


Com?
Si tens una idea creativa pots animar-te a col·laborar amb els projectes que duem a 
terme a l’Índia. Així, contribuiràs a la millora de l’educació, de la salut i en l’impuls del 
desenvolupament socioeconòmic de les comunitats més desafavorides dels slums de 
Bombai. Posa’t en marxa, serà divertit i solidari! :-)



Pensa una idea creativa. Si vols dur 
a terme una iniciativa solidària només has 
de pensar en allò que t’apassiona, en el 
teu somni! La idea que portes dins i fas 
amb ganes és la que funciona, no li donis 
més voltes!1
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Emplena el formulari 
d’esdeveniments que trobaràs a la 
web i comença a organitzar-lo. Això 
facilitarà el procés i ens permetrà 
saber les teves necessitats.

Comença la difusió de 
l’esdeveniment! Convida a tots els 
teus coneguts a l’esdeveniment, així 
podran conèixer la tasca de Sonrisas de 
Bombay i col·laboraran gaudint del teu 
esdeveniment solidari.3

És molt fàcil, en només 3 passos pots realitzar un esdeveniment solidari!

https://www.sonrisasdebombay.org/sonrisasdebombay/es/que-puedes-hacer-tu/organiza-evento.html
https://www.sonrisasdebombay.org/sonrisasdebombay/es/que-puedes-hacer-tu/organiza-evento.html


Et proposem 
algunes idees



Pots realitzar aquella activitat que t’agrada i que et fa 
il·lusió dur a terme:

Esdeveniments esportius (ioga, curses, caminades, 
partits de fútbol, de pàdel...), mercats, etc. 

Activitats 
organitzades per tu

A.



Aniversaris, casaments, festes familiars, berenars, sopars... Demana´ns informació sobre les nos-
tres targetes o detalls solidaris.

Fes de la teva celebracio 
un esdeveniment solidari 

Aquí et deixem 
algunes idees

B.



Crea un esdeveniment involucrant als teus amics, 
familiars o coneguts... Si coneixes algú que tingui un grup 
de música, una companyia de teatre o realitzi qualsevol  
altra activitat relacionada, convida’l a participar al teu 
esdeveniment solidari. També pot ser l’excusa ideal per 
apropar-te a aquest grup o companyia que tant t’agrada.

Obres de teatre, concerts, espectacles de màgia, 
actuacions de Bollywood, tallers de cuina, etc.

Activa els teus 
contactes!

C.



D.

T’oferim els nostres materials perquè difonguis la nostra tasca i 
per sensibilitzar al públic sobre els projectes de l’ONG.

Xerrades, presentació del llibre de Sonrisas de Bombay, 
exposicions itinerants de fotografia, materials pedagògics per a 
escoles, etc. 

També pots organitzar un stand per Sant Jordi amb els nostres 
llibres i roses solidaries.

Activitats que proposa 
Sonrisas de Bombay



Comptem amb la vostra 
col·laboració, animeu-vos!
Finalment, la teva activitat haurà servit per col·laborar amb els projectes de Sonrisas de Bombay. 
Et recordem que la nostra missió és transformar la realitat social de Bombai per garantir el 
respecte dels Drets Humans i l‘accés a una vida digna de les comunitats més
desafavorides d’aquesta ciutat índia. Els nostres valors: la justícia, la no discriminació, la 
transparència i la coherència.

Tens més idees? Estarem encantats de rebre noves propostes! Però si encara no ho tens clar, 
contacta’ns i t’ajudarem a organitzar l’esdeveniment que més t’agradi.

Ja saps! Posa’t en marxa i col·labora amb Sonrisas de Bombay amb una bona idea i ganes de 
passar-t’ho bé!



Sonrisas de Bombay
www.sonrisasdebombay.org
+34 93 467 34 45
eventos@sonrisasdebombay.org
Carrer Pelai 32 2n, 08001. Barcelona


