
NOTA DE PREMSA

Sonrisas de Bombay convida a celebrar Sant Jordi amb una paradeta virtual i solidària

Una experiència adaptada a la situació sociosanitària actual
L'organització ofereix roses artesanals, per a recolzar a dones que lluiten per trencar amb les cadenes

del tràfc humà

Barcelona, 14 d'abril.- S'apropa el 23 d'abril, Sant Jordi, dia del llibre i de la rosa, i la Fundació fa una
proposta adaptada a la situació sociosanitària actual, per a celebrar la Diada. Una acció innovadora i
solidària, ja que la recaptació que s'aconsegueixi es destinarà a recolzar a dones que han patit o
pateixen en primera persona el que signifca ser víctima del tràfc humà.

Sonrisas de Bombay convida a visitar la seva paradeta virtual, en la qual les persones assistents seran
rebudes al més pur estil dels estands que els darrers anys ha organitzat a la Rambla Catalunya de
Barcelona i a altres ciutats del territori. Les persones que vulguin visitar la paradeta trobaran diferents
opcions per a interactuar:

Es podran adquirir roses de tela artesanals elaborades per dones que han patit les terribles
conseqüències del tràfc humà, i que ara estan lluitant per trencar amb aquestes cadenes i aconseguir
un futur lliure i amb oportunitats. Aquest és un dels col·lectius més vulnerables i invisibles amb els quals
treballa la Fundació. Aquestes dones han elaborat les roses amb tot l'afecte i la cura, com a part del seu
procés de recuperació. 

També es podran trobar els llibres del fundador i Director general de l'organització, l'autor, Jaume 
Sanllorente. Des de la seva primera publicació “Somriures de Bombai, el viatge que va canviar el meu 
destí”, a la més recent “Mujeres de Bombay”, la trepidant història de l'Índia de les més valentes, passant 
pel còmic o els contes infantils. Consulta les nostres propostes editorials.

I per a aquelles persones a les quals els encanta trobar-se amb els seus autors preferits i viure les 
llargues cues de la Diada de Sant Jordi, hi ha una sorpresa molt especial. 

Mitjançant la visita a la paradeta, també es podrà accedir a la informació sobre les accions que impulsa
la Fundació. Després d'un any marcat per la pandèmia, que ha suposat molts reptes i aprenentatges per
a poder donar resposta a les necessitats de les comunitats amb les quals treballa l'organització, aquesta
actualment es proposa a avançar amb especial èmfasi en la lluita contra el tràfc humà, perquè més
persones puguin viure una vida digna, lliure i amb oportunitats.

En defnitiva, una experiència virtual que permetrà mantenir l'essència d'aquesta Diada tan especial, i
recolzar la lluita pacífca contra la pobresa que impulsa la Fundació.

Sobre Sonrisas de Bombay:

Sonrisas de Bombay és una ONG, fundada l'any 2005 pel periodista i escriptor, Jaume Sanllorente, que centra la seva acció, en la 
lluita pacífca contra la pobresa i pels Drets Humans en algunes de les zones més deprimides d'Àsia com l'Índia, Bangladesh i 
Nepal.
L'erradicació del tràfc de persones i l'acció transformadora a través de l'accés a l'educació, a la salut i del desenvolupament 
socioeconòmic són el marc principal dels nostres projectes, que permeten a les comunitats que els lideren aconseguir canvis 
sostenibles. D'aquestes accions, ja s'han benefciat més de 10.000 persones, a les quals sumem altres més de 22.000, durant 
accions puntuals d'emergència.
Amb l'objectiu d'abordar la problemàtica social del tràfc humà, des del suport a les seves víctimes mitjançant la prevenció, rescat i
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rehabilitació, la Fundació actua conjuntament amb les comunitats més desafavorides perquè assoleixin una vida digna, lliure i amb
oportunitats de futur.

Altres recursos:
Web: https://www.sonrisasdebombay.org/
Twitter: https://twitter.com/Sonrisasdbombay
Facebook: https://www.facebook.com/Sonrisasdebombay.Ofcial
Instagram: https://www.instagram.com/sonrisasdebombay/
Youtube: https://www.youtube.com/user/Sonrisasdebombay

Contacte de premsa:
Isabel Martinez Luna
comunicacion@sonrisasdebombay.org
934673445/608522712
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