
 
 

NOTA DE PREMSA 

SONRISAS DE BOMBAY PROPOSA UN SANT JORDI COMPROMÈS AMB EL DRET A 
L'EDUCACIÓ DE LES NENES DELS BARRIS MÉS POBRES DE BOMBAI 

▪ Sonrisas de Bombay ofereix roses artesanals elaborades per les dones de les 
comunitats dels slums amb les quals treballa a l'Índia 

▪ La fundació  tindrà parades a Barcelona, Eivissa, Sabadell i Tarragona  
▪ A les parades també es podran adquirir els llibres de l'autor i fundador de 

l'organització, Jaume Sanllorente 
 

Barcelona, 19 d'abril de 2018.- La fundació Sonrisas de Bombay torna a sortir al carrer per 
Sant Jordi amb unes roses artesanals molt especials. Enguany les roses elaborades a mà 
per les dones de les comunitats dels slums (barris de barraques de Bombai), amb les quals 
treballa, porten també una papallona que simbolitza com el suport als projectes de 
l'organització es tradueix en oportunitats de futur per centenars de nenes. 

A l'Índia són moltes les nenes que tenen dificultats per accedir a l'educació. Sovint les 
famílies amb menys recursos, si han de triar, aposten per l'educació dels nens. Moltes 
nenes no acaben ni tan sols l'educació obligatòria i les seves oportunitats de futur es veuen 
minimitzades. 

El darrer curs, 157 nenes van poder continuar els seus estudis gràcies a la tasca de la 
Fundació. Amb els beneficis de la venta de les roses i llibres de Sonrisas de Bombay, es 
recolzarà la iniciativa GIRL i aconseguirem que més nenes puguin continuar els seus 
estudis, i que moltes que els han hagut de deixar puguin tornar a l'escola. 

El proper 23 d’abril la Fundació estarà present, gràcies a la participació de més de 50 
voluntaris i voluntàries a Barcelona, Eivissa, Sabadell i Tarragona. A més de les roses 
artesanals en vermell, rosa i blanc, a les seves parades es podran trobar els llibres de l'autor 
Jaume Sanllorente, fundador de l'organització. 

Sanllorente és autor de "La costurera de Dacca" (Espasa), "El poder de las sonrisas" 
(Conecta), "Somriures de Bombai, el viatge que va canviar el meu destí" (Plataforma), traduït 
a vuit idiomes amb pròleg de Dominique Lapierre, que actualment arriba en castellà a la 
vint-i-dosena edició, i de la novel·la "La Canción de la Concubina" (Espasa). També és 
coautor de "Bombay, más allá de las sonrisas" (Plataforma) i del llibre de contes infantils "10 
Cuentos 10 Sonrisas" (Beascoa), també ha col·laborat en diversos assaigs.   

A la botiga online de Sonrisas de Bombay, els més previsors podran trobar els llibres. 

https://www.sonrisasdebombay.org/
http://jaumesanllorente.com/
https://www.sonrisasdebombay.org/tienda-online/


Per qualsevol consulta o concertar una entrevista, no dubteu a contactar amb el 
departament de comunicació de Sonrisas de Bombay. 

Feliç Sant Jordi solidari! 

Més informació: 
 
Adreces dels stands (10h a 20h): 
– Barcelona (Rambla Catalunya, 105) 
– Sabadell (Passeig de la Plaça Major) 
– Tarragona (Rambla Nova) 
– Eivissa (Carrer de la Plaça Major, s/n Sant Jordi De Ses Salines) 
 
Preus: 3,5/5 € 
 
Sonrisas de Bombay és una ONG que centra la seva acció, des de fa gairebé tretze anys, en la lluita 
pacífica contra la pobresa i pels Drets Humans en els barris de barraques, slums, de Bombai. 
L'educació, la salut, el desenvolupament socioeconòmic i la lluita contra el tràfic humà són el marc 
principal d’actuació pels seus projectes. 
  
Més enllà dels projectes realitzats amb les comunitats dels slums, la Fundació impulsa campanyes i 
accions de sensibilització i educació pel desenvolupament per tal de donar a conèixer i, a la vegada, 
denunciar, les vulneracions de drets i l'exclusió que milions de persones pateixen a la ciutat de 
Bombai.  
  
Més de 3.000 sòcies i socis col·laboradors i donants donen suport a aquest projecte de lluita contra la 
pobresa.  
  
www.sonrisasdebombay.org 
  
Contacte premsa: 
Isabel Martinez Luna 
Responsable de Comunicació 
comunicacion@sonrisasdebombay.org 
934673445 / 608522711 
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