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NOTA DE PREMSA 
17 de gener del 2018 
 
 

#TrencantFronteres: concert de final de campanya  
a la sala Luz de Gas 

 

 El cantautor Esteban Faro, un dels promotors de la iniciativa, tancarà el 

27 de gener la campanya de sensibilització amb un concert solidari a 

favor de la Fundació Migra Studium i SICAR cat  

 

 Ambdues entitats han visibilitzat, en el marc de #TrencantFronteres, 

aquelles barreres, incomprensions, desconeixements i rumors amb els 

que es troben a la societat d’acollida els col·lectius que atenen 

 

 La recaptació de l’actuació musical es destinarà íntegrament al projecte 

d’Acollida de la Fundació Migra Studium i al suport a l’autonomia de les 

víctimes del tràfic d’éssers humans ateses a SICAR cat   

 

 
 

Barcelona, 17 de gener del 2018. SICAR cat i la Fundació Migra Studium, dues 

entitats que treballen per la dignitat i els drets de les persones migrades en situació de 

vulnerabilitat, conclouen, el 27 de gener, a les 21h,  la campanya de sensibilització 

#TrencantFronteres, amb un concert solidari a càrrec del cantautor barceloní Esteban 

Faro.  

 

La campanya, que va començar el passat mes d’octubre, ha pretès visibilitzar com la 

Fundació Migra Studium i SICAR cat responen, dia a dia, per trencar aquelles 

fronteres amb les que es troben a la societat d’acollida els col·lectiu que atenen.  

 

A més, ha esdevingut una invitació a que d’altres persones expliquessin, a través d’ un 

vídeo, aquells petits gestos i actes que fan en la seva quotidianitat que ajuden a 

construir veïnatge i convivència. 

 

La recaptació de la venda d’entrades, que inclou també una Fila 0, anirà integrament 

dirigida a dos projectes concrets: 

 

mailto:contactar@adoratrius.cat
mailto:comunicacio@migrastudium.org
http://www.sicar.cat/
https://www.migrastudium.org/
http://www.trencantfronteres.org/ca/index.php/que-es-trencantfronteres/
http://www.trencantfronteres.org/ca/index.php/videos/
http://www.trencantfronteres.org/ca/index.php/videos/
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-concert-solidari-trencantfronteres/
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- El projecte d’acollida de la Fundació Migra Studium. Projecte que inclou 

l’aprenentatge de la llengua, l’orientació jurídica però també l’acollida i 

l’acompanyament de persones migrants per part de famílies 

 

-  El suport a l’autonomia de les víctimes de tràfic d’éssers humas ateses a 

SICAR cat, a través de la prestació de l’atenció social, sanitària, psicològica, jurídica i 

sociolaboral. 

 

(Si desitgeu més informació del treball d’aquests projectes i d’experiències concretes 

poseu-vos en contacte amb nosaltres) 

 

Ampliació d’informació:  

Web #TrencantFronteres http://www.trencantfronteres.org/  

 

SICAR cat des del 2002 presta atenció integral a víctimes del tràfic d’éssers humans (TEH) 

per a la seva recuperació i la restitució dels seus drets. A més, realitza accions de 

sensibilització i denúncia amb el fi de contribuir al canvi social. SICAR cat és promogut per 

Adoratrius, una entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre que presta atenció a les 

dones en situació d’exclusió 

 

La Fundació Migra Studium és una entitat creada el 2003 i promoguda per la Companyia de 

Jesús a Catalunya, que treballa en la defensa de la dignitat i els drets de les persones 

migrades més vulnerables i els seus fills/es, a través de l'acollida, la formació i la incidència 

política. Forma part del Servei Jesuïta a Migrants, una xarxa d'entitats present en diverses 

ciutats de l'Estat espanyol.  

 

Esteban Faro,  és un cantautor barceloní que després de diversos projectes musicals va 

començar el seu camí en solitari amb el disc «Instantaneas personales» (2015). L'any 2016 

amb el suport de la seva banda i dels seguidors més fidels va aconseguir tirar endavant una 

campanya de «crowdfunding» que li va permetre la publicació de «En la otra cara de la luna». 

La seva inquietud musical i social el fa participar en projectes socials com el que ha engegat 

amb #TrencantFronteres. 

mailto:contactar@adoratrius.cat
mailto:comunicacio@migrastudium.org
http://www.trencantfronteres.org/
http://www.adoratrius.cat/?lang=ca
https://www.migrastudium.org/php/index.php
http://estebanfaro.wixsite.com/estebanfaro

