan que des-
perti un esperit nacionalista a la zona. 
També parlaré de l’eutanàsia, que és la mort assistida, usualment de forma indolora, 
a persones que decideixen que no volen continuar vivint. Aquest s’està convertint 
en un dels temes més comuns al Canadà després de la seva aprovació per a casos 
terminals el juny passat. Es va presentar aquesta reforma de la llei ja que penalitzar 
l’eutanàsia era anticonstitucional, atès que vulnera la qualitat de vida, la llibertat i 
la seguretat de les persones assegurada per la Constitució.
Un altre tema seria el de la població indígena del Canadà, formada pels descendents 
de les Primeres Nacions, els inuits, i els mestissos, que són els descendents dels 
colons que es van aparellar amb població indígena, que representa una gran part de 
la població. La gran majoria d’habitants del Canadà els veu com una important part 
de la cultura del país que s’ha de conservar i respectar, però tot i això encara hi ha 
moltes desigualtats avui en dia, tant econòmiques com socials.
Després parlaré de la seguretat, referint-me a la percepció de confiança que tenen 



davant de certs riscos. Per exemple, el Canadà és un país conegut per l’elevada pos-
sessió d’armes de foc i per la gran facilitat a l’hora d’obtenir-les. Ocupa la dotzena 
posició en el rànquing de possessió d’armes per cada cent habitants. Amb poc més 
de trenta, aquesta xifra està molt lluny dels vuitanta dels Estats Units. Tot i això, el 
Canadà, actualment, està qualificat com el vuitè país més segur del món, juntament 
amb Finlàndia, Islàndia i altres països. Això ha estat possible gràcies a la gran in-
versió del govern en aquest tema, que ha equilibrat la inversió social i la inversió en 
seguretat ciutadana i ordre social. 
El Canadà també ha estat sempre considerat un dels models a seguir per altres 
països quant a l’educació, ja que és part del top 10 del rànquing mundial en millors 
sistemes educatius. El factor que el fa entrar en aquesta posició any rere any és la 
seva ràtio de graduació a la universitat, que és la més alta del món (51 %). Com a 
punts febles, que fan que no arribi a la desitjada plaça dels top 5, cal remarcar que 
s’hauria de millorar l’etapa preescolar i invertir-hi més, ja que és igual d’important 
per a l’alumne i no s’hi centren massa.
Quant a la política internacional de Canadà, es basa en el pacifisme i en la col·labo-
ració absoluta amb les Nacions Unides. Això és perquè després de la II Guerra Mun-
dial el Canadà no es volia apropar ni a la URSS ni als Estats Units. D’aquest últim, 
tenia por de ser absorbit, tant políticament com econòmicament o culturalment. 
Per tant, es van decantar per organitzacions internacionals com la Commonwealth, 
l’OTAN i l’ONU, ja que no podien deixar buida la seva influència internacional. Així 
doncs, van optar per la pau, la solidaritat i la cooperació entre nacions.
Encara que no arriben al nivell dels seus veïns, el Canadà és un país extremada-
ment patriòtic i està molt orgullós de la seva nació. Pel que fa a les seves decisions, 
fins i tot s’ha demostrat que, en proporció, el Canadà, durant aquests últims anys, ha 
celebrat més bé el seu dia nacional que els Estats Units. Sense entrar en el tema de 
Quebec, en aquest apartat també tractarem el tema de l’opinió que tenen algunes 
persones sobre la necessitat de crear un Canadà més unit i centralitzat, sense cap 
mena de província, on es prenguin les decisions entre tots, per majoria, i s’iniciïn 
projectes en comú.

Conclusions
Ara, entrant ja a la part important de les conclusions, començaré per la primera 
hipòtesi respecte a la pregunta, «És el Canadà un país ric culturalment?». Doncs bé, 
el Canadà, com tots els països del continent americà, no destaca per tenir una gran 
història ni un important llegat cultural, ja sigui arquitectònic, literari, musical o 
qualsevol altre, ja que és un país molt jove si el comparem amb els països europeus; 
però això no vol dir que no sigui un país amb una cultura extremadament rica, ja 



que les seves tradicions, sobretot les festivitats, són úniques i tenen uns valors que 
poques nacions arriben a obtenir.
Primer de tot, i encara que el seu llegat artístic no tingui molt de temps, té el suficient 
per haver creat esplèndides escultures, majestuoses obres arquitectòniques i moltes 
més obres, i tampoc no cal oblidar la cosa per la qual el Canadà és més conegut, la 
meravella natura que forma aquest gran país, des de les esplanades i immensos llacs 
del sud fins a les tundres i zones glacials del nord, i des dels boscos densos i les grans 
serralades de l’oest fins a les platges i el verd entorn de l’est. És sens dubte un dels 
països més rics quant a naturalesa i tothom pot gaudir d’ella, ja que té tots els climes i 
entorns que et puguis imaginar, a causa de la seva gran extensió. 
D’altra banda, l’altre punt fort del Canadà són els valors. No em vull detenir molt par-
lant de la immigració i la tolerància, però allí no hi ha cap mena de prejudicis: tothom 
conviu amb tothom i tots es veuen i es tracten com a iguals, com a canadencs. 
També hi ha un esperit d’ajuda i de comunitat que no he vist en cap altre lloc. Per 
exemple, em va sorprendre que les mares del barri tenien un grup organitzat de ma-
nera que si algun dia uns pares havien de fer alguna cosa i deixar els fills a càrrec 
d’algú, les persones del barri s’oferien a cuidar-los si podien, i a la inversa. També 
cal destacar el seu amor cap a la nació, el seu liberalisme entorn de les diverses res-
triccions tradicionals, com ara l’eutanàsia, l’avortament i d’altres, i per sobre de tot 
la política pacifista que van adoptar després de la Segona Guerra Mundial, la qual 
s’allunya bastant del pragmatisme dels seus veïns.
Respecte a la segona pregunta que em vaig formular, «És avui dia el Canadà un país 
modèlic per a la resta de països del primer món?», en un principi diria que sí. Clara-
ment la seva economia és extraordinària, i se situa com l’onzè país més ric del món, 
sense tenir un gruix d’habitants tan elevat com els països amb els quals comparteix 
el top. Aquesta economia, tot i ser acusada de ser dependent tant dels Estats Units 
com del petroli, ha estat la que ha suportat més bé la baixada del petroli, d’entre els 
grans productors, i tot i ser molt dependent dels Estats Units pel que fa al comerç 
exterior, la qual cosa no té perquè suposar res dolent, ja que és un país estable 
econòmicament i no té perquè fallar-li. De totes maneres, el Canadà té molt bones 
relacions amb molts altres països, com ara la Xina o la Unió Europea, amb la qual 
està establint un tractat de lliurecanvisme, que podrien substituir els Estats Units. 
A més a més, políticament ha sabut dirigir una política d’immigració i integració 
cultural molt superior a la dels Estats Units, i fins i tot equiparable a l’australiana o 
la neozelandesa. 
També hem de destacar les grans llibertats individuals de les quals gaudeixen els 
ciutadans i la seguretat que aporta el país, que passa per la immediata posada a 
punt de passar per referèndum d’una llei en veure’s una notable acceptació de la 
població i la seguretat respecte al notablement baix índex d’homicidis intencionals, 



robatoris i altres delictes respecte al seu veí. Tot i això l’obtenció d’armes de foc és 
relativament fàcil, però tampoc arriba a les xifres dels EUA.
Cal remarcar també les seves polítiques exteriors, amb el seu notable pacifisme i 
obertura cap a la globalització i l’organització federal del país, la qual dota d’inde-
pendència les diferents regions i ciutadans del país.
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