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NO COMPRIS 
JOGUINES TACADES 
DE SANG !

ItsCriminal

La multinacional espanyola Imaginarium ven les joguines Bolero, 
Mambo, Xilo i Rhythm (col·lecció Babymusic) de fabricació israeli-
ana. La comercialització de productes "made in Israel" contribueix a 
sostenir el règim d'ocupació que Israel imposa a la població pales-
tina.

Aquest règim es ceba especialment amb els nens i les nenes pales-
tines: trastorns psicològics, manca d’escolarització regular, restric-
cions a l'atenció mèdica i bombardejos indiscriminats que han fet 
1.475 infants morts en el període 2000-2012.  

Per aturar els crims impunes amb que actua l'Estat d'israel, la soci-
etat civil palestina i el moviment per la pau ha fet una crida a pro-
moure un boicot internacional als productes israelians fins que Israel 
respecti el dret internacional. D'acord amb aquesta crida exigim a 
Imaginarium que deixi de vendre les joguines esmentades i 
tanqui les seves botigues a Israel.

Campanya BDS - Catalunya
        www.bdscatalunya.org
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