
 

Mostra el teu suport a les víctimes del Tràfic d’Éssers Humans: 

Participa en el nostre #ConcursCorBlau i uneix-te així a la campanya #IgiveHope 

 
UNODC és l’oficina de les Nacions Unides que ajuda als Estats Membres en els seus esforços per implementar el protocol per 
prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones. 
 
Un dels instruments que utilitza és la campanya internacional Blue Heart (http://www.unodc.org/blueheart/es/): Iniciativa de 
sensibilització per lluitar contra el tràfic de persones i el seu impacte en la societat. 
 
La Campanya Cor Blau (www.corblau.cat) pretén impulsar aquesta iniciativa als territoris de parla catalana. 
 

 

El diumenge 30 de juliol 2017 se celebra el Dia Mundial de les Nacions Unides contra el Tràfic de Persones. Per commemorar 

aquest dia tan especial, Cor Blau ha organitzat el #ConcursCorBlau per encoratjar tothom a expressar la seva solidaritat amb els 

milions de víctimes del Tràfic d’Éssers Humans.  

T'uneixes a aquesta iniciativa? T'expliquem com:  

1. Crea 

Fes-te una foto, dibuix, vídeo,… formant un cor amb les mans. Aquest gest universal representa l’amor, la cura i l’amistat, i és un 

símbol que ofereix esperança (#IgiveHope) als milions de víctimes del Tràfic d’Éssers Humans.  

Pots fer-ho sol/a o en grup. Aquests són alguns exemples:  

 

 

 

 

 
 

2. Comparteix via Twitter, Facebook o Instagram  

Comparteix la teva creació a les xarxes socials utilitzant alhora les dues etiquetes #ConcursCorBlau #IgiveHope  

Participa des d’ara fins el 30 de juliol a les 24:00h 

 

3. Guanya i gaudeix del teu premi 

Gràcies a la col·laboració amb el programa especialitzat SICAR cat (www.sicar.cat) i amb la finalitat de fer arribar la vostra 

solidaritat a persones afectades per aquesta greu violació de drets humans, s’ha decidit que el jurat del concurs estigui format per 

dones acollides en aquest programa. 

El jurat avaluarà totes les creacions enviades i decidirà quines són les 2 guanyadores. 

Cada guanyador/a rebrà un val-regal per a un circuit termal per a 2 persones a l’Hotel Blancafort Spa Termal 

(www.hotelblancafort.com)  

Moltes gràcies! 

Organitza: 
 
 

Amb la col·laboració de: 
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