
 
 

 
NOTA DE PREMSA 

 

El Mobile Social Congress reclama activar una 

tecnologia sostenible i justa coincidint amb les dates 

del Mobile World Congress a Barcelona 
 

● El MSC, que tindrà lloc del 27 de febrer al 4 de març, s’iniciarà amb una acció 

d’ARTivisme a les portes del MWC i, al llarg de la setmana, acollirà ponències 

virtuals i presencials, així com un cinefòrum i tallers 

 

● La vuitena edició del congrés reunirà persones expertes d’arreu del món per 

abordar les vulneracions de drets humans i ambientals que es produeixen en 

les cadenes de valor de la indústria electrònica, especialment, en les fases 

d’extracció i fabricació  

 

● El dissabte clourà amb un taller de reparació de petits aparells elèctrics, la 

Install party, un taller d’instal·lació de software lliure, així com jocs infantils 

sobre consum responsable 

 

 

El Mobile Social Congress (MSC), que se celebra a Barcelona coincidint amb les dates del 

Mobile World Congress (MWC), enguany posarà l’accent en com activar una economia 

sostenible i justa. El MSC començarà el pròxim 27 de febrer a les portes de la Fira de 

Barcelona amb una acció d’ARTivisme lúdica i pedagògica per conscienciar sobre els 

efectes de la indústria tecnològica invisibilitzats en el MWC.   

 

Amb aquest mateix objectiu, el dijous 2 de març, el MSC reunirà persones expertes d’arreu 

del món que donaran a conèixer la vulneració dels drets humans i ambientals que es 

produeixen en les cadenes de valor del sector tecnològic, especialment, en les fases 

d’extracció i fabricació. A més, el divendres 3 de març, se celebrarà un cinefòrum on es 

podran veure els danys que causa aquesta indústria. 

 

Més enllà de l’espai de debat i reflexió, el MSC també comptarà amb una part pràctica per a 

totes les edats. En concret, el congrés clourà el dissabte 4 de març amb un taller sobre 

reparació de petits aparells electrònics. Aquest mateix dia, també, tindrà lloc la Install Party, 

un taller d’instal·lació de software lliure, així com una exposició i jocs infantils sobre consum 

responsable.  

 

https://mobilesocialcongress.cat/ca/


 
 

 
Els efectes de la indústria electrònica 

 

Des del 2016, SETEM Catalunya organitza el MSC per denunciar les adversitats de la 

indústria electrònica que es promociona en el MWC. Aquesta produeix un impacte ambiental 

i social alarmant en les comunitats del Sud Global, d’on s’extreuen els minerals no 

renovables essencials per a la construcció dels aparells electrònics. A més, les grans 

marques d’aquesta indústria subcontracten la manufactura en l’opaca cadena de 

subministrament global i, per tant, en fàbriques on no es respecten els drets laborals, de 

salut ni de seguretat de les persones treballadores.  

 

Arran de l’obsolescència programada, aquest sector genera milions de residus electrònics, 

que propicien que la contaminació del planeta tingui una repercussió molt desigual al Nord i 

al Sud Global. 

 

Una altra de les problemàtiques és que les dades de les persones usuàries d’aparells 

electrònics estan allotjades en servidors, dels quals es desconeixen els seus interessos. A 

més, aquests faciliten les dades a tercers sense cap mena de control. Així mateix, la 

mateixa lògica del capitalisme afavoreix que el sector estigui controlat per poques mans 

alhora que promou la privatització del coneixement, com és el cas del programari.  

 

Podeu obtenir imatges del Mobile Social Congres 2022 en aquest enllaç. 

Podeu obtenir imatges de l’acció a les portes del Mobile World Congress 2022 en aquest enllaç. 

 

Més informació i gestió d’entrevistes: 

Núria Segura | 669 63 06 12 | nuria@diesdagost.cat 

Josep Comajoan | 699 18 05 46 | josep@diesdagost.cat 
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