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El Servei Català de Trànsit (SCT) 
col·labora en un concert benèfic 

en homenatge a les víctimes 
d’accident de trànsit 

 
 
L’associació STOP Accidentes organitza l’acte, que compta amb el suport 

de l’SCT i el departament d’Interior 
 

 
El conseller d’Interior, Ramon Espadaler , acompanyat del director del 
Servei Català de Trànsit (SCT), Joan Josep Isern , assistirà a la segona 
edició del concert benèfic en homenatge a les víctimes d’accident de trànsit que 
tindrà lloc avui divendres, 1 de març, a les 21.30h, a la sala Oriol Martorell de 
l’Auditori de Barcelona (C/ Lepant, 150). Stop Accidentes és qui organitza 
aquest acte, que  té com a objectiu retre un homenatge a les víctimes i alhora 
conscienciar la població de les conseqüències dels sinistres viaris.  

El concert està estructurat en tres parts. La primera constarà de música 
moderna (jazz-fusió); la segona, de música clàssica amb la veu de dues 
sopranos i la participació d’un quartet de corda, on s’estrenarà l’himne A Place, 
dedicat a la llibertat dels éssers humans. Per acabar l’actuació, dos ballarins 
del Barcelona Ballet d’Angel Corella interpretaran un emotiu pas a dos de l’obra 
Clear. Durant l’actuació també se sortejaran unes sabatilles signades pel 
reconegut ballarí de ballet clàssic. 

La periodista Asha Miró serà la conductora de l’acte benèfic. Les entrades del 
concert es poden adquirir a l’Auditori, a través del Telentrada i a la seu d’Stop 
Accidentes. El preu de l’entrada és de 20 euros (15 euros per a les persones 
associades a l’entitat). L’associació emprarà els beneficis obtinguts en aquest 
homenatge en donar continuïtat a les seves activitats d’ajuda i orientació als 
afectats d’accidents de trànsit.  

El concert compta amb el suport de diverses institucions públiques i privades, 
com l’SCT, el departament d’Interior, l’Ajuntament de Barcelona,  AEOL 
(Autoescuelas Online) i la Fundació Mutual de Conductors. 
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Podeu trobar més informació en el web d’Stop Accidentes  o bé en el telèfon:  
93 245 4048. 
 
(Adjuntem el cartell de l’acte). 


