
La sobirania tecnològica i els drets humans en la indústria electrònica
seran les principals temàtiques del Mobile Social Congress

Les organitzadores i algunes de les principals ponents locals i internacionals del Mobile Social
Congress, el congrés per una electrònica justa organitzat per SETEM Catalunya el 27 i 28 de

febrer, detallen el 26 de febrer a les 12:30h en Roda de Premsa els punts destacats del programa.

Barcelona, 23 de febrer de 2018

El Mobile Social Congress celebra enguany la tercera edició el 27 i 28 de febrer al Pati Manning.

SETEM Catalunya, amb la col·laboració de més de 30 organitzacions i iniciatives de l'àmbit local i

internacional, continua fent una aposta per un espai de trobada i de reflexió ciutadana sobre el
model de producció i consum de tecnologies de la informació i la comunicació. Un model amb
greus impactes socials i ambientals majoritàriament silenciats al Mobile World Congress.

El primer dia de congrés (27 de febrer) el focus es posarà en la sobirania tecnològica, mentre que
el segon dia (28 de febrer), l'eix temàtic serà els drets humans en la cadena de subministrament
de l'electrònica. A més, es realitzarà, com a activitat prèvia al congrés, la projecció del documental

Complicit: el preu de la tecnologia el dilluns 26 de febrer a les 18:30 h, seguida d'un petit col·loqui

amb la seva directora, Heather White.

El congrés comptarà amb la conducció de l'escriptora i dramaturga Estel Solé.

CONVOCATÒRIA RODA DE PREMSA

Dia Dilluns 26 de febrer

Hora 12:30 h

Lloc Pati Manning –Auditori de la primera planta– 
(c. Montalegre 7, Barcelona)

Qui? Alba Trepat, SETEM Catalunya.
David Franquesa, eReuse.org i Pangea.

Gloria Chicaiza, Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de 

Derechos Sociales y Ambientales (Equador).

Amanda Hawes, International Campaign for Responsible 
Technology (EUA)
Laura Mora, Aspertic i Capa 8.
David Llistar, Director de Justícia Global i Cooperació 
Internacional a l'Ajuntament de Barcelona.

Més informació al web del Mobile Social Congress.

http://www.setem.org/site/cat/catalunya/
http://mobilesocialcongress.cat/projeccio-del-documental-complicit-el-preu-de-la-tecnologia-i-debat-amb-la-directora/
http://mobilesocialcongress.cat/
https://capa8.net/
https://aspertic.org/
http://www.icrt.co/
http://www.icrt.co/
http://www.redlatinoamericanademujeres.org/
http://www.redlatinoamericanademujeres.org/
http://pangea.org/
https://www.ereuse.org/
http://www.setem.org/site/cat/catalunya/
http://mobilesocialcongress.cat/collaboradores/


→ Programa Complet

→ Informació dels Ponents

→ Dossier d'Activitats

→ Espot del Mobile Social Congress 2018

→ Àlbum d'imatges de l'edició 2017

Contacte de Premsa:

Víctor Yustres
934415335 / 620460298

vyustres@setem.org

Aquest esdeveniment està realitzat amb finançament de la Unió Europea i de l’Ajuntament de Barcelona.

El seu contingut és responsabilitat de SETEM exclusivament.

http://mobilesocialcongress.cat/ponents/
mailto:vyustres@setem.org
https://www.flickr.com/photos/setemcatalunya/albums/72157680809442756
https://www.youtube.com/watch?v=OR0NXxlBKn8
http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/Dossier-MSC-18-web.pdf
http://mobilesocialcongress.cat/ca/programa/

