Un any més l’Ajuntament de Sabadell, conjuntament amb el Síndic
de Greuges de la ciutat, han fet possible la commemoració del Dia
Internacional dels Drets Humans.
Aquest any i sota el lema "Tinc un somni", recordant el 50è
aniversari del discurs de Martin Luther King, el dia 28 d’agost de
1963, les diferents taules de participació de la Regidoria de Drets
Civils i Ciutadania i joves estudiants de secundària de diversos
centres educatius de la ciutat, ens han volgut deixar com a
testimoni els seus somnis.
Taules de participació de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consell de Solidaritat i Cooperació
Taula d’Igualtat
Taula LGBTI
Comissió de la Convivència
Taula de Joventut
Taula de Nova Ciutadania
Taula de Creences i Conviccions
Taula del Poble Gitano

Centres educatius participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collegi Tarrés
Agrupació Pedagògica Sant Nicolau
Institut les Termes
Collegi Claret
Institut Vallès
Institut Joan Oliver
Institut Arraona
Institut Agustí Serra
Escola Pia

Al llarg dels mesos de desembre i gener, aquests somnis han estan
piulats als twitters @sbdjove @sindicsabadell amb els hashtags
#tenimunsomni #DMDH13
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SOMNIS DE LES TAULES
DE PARTICIPACIÓ
DE LA REGIDORIA DE
DRETS CIVILS I CIUTADANIA
Casa Duran
10 de desembre de 2013
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CONSELL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Tenim un somni: un món més just, més sensible, més
solidari: sense pobres, sense rics, sense corruptes… Aquí i
allà – allà i aquí.
Un món on les persones són lliures de construir el seu propi
desenvolupament, sense imposicions, sense coerció, sense
murs, sense «concertines». Aquí i allà – allà i aquí.
Llegit per: Rita Huybens
Presidenta de la Lliga dels Drets dels Pobles

TAULA D’IGUALTAT
Som persones. Som iguals. Som diverses.
Els Drets Humans són universals!
Cal lluitar perquè aquest somni sigui una realitat en el marc
de la diversitat.
Llegit per: Mabel Rodríguez
Membre de la Taula d’Igualtat

COMISSIÓ DE LA CONVIVÈNCIA
Tenim un somni d’una societat on no hi tingui espai cap mena
de violència, on les diferències d'origen, de gènere,
d’orientació sexual, d'ètnia o de creences, d’ideologia, d’edat
o de capacitats entre les persones deixin de ser la base per
construir desigualtats i passin a ser la base d’una vida i
convivència plena i diversa.
Llegit per: Josep Valls
Membre de la Comissió de la Convivència
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TAULA DE JOVENTUT
Els i les joves de Sabadell també tenim un somni.
Somiem en un futur ple d’oportunitats, a on la feina, els
estudis, l’emancipació etc., no sigui una utopia.
A on es reconegui el dret a poder decidir en llibertat i que
aquestes decisions ens portin a una societat justa, equitativa
i sense prejudicis.
Llegit per: Àlex Vallet
Membre de la Taula de Joventut

TAULA DE NOVA CIUTADANIA
Aquest món és un jardí de colors, d’idiomes, de cultures, de
civilitzacions. Fes el favor, company, de mantenir-ne la
bellesa.
Llegit per: un representant de l’entitat AnasihA

TAULA DE CREENCES I CONVICCIONS
Tenim un somni: que els anhels d'igualtat i d'espiritualitat
arribin a tots els ciutadans i ciutadanes de Sabadell i que
amb ells, construïm els ponts de diàleg i coneixement que
ens facin superar les pors.
Llegit per:
Membre de la Taula de creences i conviccions
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TAULA DEL POBLE GITANO
"Tenim un somni: continuar avançant perquè els gitanos i les
gitanes siguin ciutadans de primera, amb un accés digne al
habitatge,al treball, a la salut i a l'educació, amb el respecte
a la diversitat i a la igualtat per posar fi a la discriminació, els
prejudicis i els estereotips".
Llegit per: Justo Rodríguez
Membre de la Taula del Poble Gitano
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SOMNIS DEL I LES JOVES
ESTUDIANTS DE DIFERENTS
CENTRES EDUCATIUS DE LA
CIUTAT
Fira Sabadell
10 de desembre de 2013
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Tinc un somni, en el que el sol deixa pas a la negror de la nit,
les estrelles llueixen la seva resplendor al cel, les onades del
mar són records que vénen i van, i les persones no tenen
temps d’acariciar-les.
Somio que el món es torna més just, on els infants afamats
tenen menjar, els rodamóns per fi troben un sostre on poder
viure, i on el color dels ulls és més important que el de la
pell.
Somio també que la violència es transforma en una bonica
rosa, una rosa que només mirar-la desprèn amor i felicitat,
un amor capaç d’omplir milers de cors, i una felicitat capaç
d’illuminar el món.
El meu somni és que tots els nens i nenes del món tinguin
una bona educació i una bona alimentació i que puguin fer
una vida normal com tots els altres.

Que cap nen en el món es quedi sense una cosa tan simple i
barata com és una vacuna que pot curar moltes malalties que
en el nostre món ja estan eradicades.

He somiat en una nació nova, una nació unida i forta,
independent, sense cadenes ni limitacions.
He somiat en aire fresc, provinent de terra nostra, olor
d’herba tallada, i en vistes que et treuen l’alè per la
matinada.
He somiat en què tres colors, els colors de l’estelada,
vermell, groc i blau, es troben a les façanes.
En un poble silenciós una gralla ressona, mentre el poble
estava nerviós un castell s’aixecava.
És un somni complicat, però és el que ha passat.
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He somiat que totes les dones tinguin els mateixos drets que
els homes i no se les tracti amb inferioritat. Totes les
persones, en el fons, som iguals, hem de deixar de banda el
color de la pell, la religió i els costums. He somiat que entre
tots podem fer un món millor, un nou món, si treballem junts
i deixem de banda l’aspecte físic dels altres. He somiat que
algun dia sabrem respectar-nos a nosaltres mateixos i així,
ser capaços de respectar els demés. Ja sé que sembla una
fantasia però he somiat que al final valorarem el món que
tenim, valorarem aquest sol que ens illumina cada dia i
aquesta lluna que cada vespre ens diu bona nit. Espero que
alguna dia aquest somni es faci realitat.

Yo tengo un sueño, mi sueño es que todos tengamos las
mismas condiciones de vida.

Un somni seria que tots els nens i les nenes tinguem les
mateixes oportunitats.
Poder aprendre i formar-se hauria de ser un dret igual a tot
el món i que al final, el camí recorregut hagi estat el més
semblant possible al camí desitjat.
Ningú pot decidir on neix i en les condicions que ho fa, però
sí canviar o no el seu destí.

El meu somni és que cap nen dormi al carrer.

El meu somni és que totes les persones tinguin una educació
i una vida digne.

9

He somiat que tothom tenia dret a una bona alimentació i a
unes condicions de vida dignes.

Jo tinc un somni, i aquest somni és que tothom tingui els
mateixos drets que els altres i que no siguin violats.

He somniat que tothom és tractat amb respecte i tothom té
els mateixos drets.

He somiat que no hi hauria diferència en el color de la pell,
que no hi hauria racisme.

Desitjo que tothom tingui accés a una bona educació i a una
sanitat digna.

Mi sueño es vivir en un mundo sin racismo, donde todas las
personas
crezcan
con
los
mismos
derechos
independientemente de su sexo, ideología, o cultura.

El meu somni és que tothom tingui un lloc per viure.
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Jo tinc un somni, un somni en el que cap nen hagi de passar
una guerra.

El meu desig és que el dia de demà moltes més persones,
tant nens com grans, tinguin una vida en millors condicions.
La millor manera de créixer és aixecar-se i la forma més útil
d’ajudar a una persona és únicament acompanyant-la mentre
s’aixeca.

Mi sueño sería que todas las personas pudieran tener sus
necesidades básicas cubiertas, es decir, comer 3 veces al día,
poder ir a la escuela, tener un techo donde vivir...

He somiat que en un món en el que no hi hagués diners ni
egoisme. Que els homes i les dones oblidin els seus diners i
ens centrem amb les coses més importants, en les nostres
famílies i en les dels altres, en tenir cura d’allò que podem
cuidar, i en pensar en els altres.

El meu somni és que els israelians i els palestins arreglin les
seves diferències i visquin en pau tots junts.

El meu somni. Jo he somiat que quan les persones es
miraven entre elles, no hi havia desconfiança ni inseguretat.
A ningú no li passava pel cap prendre a l’altre els seus béns,
les seves propietats o la seva dignitat. Només veiem un altre
món humà, podria ser més alt o més baix, més gros o més
prim, més fosc o més clar, però com tu i jo, un altre humà.
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El meu somni és que hi hagi escolarització per als nens de
l’Àfrica i abolició de l’esclavitud.

Que tard o d’hora els nostres propis somnis s’acabin
complint, perquè si tenim i creem somnis és perquè es facin
realitat.

El meu somni és que hi hagués aliments bàsics per a tothom.
Penso que l’aliment no hauria de faltar a ningú perquè no és
just que per condicions de vida, a vegades voluntària, a
vegades involuntària, una persona hagi d’estar condemnada
a morir.

Jo tinc un somni.
Que les persones no siguin tan distintes i que no es fixin en el
color de la pell, perquè allò important no és el de fora, sinó el
de dins.
Que les persones, és a dir, homes i dones, es tractin per
igual, i no hi hagi conflictes ni coses masclistes ni feministes.
Que la vida sigui més bonica i que la gent sigui feliç amb el
que té, no els objectes, sinó amb la família o els amics.

He somiat que... hi hauria un dia perfecte per a tothom.
Tothom podria fer el que vol fer i ser qui vol ser.

Somio que tothom respecta i és feliç.
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Jo somio, que el món podrà canviar, el desig de l’home es
complirà, encara s’hi és a temps, les guerres i les
desigualtats de gènere i color han de desaparèixer, no per
mi, sinó per tots aquells que pateixen. Quan sortim al carrer
no jutgem pel teu color, espero poder sortir i que ningú rigui
per com vius, siguis d’una creença o d’una altra. Un dia
confio en que em desperti, miraré la televisió i sentiré: pau
entre tots units.
No només aquesta pau, sinó també entre els amics, els
pares, la família.

He somiat en que amb un somriure cada dia podem alegrar la
vida dels altres.

El meu somni és que no hi hagi desigualtats i que tothom
pugui gaudir d’un plat calent i un lloc per viure.

He somiat que algun dia no hi hauria cap tipus de
discriminació.

El meu somni relacionat amb els drets humans: Un dels drets
humans que per a mi és essencial és el dret a la vida, i a més
crec que és, un dels drets que es dóna per suposat a molts
països però que mai es veu en països pobres o en guerra.

M’agradaria que un dia, durant 5 minuts cap nen passi gana i
mostri el seu somriure al món.
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Que totes les persones tinguin els mateixos drets sense tenir
en compte el país del que provenen.

El meu somni és anar a dormir tranquil cada nit perquè sé
que totes les persones del món tenen un nivell de vida digne i
són feliços, ja que pel fet de ser persones tenen aquests
drets.

Jo somio amb un món ple de gent rica, no de diners, sinó
gent rica per ser com són. Gent que deixi anar a tothom i no
els retingui a la força, gent honrada que sàpiga compartir els
seus béns, on no importi la religió, el color de la pell, ni el
país d’on vinguin. On no hi hagi diferents classes socials on
tothom convisqui, àrabs i jueus, rics i pobres, on es
destrueixin les armes i es creïn ponts, on velles rivalitats
siguin enterrades i de noves siguin forjades i on no es mati
per un objectiu, sinó que es deixi viure per veure créixer i així
fer un món millor.

Ningú té dret a decidir sobre el futur de la vida d’una altra
persona, ningú és superior a ningú, i ningú ha de poder
matar a ningú. Aquest seria el meu somni per als drets
humans, ja que crec que és un dels que menys es compleix,
sobretot en països pobres on els rics són molt rics i creuen, i
de fet ho fan, que poden decidir sobre el futur i la vida dels
pobres, que són la majoria de la població.

El meu somni seria que molts dels nens pobres del món no
passessin gana. Poder somiar en un món sense fam, sense
crisi... No ens costaria res aportar una mica dels nostres
estalvis i poder veure com aquesta gent és feliç.
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Jo he somiat en un món sense criminals, violadors ni
assassins.

Evitar la desigualtat entre persones, no discriminar ni races ni
religions, i evitar el masclisme i l’abús contra les dones i els
nens.

I have a dream... Tengo un sueño, y me gustaría poder
hacerlo realidad. Acuérdate de cuando éramos pequeños, e
íbamos al supermercado, queríamos algo,y nuestra madre
nos decía que no nos compraría eso, porqué no era saludable
y nosotros empezábamos a llorar. Ahora, piensa en todos
esos pobres niños pequeños que vemos en la televisión. Ellos
no tienen esa oportunidad, ellos no pueden pedir a sus
madres algo dulce. Ellos solo tienen algo de agua y un
pequeño trozo de pan. Tenemos que cambiarlo, pero
tenemos que cambiarlo todos juntos para poder hacerlo
realidad.

Nosaltres també tenim un somni. Hem somiat que al món no
hi havia desigualtats, que tothom tenia els mateixos drets.

Desitjo que tots els nens tinguin el dret a estudiar i que
s’acabi la pobresa.

Mi sueño es que haya justicia.
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Jo tinc un somni, i és que hi hagi pau mundial, que els
governants que lluiten contra el seu poble, si són corruptes,
siguin rellevats del seu lloc de treball, que no hi hagi fam, ni
explotacions infantils, que tot el contrari als drets humans, no
existeixi en aquest món.

En primer lloc, m’agradaria que es posés fi a la crisi i a la fam
que hi ha al món. També voldria que hagués igualtat entre
totes les persones, ja que tothom tenim uns drets que han de
ser respectats. I per acabar m’agradaria que hagués llibertat
d’expressió, on totes les persones poguessin dir el que
pensen sense cap tipus de censura.

El meu desig és que s’acabi la crueltat al món.

Durant la nit, mentre sóc al llit, somio amb un món diferent
al nostre. En aquest món no hi ha normes ni reglaments. No
n’hi ha perquè no en falten. Com que en aquell món no es fa
res malament, no s’han de posar ni lleis. No hi ha cap error,
ni sense voler ni expressament. És aquest món, el lloc
perfecte. La delinqüència, allà no existeix. Des de prendre un
caramel a un nen a matar una persona, allà no s’ha fet mai.
La caça mai l’han fet com a esport, sempre han controlat el
nombre de víctimes i mai han caçat sense motiu
d’alimentació. Per cada arbre que maten en una construcció
planten una llavor en una reserva natural, els polítics no són
corruptes, ni lladres, quan hi ha crisi. Són amables i fan
beneficis per a ells i per a tots. No hi ha ni delinqüents, ni
racistes, ni gent que mata el medi ambient. Tots són
amables, amigables i respectuosos amb la natura. No té dret,
l’ésser humà, a ser així? Qui és el que ens impedeix de
canviar?
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El meu somni és que hi hagi un futur digne per tothom, sense
diferències entre ningú.

He somiat que... totes les famílies d’arreu del món visquin bé
i siguin feliços.

Els drets humans no són una opció, és una obligació.

He somiat que podríem viure en un món millor, un món on a
les persones se les valorés pel que realment són, i no pel lloc
on viuen, per la quantitat de diners que tenen o per la seva
aparença. La gent serà jutjada pels seus actes, i no pel que
els altres pensin que ha fet. He somiat que el dia de demà la
gent podrà conviure en un món millor.

He somiat que... un dia, tothom seria feliç, tots ens
estimaríem, ens respectaríem, que ningú dels que estimo
marxaria del meu costat i tothom tindria els mateixos drets.

Que no hi hagi explotació infantil.
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Somnio que tothom deixi ser feliços als altres i sigui feliç ell.

Que el pròxim Nadal tots els nens tindran regals.

El meu somni és que totes les persones, independentment de
la seva raça, religió, llegua o costums, pugui optar per una
vivenda digna. A més, que els nens puguin tenir una bona
educació visquin on visquin.
El meu somni és que ningú es quedi sense menjar ni aigua.

Desitjo que s’acabin les guerres, la crisi, i que hi hagi PAU en
el món.

Jo vaig somiar que arribaria el dia, el dia que tothom espera
com un cap de setmana per quedar amb els amics i després
de molts exàmens agobiants, aquell dia que tothom és feliç,
alegre, somriu, és amable amb tothom. Aquell dia que mai
vols que s’acabi perquè és el millor que has tingut en la teva
vida i el voldries repetir sense dubte. Aquell dia que ets tan
lliure com un ocell, sense que quan menys m’ho esperi
arribarà.
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Desitjo que no hi hagi marginació social i que tots tinguem
els mateixos drets.

Que los niños del mundo tengan amor...

He tingut un somni, he somiat que en aquest món no hi ha
desigualtats, ni injustícies.
He somiat que els prejudicis i la fam al món era només un
conte urbà.
He somiat que aquells que estimem, no marxen més, que les
coses que ens fan mal desapareixen com si d’un mal de cap
es tractés.
Però com res dura per sempre, em vaig llevar del somni. I,
sabeu? Fa mal topar-te amb la realitat d’aquesta manera.

Que cada nen al món tingui l’esperança d’un dia fer realitat el
seu somni.

Tots els nens haurien de tenir educació i una vida digna.

Jo tinc un somni en el qual tothom hauria de ser respectat.
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Jo tinc un somni, el meu somni és que hi hagi pau mundial.

Tenim un somni en el qual tothom té les mateixos drets i no
són cuidats per ningú.

El meu desig de cara al futur és que s’acabi la prostitució
infantil i que no hi hagi més masclisme al món. Penso que les
dones estan en igualtat que els homes, i que un home que ha
maltractat una dona, per a mi, perd tot el respecte que tenia.
Si ell pensa que pegant a una dona és superior i pensa que
ella agafa por, l’únic que demostra és que la té ell.

Somio, que totes les persones es sentin estimades, i tinguin
la sort d’estimar a algú. Que tothom es senti respectat, i que
respecti a tothom. I que tothom pugui trobar la felicitat, per
molt difícil que sembli.
He somiat que un dia desapareixeran les injustícies, ningú
serà superior a ningú, tothom tindrà els mateixos drets, els
drets de poder menjar, poder aprendre, poder ser valorat
com qualsevol altre, el color de la pell no serà una raó per la
que la gent serà jutjada, no hi haurà gent que valori més els
diners que les persones, ni gent que desitgi més una cosa
luxosa que tenir bons amics.
He somiat que un dia tothom podrà ser feliç.

El meu somni és aconseguir les metes que em proposi.
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Tinc un somni, un somni on no hi ha fronteres, on ningú et
diu que estem en una mala situació i que només es concentra
en ajudar-te. Allà, el racisme és tan sols un tema que la gent
tracta amb indiferència. També és un lloc on tothom té un
plat a taula i no un munt de factures que si no paga li treuen
la casa. En el meu somni, al rebre una mala notícia, la gent
no s’enfonsa ni es torna pessimista, sinó que intenten buscar
una solució costi el que costi. Allí, els polítics no estan
pendents de rebre el seu sobresou, en comptes d’això, es
concentren en escoltar la població i en ajudar-los
econòmicament si fa falta. Molts polítics pensaran que això
no es pot permetre, però un somni és un somni i de moment,
que jo sàpiga, tothom té dret a somiar.

El meu somni es que ningú en el món sigui maltractat.

Un mundo sin prejuicios como la homofobia o el racismo.

El meu somni... He somiat viure en un món on la gent
s’entengui i les baralles no existeixin, on els més rics ajudin
als més pobres, i hi hagi un bon futur per a tots.

Un món amb igualtat de drets.
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Desitjo que totes les nenes, igual que els nois, puguin tenir
llibertat, educació i expressió lliure de la seva opinió en
àmbits com la política i l’educació, i també una vida digna
sense estar esclavitzats a l’home i a les feines de la llar.
He somiat que un dia, la gent no jutjarà per les aparences, i
que per tant, coneixerem a més gent perquè deixarem de
banda el físic i la raça.

He somiat un món en que els drets dels homes i les dones
són iguals en tots els racons de la terra.

Jo tinc un somni, el meu somni és que cap persona sigui
torturada.

He somiat en un món on totes les persones, homes o dones,
joves o velles, de la raça, religió o cultura que fossin eren
tractades amb igualtat i respecte. Un món on ningú havia
d’amagar o canviar la seva personalitat per ser acceptat i on
tothom era lliure d’expressar els seus pensaments sense patir
pel rebuig dels altres.
Un món on les persones eren jutjades pel seu interior i no
pels prejudicis o conviccions socials.
Tothom era diferent i igual a la vegada, ja que tots som únics
i diferents, tant en l’exterior com a l’interior, però això no vol
dir que uns siguin millors o superiors que d’altres.
En el món que he somiat les guerres, la fam i la pobresa eren
coses del passat i totes les persones se sentien unides per un
sentiment de fraternitat.
Un món, on totes les persones, fossin com fossin, eren
tractades amb igualtat i respecte.
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Tothom tenim alguna cosa per la que somiem, suposo que el
meu somni és un de més de tants, però somio arribar a un
món on l’educació no tingui preu, on el color d’ulls sigui més
important que el de la pell i un món en que mentre els rics
es barallen per diners, els pobre no s’hagin de morir de gana.

Tothom tenim un somni i es que tothom tenim els mateixos
drets i ningú els pot violar.

El meu somni és la igualtat amb les persones, que no tinguin
preferència per la raça o la pobresa, ja que tots som iguals. I
almenys, necessitem un nivell de vida bàsic i digne per viure,
cosa que hi ha persones que no tenen ni això.
Jo he somiat un món on tothom mostrarà la seva solidaritat
amb els més necessitats, donant menjar, aportant uns diners
per crear escoles o apadrinant algun nen.

Un dia direm prou a la creació d’armes químiques, als
conflictes religiosos o conflictes per veure qui aconsegueix
més diners. Si ens ajudéssim mútuament, estic segur que
podríem aconseguir el nostre objectiu.
Jo he somiat que això es feia realitat i tots els homes i dones
direm la nostra i aconseguirem l’harmonia absoluta a tot el
món.

Jo he somiat en un món on ningú s’hagi de preocupar pel seu
color de pell. No importarà el lloc on es treballi, ni què facis ni
on vagis. Només importaran les persones.
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He somiat en un món on tothom tenia les mateixes
possibilitats, un món on les races no importaven, on es
valorava a les persones pel seu interior i no per la seva
aparença. No hi havia guerres i els problemes es
solucionaven parlant. En aquell món les disputes no existien,
no hi havia policies ni seguretat. En aquell món tothom tenia
el que necessitava, però no més. Tots érem iguals, a ningú li
feia falta res. No hi havia ni govern ni politics, tot es
solucionava amb democràcia, però amb la del poble. Cada
ciutadà tenia el seu vot, que valia per igual. No hi havia
distincions, tothom es tractava com a germans. Tothom
s’estimava i tractava als altres tal com li agradaria que el
tractessin a ell. Era un món sense prejudicis, on podies ser tu
mateix sense por de ser criticat o exclòs. He vist passar una
estrella errant, i he demanat que tot això que he vist es fes
realitat.
Puc esperar, però espero que algun dia succeeixi de veritat,
perquè tots el somnis, algun dia es faran realitat.

“I have a dream ...” Jo tinc un somni i és que tots tinguin
educació i un nivell de vida digne.

He somiat un món sense guerres.

He somiat que tots els nens puguin anar a l’escola.

He somiat en un món feliç i que hi hagin menys guerres.
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He somiat en un món sense guerres, on les baralles es
convertien en abraçades i les bales en petons. He somiat en
un món on la gent, abans d’anar a dormir mira amunt i hi
veu un sostre, i al despertar-se, mira endavant i hi veu un
plat de menjar per esmorzar.

He somiat en un món on el color dels ulls, ells cabells, i la
pell són només això: colors. He somiat en un món on ser
diferent és positiu. He somiat en un món on aquest somni es
feia realitat.

Somio que totes les persones ens mirem i ens respectem.

He somiat que s’acabava el masclisme i no es tractava a la
dona com un objecte.

El meu somni és que algun dia les persones confiem més en
nosaltres mateixos i en la nostra capacitat de millorar el món,
amb petites coses, petites accions diàries que al final
esdevenen en una més gran.

He somiat que es deixava de torturar a la gent innocent,
perquè tots tenim dret a la vida i a la llibertat. Que s’acabava
el masclisme i no es tractava a la dona com a ésser inferior.
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El meu somni és que hi hagi una vivenda digne per a tothom
i no es maltracti a ningú.

El meu somni és un món sense armes.

Que no hi hagi més fam al món.

Que en aquest món s’acabi el racisme. Tots som persones, i
tots ens mereixem el mateix.
També he somiat que poc a poc l’economia d’aquest país
anava millorant. Moltes persones no estan tenint una vida
digna i feliç com per ser recordada.

Que s’acabi la fam al món.

El meu somni es crear llocs de treball per a totes les persones
i educar a tothom.

El meu somni és que s’acabi la fam i la pobresa mundial i
s’ajudi a la gent necessitada.
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Un somni realment meravellós seria que tots els nens del
món tinguessin l’oportunitat de rebre una bona educació per
a fomentar la seva cultura i els seus coneixements i, així,
tinguin ells la capacitat de fer realitat els seus propis somnis i
arribar allà on vulguin. És a dir, obrir un munt de portes i
oportunitats amb coneixements per a que triïn i les aprofitin,
enlloc de seguir l’únic i trist camí que els ha dibuixat la crua
realitat
d’avui
dia
amb
pobresa,
maltractaments,
explotacions... Un camí fosc i injust, ple d’ignorància.

Mientras no despertemos
tardaremos en conseguirlos.

de

nuestros

sueños,

más

M’agradaria... que hi hagués igualtat entre nosaltres, ja que
tots som humans i hauríem de tenir els mateixos drets i
donar la mateixa importància a totes les opinions.

El meu desig és que tothom tingui una educació digna.

El meu somni és que els nens i nenes no treballin a temprana
edat i que disfrutin de la seva infància.

Que todos los niños tengan un plato de comida y puedan ir al
colegio.
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La igualtat entre totes les persones, sense pobresa i amb els
mateixos drets.

El meu somni és que tota persona sigui tractada per igual,
sigui quin sigui el seu sexe, el seu color de pell o el seu
estatus social.
Que tant els rics com els pobres gaudeixin dels mateixos
drets i obligacions.

El meu somni és que als països pobres no passin fam, que
tots tinguin els mateixos drets i que no se’ls discrimini pel
seu color de pell, perquè totes les persones som iguals
encara que siguin d’un país diferent.
Desitjo que s’acabi la fam al món, a països com a Somàlia.
Que s’acabin les guerres, als països d’Àfrica, i que s’acabin
les desigualtats socials, el racisme, el sexisme, el
masclisme... a tot arreu.
El meu somni és que no hagi tants morts al món per
desnutrició, per corrupció i per falta de recursos vitals.

El meu somni és que no que hi hagi diferents classes socials.
Que tothom pugui tenir els mateixos drets, i no tractar a la
gent de forma diferent, perquè sigui d’una classe social o
d’una altra.
Que hi hagi feina per tothom, alimentació equitativa i que
ningú passi fam. Les diferents classes socials no jutgen com
pot ser una persona de veritat.
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Tots hem de tenir els mateixos drets, vot a decidir, les
mateixes oportunitats en educació, no a les guerres i no a
tenir por a sortir al carrer. Igualtat des del punt mínim fins al
màxim. Buscar tocar la llibertat.

El meu somni és: Que hi hagi igualtat i justícia.

He somiat que algun dia tots serem feliços, viurem sense
crisi, en un món on no importin els diners. Les persones
serem més amables i sabrem compartir. Hi haurà menys
guerres i més pau.

El meu somni és que hi hagi justícia per tothom.

El meu somni és que hi hagi igualtat entre les persones. No
per ser de diferent color o diferent cultura, uns som millors
que els altres.
No hem d’oblidar que tots tenim el mateix dret a ser feliços,
a tenir una vida digne i a ser respectats. No importa la classe
social on pertanyis.

Espero que els propers deu anys siguin els millors de la meva
vida.
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El meu somni seria que tots fóssim feliços i sempre
tinguéssim un somriure a la cara.

El meu somni és acabar amb els maltractes i abusos cap als
nens i garantir-los l’educació.

Salut als nens del tercer món que no tenen medicines.

El meu somni seria que ens alliberéssim d’aquesta cadena
que ens agafa a tots, que és la cadena de la desigualtat.

El meu desig és que s’acabin les guerres i que no mori més
gent innocent.

El meu somni és que totes les persones i totes les famílies
pobres i necessitades d’aquest món tinguin un plat de menjar
cada dia i un sostre on viure.

Desitjo que tothom tingui treball i bona salut!
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Mi sueño es que todos los niños sean felices.

Deseo que la humanidad sea menos egoista.

El meu somni és donar la volta al món i conèixer moltes
cultures.

El meu somni és aixecar-me un matí i veure a persones
completament iguals, res de polítics amb dues cares i que no
els importi el color de la pell.

El meu somni és que no hagi fam en el món.

Tinc un somni, que per fi totes les malalties acabin el seu
camí, que el càncer es consideri com un refredat , que
tothom pugui caminar, pensar, somriure ... que la única
enfermetat sigui la felicitat.
Somio que l’envelliment no afecti a la manera de fer de la
gent, que els pensaments no s’esborrin de la ment, que tots
els records, imatges... els tinguem sempre presents.
També he somiat en un món millor on tothom es respectava i
tots érem iguals, encara que físicament diferents.
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Jo tinc un somni. Que un dia qualsevol hi hagi igualtat de
drets entre el sexe masculí i el femení, que la màxima gent
possible tingui treball, que totes les famílies estiguin ben
alimentades i que no tinguin problemes econòmics, que la
gent no discrimini a altres persones per la religió, per la
cultura o pel color de pell, perquè també són humans, també
són persones i tenen sentiments. Espero que un dia tots
cobrem per l’aportació que fem a l’empresa, o a l’oficina i no
pel color de pell.

L’altra nit vaig somiar un món on les guerres i les malalties
no existien. Penso que si aprenguéssim a dialogar com a
persones civilitzades moltes persones innocents no moririen
cada dia per culpa de persones que no saben pensar i que
l’únic que volen són terrenys i riqueses.

Jo he tingut un somni. He somiat en un món on las persones
es respecten, on no hi ha maldat. En un mon on tot és de
caramel, un món on tothom és igual on tothom té un plat a
taula tres cops al dia, on tots tenim drets sense diferenciar
per color, creença o sexe. Un món on no hi ha persones
corruptes i tots podem treballar legalment.

El meu somni és que la gent que és malèvola tingui empatia.
Que tots tinguem els mateixos drets sense importar d’on
venim i que no hi hagi guerres.
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Galeria fotogràfica:
http://bit.ly/1mjLP11
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