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 Martin Luther King és un dels
activistes afroamericans més
importants de la història.

 Fou líder del Moviment pels
Drets Civils, una organització
que volia acabar amb la
discriminació racial envers
els negres.

 King i el seu moviment són
respectats per haver assolit
els seus objectius sense
violència i per lluitar per la
unitat entre els negres i els
blancs.
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El Martin Luther King Day

 El Martin Luther King Day se 
celebra el tercer dilluns de 

gener. És un dia festiu i la gent 
no va a treballar o a l’escola.

 Els americans no celebren 
aquesta festa amb reunions o 

àpats. Habitualment, les 
universitats conviden 

conferenciants i les esglésies 
celebren serveis per 
commemorar King.

 En moltes ciutats i pobles, la gent 
surt als carrers per honorar-lo.
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 King nasqué el 15 de gener de 

1929 a Atlanta, Geòrgia. Els seus 

pares eren cristians baptistes; el 

seu pare era reverend en una 

església.

 Esdevingué pastor a l’edat de 

vint-i-cinc anys i rebé el doctorat 

en teologia el 1955.

 Pocs anys després de la 

graduació, visità l’Índia per 

estudiar les idees de Mahatma 

Gandhi, que el va influir en l’ús 

de la no-violència.
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Què va aconseguir el 

Moviment dels Drets Civils?

 Garantir el dret de vot dels afro-americans

 Acabar amb la segregació a les escoles

 Il·legalitzar la discriminació en moltes àrees:

 Educació

 Transport públic

 Feina

 Habitatge

 Va representar una esperança per als afro-

americans i fou el precedent per continuar la seva

lluita.
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Mort

 Martin Luther King fou assassinat el 4 d’abril

de 1968 a Memphis on havia anat a

solidaritzar-se amb una vaga d’escombriaires.

 La seva mort va provocar aldarulls arreu del 

país i acusacions de conspiració a l’FBI.

 Si bé havia estat considerat durant molt de

temps com un perill pel govern dels Estats

Units, avui dia és admirat per la majoria

d’americans perquè va lluitar per la unitat

dels negres i els blancs sense utilitzar la

violència.
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“I have a Dream”
 Tinc un somni que un dia aquesta nació s'alçarà i viurà el 

veritable significat del seu credo: "Creiem que aquestes 
veritats són evidents per si mateixes: que tots els homes 
són creats iguals.“

 Tinc un somni que un dia als turons de Geòrgia, els fills dels 
antics esclaus i els fills dels antics propietaris seran 
capaços de seure junts a la taula de la germanor.

 Tinc un somni que els meus quatre fills petits viuran un dia 
en una nació on no seran jutjats pel color de la seva pell 
sinó pel contingut del seu caràcter.

 Tinc un somni avui!

 Tinc un somni que cada vall serà exaltada, i cada turó i 
cada muntanya serà baixada, els llocs escarpats seran 
aplanats i els llocs sinuosos seran endreçats, i que la glòria 
del Senyor serà revelada i tota la carn la veurà a l'uníson. 
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