
NOTA DE PREMSA

El Mobile Social Congress recupera la presencialitat 
coincidint amb les dates del Mobile World Congress a 
Barcelona

● El congrés, plantejat com una contraproposta al MWC, oferirà ponències amb 
experts d’arreu del món aportant una mirada crítica al model de producció i 
consum d’electrònica i tecnologies de la informació i la comunicació

● Del 27 de febrer al 2 de març s’abordaran temàtiques com l’impacte post-Covid
en la cadena de subministrament, pràctiques antisindicalistes en grans 
empreses com Amazon o l’impacte social i ambiental de l’extracció de metalls 
al Sud Global

● El lema que vertebra la setena edició del MSC és «Posem la tecnologia al 
servei de la vida», a una punta i l’altra de la producció i el consum

El Mobile Social Congress (MSC) recupera parcialment aquest any la presencialitat, 
coincidint amb la celebració a Barcelona del Mobile World Congress (MWC). El MSC 2022 
començarà el 27 de febrer, amb una jornada lúdica i pedagògica. Continuarà l’1 i el 2 de 
març amb l’exposició de ponències a càrrecs d’experts d’arreu del món que donaran un 
contrapunt als continguts del MWC que se celebra aquella mateixa setmana a Barcelona.

El lema que vertebra la setena edició del MSC és «Posem la tecnologia al servei de la 
vida», entenent per vida el benestar de les persones a una punta i una altra de la producció 
i el consum, i l’equilibri necessari per mantenir vius els ecosistemes que sustenten la 
biodiversitat i la vida humana. Sota l’epígraf d’«El Mobile de la gent» al llarg de dos dies 
s’exposaran diferents punts de vista que complementen des de la perspectiva d’un model 
d’electrònica just els que s’exposen i es mostren al MWC.

I és que el MSC neix com una contraproposta al MWC. L’objectiu és generar una reflexió i 
més consciència sobre els impactes generats amb la producció i consum d’electrònica, 
silenciats en esdeveniments com el Mobile World Congress, i fer-ne una anàlisi crítica en 
clau ecologista, feminista i de drets humans i laborals; denunciar un model que es considera
injust, extractivista i consumista, i mostrar noves maneres de produir i consumir electrònica, 
respectant els drets de les persones i el medi ambient.

Al MSC 2022 es parlarà dels impactes post-Covid encara presents a les fàbriques i a tota la 
cadena de subministrament. S’hi abordaran casos de pràctiques antisindicalistes en grans 
empreses com Amazon, amb la participació d’un dels líders de l’Amazon Labor Union de 
Nova York, o l’impacte social i ambiental de l’extracció de minerals al Sud Global per a la 
producció de bateries elèctriques necessàries per a la transició energètica. També, però, del
paper clau de la compra pública responsable en el contracte de serveis cloud. Per últim 
s’aportaran dades sobre la vigilància massiva exercida per part d’estats i empreses a través 
de la tecnologia en nom de la salut i la seguretat pública. 



La jornada del dimarts 1 de març serà en línia, i la del dimecres 2 de març, presencial, a El 
Born - Centre de Cultura i Memòria. Prèviament, el diumenge 27 de febrer s’haurà fet la 
jornada lúdica i pedagògica als Jardins del Pou de la Figuera, tot a Barcelona. La inscripció 
és gratuïta i es pot fer a l’adreça xxxxx.

Adjuntem tres fotografies del Mobile Social Congress 2019, l’últim que va fer-se de forma 
presencial.

Més informació i gestió d’entrevistes:
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