
Els meus lectors solidaris

Escriu els noms de les persones que s’han unit a tu 
per defensar el dret a l’educació i els diners que t’han 
aportat per cada punt de llibre. Suma-ho tot i lliura-ho 
al professor o a la professora responsable del teu centre 
educatiu, que s’encarregarà de fer-ho arribar a Save the 
Children per ajudar els nens i les nenes rohingyes.

Carnet del lector solidari

Hi col•laboren:

1.

2.

3.

4.

5.

Nom del lector solidari €/ Punt de llibre

Total d’euros aconseguits:

XII Edició 
Dia del llibre
solidari

Nom i cognoms

Curs Centre educatiu

PUNTS DE LLIBRE
PER LA SOLIDARITAT



AJUDANT ELS NENS I LES NENES ROHINGYES

La Sajida viu feliç 
quan és a l’escola 
amb les amigues i 
oblida tot allò que 
ha viscut.

En Ramaz és 
massa jove per 
haver viscut tant 
de patiment. Al 
nostre espai segur 
es recupera dels 
traumes.

En Nur va perdre 
la família, però una 
veïna el va adoptar. 
Ara es feliç amb 
els seus amics i els 
nostres cuidadors.

La Marium d’11 anys, en Nur de 12, l’Aziz de 8, en Ramaz 
de 6 i la Sajida de 12 són nens i nenes de l’ètnia rohingya refugiats 
a Bangladesh. Ells són els protagonistes dels punts de llibre que heu 
decorat per al vostre Dia del llibre solidari i representen els més de 
300.000 nens i nenes que van haver de fugir de Myanmar i ara viuen 
refugiats a Bangladesh.

Tots ells tenen darrere una història de violència, una història de pèrdua, 
de dolor i de patiment, però també de supervivència i esperança.

Porta a casa els teus punts de llibre i ofereix-los a pares, tiets, avis, etc. 
a canvi d’un donatiu que ajudi en la teva acció solidària. 

Gràcies, cada punt de llibre ajuda a fer que els nens 
i les nenes rohingyes puguin seguir estudiant en 
escoles segures i acomplir els seus somnis.

VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA


