RODA DE PREMSA

El Mobile Social Congress denuncia el model electrònic
depredador i proposa alternatives justes
	
  
•
Presentem la segona edició d’aquest congrés alternatiu al Mobile
World Congress que se celebrarà els dies 28 de febrer i 1 de març al Pati
Manning de Barcelona

RODA DE PREMSA: dimarts 28 de febrer de 2017 a les 11h a l’Auditori del Pati
Manning (c/Montalegre, núm., 7, Barcelona). Hi participaran:
Alba Trepat, de SETEM Catalunya i Electronics Watch.
Carme Altayó, de Justícia i Pau i de Solidaritat Castelldefels Kasando.
Mercè Botella, d’Eticom-Som Connexió.
Àlex Fiestas, de KDE-Free Software Movement.
David Gómez, de Free Knowledge Institute.
David Llistar, Director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de
Barcelona.

Tot seguit, presentarem el curtmetratge documental produït per Bubalus, “The Voice of
Workers”, que ens porta a la realitat de la producció electrònica i tèxtil a Filipines.
Sense censura, les treballadores i els treballadors ens expliquen el seu dia a dia dins
les fàbriques.

(Barcelona, 27 de febrer de 2017) El Mobile SocialCongress va néixer l’any 2016 com a alternativa
al Mobile World Congress (MWC), el gran esdeveniment que acull anualment la ciutat de
Barcelona però que oculta les cares controvertides de la indústria del mòbil. El MWC obvia
els impactes socials i ambientals de la producció de telèfons intel·ligents i altres equipaments
electrònics en diferents parts del món, ja que està basat en la maximització de beneficis de les
empreses i en el creixement incessant del sector fortament globalitzat.

La programació d’aquesta segona edició del Mobile Social Congress comptarà amb un recull
denúncies i alternatives a la indústria electrònica global presentadesmitjançant taules
rodones, tallers, projeccions audiovisuals, una fira d’alternatives i una Restart Party -una
iniciativa de la ciutadania organitzada per lluitar contra l’obsolescència programada en
què s’anima a les assistents a portar aparells electrònics espatllats per aprendre a reparar-los-.
L'acte estarà amenitzat amb un DJ de música Creative Commons.
Els continguts s’estructuren a partir de dos eixos temàtics. D’una banda, es parlarà
dels impactes al Sud Global de l’activitat lligada a les cadenes de subministrament i al
cicle de vida de l’electrònica (l’explotació dels recursos minerals de la República Democràtica
del Congo i el conflicte bèl·lic al voltant del seu comerç, les vulneracions de les condicions
laborals a les fàbriques asiàtiques que treballen per a grans marques com Apple o DELL). De
l’altra, s’abordaran les restriccions a les persones usuàries que suposen les estructures
econòmiques monopolístiques i privatives de les telecomunicacions (el negoci del
programari privatiu, les estratègies dels oligopolis empresarials de telefonia i Internet, o el
control de l’accés a la cultura i el coneixement).

Per a més informació o entrevistes, podeu contactar amb:

Carla Liébana 93 441 53 35 / 646 355 544

Les organitzacions que impulsen l’MSC, juntament amb SETEM Catalunya, són: Africaye,
ASPERTIC, Amnistia Internacional Catalunya, Capa8, Cyclolock, CooperAcció, Dimmons, El TEB,
Electronics Watch, Enginyeria Sense Fronteres, eReuse.org – Circuit Pangea, Escola de Cultura de
Pau UAB, Eticom-Som Connexió, eXo.cat, Fairphone, Free Knowledge Institute/Xarxa Comuns IoT:
The Things Network Catalunya/ Digital DIY, Free Software Foundation Europe, Good Electronics,
Grupo de Estudios Africanos, Guifinet, International Peace Information Service, Jamgo, Justícia i
Pau, Lliga dels drets dels pobles, Programa UPC-Reutilitza, Restarters Barcelona, Softcatalà,
Solidaritat Castelldefels Kasando, SOMO, Teixidora.

