NOTA DE PREMSA
Sonrisas de Bombay llança el repte esportiu solidari 7000 km x Bombai
7000 km és la distància que ens separa de Bombai. La Fundació convida als i les amants de
l'esport a sumar km a través dels seus entrenaments, per contribuir a combatre la fam a
l'Índia.
Barcelona, 8 de juliol de 2020.- La pandèmia de la covid-19 i la situació de confnament han
deixat a les persones més pobres de la ciutat de Bombai, sense accés a la feina i per tant,
sense recursos econòmics per sobreviure en el dia a dia.
La fam, que normalment ja amenaça a aquestes famílies, ha afectat especialment a les
comunitats més desafavorides. Des de Sonrisas de Bombay hem donat suport - mitjançant la
campanya #EmergènciaBombai- en forma d'aliments i productes d'higiene per ajudar a
aquestes comunitats a combatre l'aïllament, aportant nutrició i salut.
La fam, per desgràcia, no acabarà amb la vacuna de la covid-19, sinó que perdurarà en el
temps.
Per això, ara volem recórrer, de forma simbòlica, i sumant entre tots/es, la distància que
separa Barcelona i Bombai: 7.000 km. Així demostrarem que en els moments difícils, encara
que lluny geogràfcament, estem més a prop que mai.

Des de la Fundació, cridem a la participació per traçar col·lectivament aquesta distància per
terra, asfalt o aigua, amb bicicleta, caminant, corrent o nedant, fent que els kilòmetres
recorreguts per les i els esportistes participants es transformin en solidaritat.

1 km. = 1 €.
Amb un entrenament de 12 km. (12 €) alimentes a un/a nen/a durant 10 dies.
La mecànica, plantejada a través de la plataforma migranodearena.org és senzilla: realitzar un
entrenament; fer una donació a través de migranodearena.org per l'import dels kilòmetres
recorreguts a l'entrenament; i compartir-través de les xarxes socials, fent servir els hashtags
#7000kmxBombay i #SonrisasdeBombay, per animar a altres persones a sumar-se a aquest
repte esportiu i solidari.
Només unint tots els nostres esforços aconseguirem assolir els 7.000 km.
L'activitat es durà a terme durant el mes de juliol. Aquest espot resumeix la proposta i objectiu
de l'acció 7000 km x Bombai.
Sobre Sonrisas de Bombay:
És una ONG que centra la seva acció des de fa 15 anys en la lluita contra la pobresa i en defensa dels Drets Humans
a les zones més deprimides de Bombai. La lluita contra el tràfc humà i el suport a nens i nenes de famílies sense llar
son el marc principal dels seus projectes, dels quals ja s'han benefciat més de 10.000 persones. Més enllà dels
projectes realitzats amb les comunitats més desafavorides, la Fundació impulsa campanyes i accions de
sensibilització i educació per al desenvolupament, per tal de donar a conèixer, alhora que denunciar les
vulneracions de drets i l'exclusió que pateixen milers de persones en aquesta ciutat. Gairebé 3.000 sòcies i socis
col·laboradors recolzen aquest projecte de lluita contra la pobresa.
Recursos online:
sonrisasdebombay.org
twitter.com/Sonrisasdbombay
facebook.com/Sonrisasdebombay.Ofcial
instagram.com/sonrisasdebombay/
youtube.com/user/Sonrisasdebombay
Contacte de premsa:
Isabel Martinez Luna
comunicacion@sonrisasdebombay.org
934673445/652515901

