
NOTA DE PREMSA

Sonrisas de Bombay centra la seva acció durant les propers setmanes en el testatge i la promoció 
de la vacunació 

Malgratal el descens del resgistre de casos, és necessari preparar al país per a una possible tercera  
onada i especialment prevenir els seus efectes en las comunitats en situació d'exclusió social 

Barcelona, 8 de juny – Les últimes setmanes l'Índia ha afrontat un dels seus pitjors i més greus 
moments. La segona onada de la pandèmia del coronavirus, força inesperada pel conjunt de la societat i 
les institucions, va deixar fora de joc al sistema sanitari de país. Més de 400.000 contagis i més de 4.000 
morts diàries, van ser les dramàtics dades dels registres durant dies. Unes dades, que es poden 
qüestionar, al tenir en compte la difcultat de registrar casos a les zones rurals més allunyades i en les 
zones més deprimides. Durant aquests dies, la saturació als hospitals deixava imatges dantesques: llits 
compartites; cues de malalts en estat greu a les portes dels hospitals; i manca d'oxigen i medicines. Una 
realitat més cruel encara, si tenim en compte que l'Índia havia estat exportant fns al moment, tant 
oxigen com vacunes a altres països. Aquesta alarmant situació va donar lloc a l'aparició d'un mercat 
negre de tots aquests productes; a l'assetjament i l'agressió, en no pocs casos, del personal sanitari i a 
molts dèfcits en les cerimònies fúnebres de les milers de persones que van perdre les seves vides. A 
totes elles, el nostre record, i a les seves famílies el nostre més sentit condol.

Davant aquesta situació des de Sonrisas de Bombay vam iniciar un seguit d'accions d'emergència 
centrades especialment en aconseguir material per a centres hospitalaris i de quarantena. Aquí podeu 
consultar el llistat de donacions fruit de la col·laboració amb hospitals com el BKC Covid Center; Holi 
Spirit Hospital; Sion Hospital; el Naim Charitable Hospital; i el MITHA Nagar Quarantine Center. 
Principalment hem donat llits de cartró, concentradors d'oxígen, monitors, oxímetres, bosses per cobrir 
cadàvers, mascaretes, tests, heparina i tot tipus de material, que se'ns ha sol·licitat i hem pogut 
aconseguir.

Després d'unes duríssimes setmanes la corba de casos ha començat a frenar-se. Però aquest descens 
ha vingut acompanyat d'una proliferació greu de casos de fong negre, blanc i groc, que sumen 
complicacions a un sistema sanitari estressat i que a més no és universal. El tractament d'aquesta 
malaltia, que en molts casos afecta a persones amb patologies prèvies no diagnosticades o no 
tractades, situa de nou a l'ull de l'huracà a les persones en situació d'exclusió social com a col·lectiu de 
risc.

Si fxem la mirada en les comunitats més desfavorides, segueix sent fonamental la lluita contra la fam, 
derivada de la impossibilitat, per a moltes persones i famílies que viuen a el dia, de sortir a buscar feina. 
Així com, la cura de tantíssims nens i nenes que s'han quedat orfes a causa de les morts que deixa la 
pandèmia. Un risc absolut per a ells, si tenim en compte l’assetjament de les màfes per explotar a 
menors desprotegits o per lucrar-se amb adopcions al mercat negre.

A Sonrisas de Bombay apostem per centrar els nostres esforços en informar a les comunitats i en el 
testage i la vacunació massiva. Com diu en Jaume Sanllorente, fundador i director general de 
l’organització, "Estem fermament convençuts que només podem evitar el desastre d'una possible 
tercera onada, amb una vacunació massiva. Moltes persones no coneixen els recursos existents per 
prevenir o tractar la malaltia, o no tenen manera d'accedir-hi, o directament encara no coneixen la 
malaltia. Per això cal anar porta per porta per informar a les comunitats de les zones en què treballem i 

https://www.sonrisasdebombay.org/actualidad/materiales-emergenciaindia/
https://www.sonrisasdebombay.org/blog/acciones-emergenciaindia/
https://www.sonrisasdebombay.org/


oferir-los informació i recursos, que permetin el control de casos, la seva atenció, i la vacunació. El nivell 
de desconeixement sobre la covid-19, en moltes comunitats, és alarmant. "

Actualment l'Índia ha vacunat un 3,3% de la població, però aconseguir la immunitat de grup, en un país 
amb més de 1.366 milions d'habitants, pot ser molt lent. Pel que és necessari facilitar als el màxim 
aquest procés. Ho és tot i els tràmits que requereix, difícils de realitzar per a la població amb menys 
recursos, i malgrat també que les vacunes no són gratuïtes i que el seu cost varia en funció de les 
marques i de si els centres són públics o privats . És fonamental facilitar l'accés a les mateixes i fer 
pedagogia entre la població per fomentar la voluntat de vacunar-se. Aquesta és sovint una opció 
impopular per diferents factors com el desconeixement, els rumors o la manca de recursos.

A tot això, sumem les primeres hores de la desescalada del confnament, que ens tornen a deixar 
imatges d'aglomeracions i amb absència de les mesures necessàries per prevenir el contagi de la 
malaltia, acompanyades de fortes pluges, per l'inici dels monsons. Per tot això, des Sonrisas de Bombay 
seguirem treballant en les accions de #EmergènciaÍndia i en la recerca activa de recursos per fnançar-
les.

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 
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
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