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A C T I V E M  
la tecnologia
JUSTA i SOSTENIBLE

2 de març
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Pati Manning, 

Barcelona i en línia

3 de març
18:30 a 20:30 h 

Pati Manning,  

Barcelona

4 de març
10:30 a 14:30 h 

Convent de Sant Agustí,  

Barcelona

ON



ON

Aquest 2023, des de la campanya Electrònica 
Justa de SETEM Catalunya, inaugurem la 8ª edició 
del Mobile Social Congress, que prendrà lloc del 2 

al 4 de març a Barcelona i parcialment en línia.

El Mobile Social Congress és un espai obert a la ciu-
tadania, que ofereix una mirada crítica a l’actual model 
de producció i consum d’aparells electrònics i de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, i una 
oportunitat per conèixer models i projectes alternatius 
basats en la sobirania tecnològica, la sostenibilitat, i el 
benefici social.
El lema que vertebra el programa d’enguany és ‘Activem 
la tecnologia justa i sostenible’.
L’activem, perquè actualment ja existeixen diverses ini-
ciatives, i processos per aconseguir que les cadenes de 
subministrament de l’electrònica siguin més transparents 
i justes. Tanmateix, encara hi ha molt de camí a recórrer.
Per activar-la, el primer pas és que coneguem quines 
són les injustícies que s’estan produint al sector, per 
poder incidir tant com a consumidores, amb les nos-
tres decisions de consum; i com a ciutadanes, exigint 
als nostres governs i administracions marcs reguladors 
perquè permetin posar fi a la impunitat corporativa, així 

com criteris de compra pública responsable en els con-
tractes públics.
Aquest #MSC23, parlarem de la indústria extractiva vin-
culada als telèfons intel·ligents, de quina manera di-
ferents projectes miners estan afectant les comunitats 
i el medi ambient. Abordarem els casos de pràctiques 
antisindicalistes per part de grans empreses com Apple 
a països del Sud Global; i escoltarem els testimonis de 
representants sindicals de les fàbriques d’electrònica, 
així com sobre les precàries condicions de treball a les 
fàbriques de l’Àsia.
Les activitats del programa venen en formats per tots 
els públics, des de les taules rodones, passant per un 
cinefòrum, un taller de reparació, un taller d’instal·lació 
de programari lliure, una exposició i jocs infantils per 
tota la família.
Obrim un taller gratuït de reparació de petits aparells 
elèctrics, per posar un granet de sorra contra l’obsoles-
cència programada i el creixent volum de residus elèc-
trics i electrònics. Així mateix, obrim un taller gratuït 
d’instal·lació de programari lliure perquè puguis co-
mençar a utilitzar programari i aplicacions no privatives 
al teu mòbil o al teu ordinador. La tecnologia ha de ser 
de la gent, no d’unes poques empreses!
Us animem a totes a participar de les activitats del Mo-
bile Social Congress, per aprendre, reflexionar i generar 
canvis plegades!

Per més informació,
no dubteu contactar amb nosaltres a

 info@mobilesocialcongress.cat

#MSC23    #ElNostreMòbil



Dijous 2 de març     Auditori Pati Manning 
    Barcelona i en línia

16:30 h a 17 h
Benvinguda i presentació  
del Mobile Social Congress 2023

David Llistar, Ajuntament de Barcelona

Claudia Bosch, SETEM Catalunya

17 h a 18 h     
FILIPINES I LA INDÚSTRIA ELECTRÒNICA

Estat dels drets de les treballadores
Kamz Deligente, Center of Trade Union and Human Rights 
(CTUHR)

Dones, salut i seguretat a la fàbrica
Nadia De Leon, Institute for Occupational Health and Safety 
Development (IOHSAD)

La persecució de la lluita per la defensa del 
territori
Czarina Musni, defensora dels drets humans i advocada

Moderació: Marco Aparicio, Observatori DESC

18 h a 19 h     
LLIBERTAT D’ASSOCIACIÓ:  
DRET GARANTIT O PERSEGUIT? 

La lluita sindical al sector de l’electrònica
Alexander Ivanou, Industri-ALL

Persecució sindical a Tailandia
Wallop Choojit, NXP Workers Union Thailand

Aplicacions tecnològiques pel suport a la 
lluita sindical  
Oren Goldberg, WorkIt / United4Respect

Moderació: Amanda Alonso, CCOO

19 h a 19:20 h    PAUSA CAFÈ 

19:20 h a 19:30 h    
Curt de Fairphone

19:30 h a 20:30 h   
DONEM LA VOLTA A LA MINERIA 

Les mines sud africanes al punt de mira
George Bokondu, Southern Africa Resource Watch (SARW)

Suport a les cooperatives mineres bolivianes
Jesús Alberto Rea Campos, Centro de Investigación y 
Servicio Popular (CISEP)

Quina postura ha de prendre la UE respecte a 
l’aprovisionament de minerals?
Diego Martín, European Environmental Bureau (EEB)

Moderació: Alberto Guerrero, alterNativa

20:30 h a 20:40 h    TANCAMENT



A C T I V E M  
la tecnologia
JUSTA i SOSTENIBLE

Divendres  3 de març   Auditori Pati Manning 
         Barcelona

18:30 h a 20:30 h
Cinefòrum 

e-Life, Edward Scott-Clarke, 2018
Tertúlia posterior amb la participació de: 
Robin Ingenthron, Good Point Recycling

Moderació: Sara Domínguez, SETEM i ISF

Dissabte  4 de març    Convent de Sant Agustí    
          Barcelona

11 h a 14 h
Restart Party 

Taller de reparació de petits aparells electrònics amb 
Restarters 

Install Party 

Taller d’instal·lació d’aplicacions i programari lliure 
amb HackLab Logout

Els drets humans en joc

Taller de jocs infantils de consum responsable amb SETEM

El cicle de vida de l’electrònica 

Exposició de la campanya Electrònica Justa de SETEM 



PONÈNCIES I MODERACIONS

David Llistar

Director de Justícia Global i Cooperació Internacional 
de l’Ajuntament de Barcelona. Ha passat els seus úl-
tims trenta anys treballant des de diferents ONGDs, 
universitats, moviments socials, països i governs en 
temes de cooperació al desenvolupament i de justí-
cia ambiental i econòmica global. És cofundador de 
l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) de la 
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.

Claudia Bosch

Tècnica de projectes a SETEM i responsable de la Cam-
panya Electrònica Justa. Membre de la Junta de Go-
vern de SETEM des de 2023. Ha treballat anteriorment 
en campanyes d’incidència i mobilització al moviment 
climàtic a Barcelona. Graduada en Ciències Polítiques 
i Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barce-
lona, i Màster en Desenvolupament Internacional per 
l’Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). 

Kamz Deligente

Kamz és actualment directora adjunta del Center of 
Trade Union and Human Rights (CTUHR), una organit-
zació no governamental de drets laborals amb tren-
ta-vuit anys d’història. També s’encarrega del departa-
ment d’Informació Pública i Educació de l’organització. 
La seva feina està compromesa amb la sensibilització 
local i internacional sobre la situació dels sindicats i 
els drets humans a les Filipines, i amb la realització 
d’activitats per als treballadors i treballadores, i sin-
dicalistes.

Nadia De Leon

És l’actual directora de l’Institut per al Desenvolu-
pament de la Salut i la Seguretat en el Treball (IO-
HSAD-Filipines). Va ser organitzadora sindical abans 
d’ocupar el càrrec de Responsable de Promoció d’IO-
HSAD el 2012. També està certificada com a Oficial de 
Seguretat 1 a les Filipines.

Czarina Musni

Advocada i defensora dels drets humans de les Filipi-
nes. Membre de la Unió Nacional d’Advocats del Po-
ble (NUPL) i Union of Peoples’ Lawyers in Mindanao 
(UPLM), així com de Karatapan. Actualment col·labora 
amb l´Associació Catalana per la Pau.

Marco Aparicio

Docent i activista dels drets humans, és membre de 
la junta de l’ICIP des de setembre de 2019. És doctor 
en Dret Públic i professor de Dret Constitucional a la 
Universitat de Girona, on dirigeix la Càtedra UNESCO 
de Desenvolupament Humà Sostenible. Des de fe-
brer de 2017 presideix l’Observatori DESC, entitat de 
referència en la lluita pels drets econòmics, socials i 
culturals. Ha centrat el seu treball acadèmic i la seva 
mobilització social i política en la defensa dels drets 
de les persones migrades, dels drets col·lectius dels 
pobles indígenes a l’Amèrica Llatina, l’exigibilitat dels 
drets socials i la lluita contra la impunitat de les em-
preses transnacionals responsables de la vulneració 
de drets humans i ambientals.



Alexander Ivanou

Nascut a Bielorússia el 1974, Alexander Ivanou es va 
llicenciar a la Universitat Lingüística de Minsk el 1996 
i, més tard, el 2000, es va afiliar al sindicat nacional 
bielorús de treballadors de l’automòbil i la maquinària 
agrícola ASM. El 2006 va començar a treballar al de-
partament de comunicacions de la Federació Interna-
cional de Treballadors de les Indústries Metal·lúrgi-
ques a Ginebra (Suïssa) i el 2012 es va incorporar a la 
secretaria d’IndustriALL Global Union. Des del 2019, és 
responsable de coordinar el treball sindical al sector 
de les indústries de materials i, des del 2021, també és 
responsable de les TIC al sector elèctric i electrònic.

Wallop Choojit

Wallop Choojit és treballador de NXP Manufacturing 
(Tailandia) Co.,Ltd., amb seu a Bangkok, des de fa vint-
i-nou anys. La seva feina és de tècnic. És membre del 
Sindicat de Treballadors de NXP Manufacturing des del 
2006. I ha estat elegit president des del 2013 fins a 
l’actualitat. El sindicat es va fundar el 1979. 

Oren Goldberg

Oren és activista per la justícia social i antic organitzador 
sindical. Ha dirigit la creació de eines informàtiques que 
han ajudat a impulsar campanyes a favor dels treballa-
dors amb salaris baixos als Estats Units, Austràlia i Nova 
Zelanda. Nova Zelanda. A Oren li encanta col·laborar amb 
altres per influir en el món de forma significativa i simu-
lar ser diverses criatures marines amb el seu fill Luka.

Amanda Alonso 

Va estudiar Comunicació audiovisual a la UAB. Ha tre-
ballat més de vint anys com a redactora d’audiovisuals 

en temes de cultura i educació sobretot, i fent guions de 
vídeos corporatius per empreses i ajuntaments. Fa 17 
anys que és representant sindical a la Secció Sindical de 
CCOO de l’Ajuntament de Terrassa. Mare d’una noia de 
17 i un noi de 15. Actualment està treballant a la secre-
taria d’Internacional i Cooperació de CCOO de Catalunya, 
com a responsable d’Acció Sindical Internacional.

Jesús Alberto Rea Campos

Economista amb vint anys d’experiència en Institucions 
de Desenvolupament Econòmic i Social. Ha desenvo-
lupat propostes, processos i projectes en gestió i po-
lítiques públiques, i planificació del desenvolupament, 
amb èmfasi a la generació d’estratègies de desenvolu-
pament econòmic local i projectes productius per a sec-
tors rurals i de la mineria artesanal als departaments 
d’Oruro, La Paz i Potosí. Actualment dirigeix el Centre 
de Recerca i Servei Popular – CISEP, des d’on lidera 
equips de treball que investiguen i proposen solucions 
per fer més eficient la gestió pública local i millorar les 
condicions de treball dels miners de Bolívia.

Georges Bokondu

Advocat, des del 2004, ex assessor jurídic de la Co-
missió Nacional de l’Energia entre 1997 i 2004, ex 
Assessor del President de la RDC entre 2004 i 2008 
i, finalment, vicepresident de la Comissió per a la Re-
visió dels Contractes Miners el 2007. Actualment és 
director de Programes de Southern African Resource 
Watch RDC, i està fent un doctorat a la Universitat de 
Kinshasa.

Diego Marin 

Treballa a la Unitat de Transició Econòmica de l’Oficina 
Europea de Medi Ambient (EEB). Té un màster en des-



envolupament internacional per la Universitat de Kent, 
Escola d’Estudis Internacionals de Brussel·les. A EEB 
lidera el treball sobre matèries primeres analitzant 
la transició verda i digital des d’una perspectiva me-
diambiental i global. És coautor de l’informe de l’EEB i 
Amics de la Terra Europa “La mineria verda és un mite: 
el cas del consum de recursos de la UE”.

Alberto Guerrero

Tècnic d’incidència d’alterNativa Intercanvi amb Po-
bles Indígenes, entitat especialitzada en cooperació 
amb Pobles Indígenes. alterNativa promou i difon al-
ternatives socials, econòmiques i ambientals al mo-
del de desenvolupament hegemònic, donant suport 
a processos que contemplen la diversitat cultural, 
la justícia social I la sostenibilitat ambiental com a 
principis de la seva acció. Els pobles indígenes tenen 
molt a aportar des de les seves cosmovisions i lluites, 
i per això treballen l’intercanvi entre pobles i cultures, 
d’Igual a Igual, d’idees, pensaments i objectius.

Helena Martín 

Periodista i humanista. Actualment, treballa al digital 
Crític. Ha estat cap de redacció de la revista Enderrock 
i ha col·laborat en mitjans com Pikara Magazine, El 
Salto o Surtdecasa.

Robin Ingenthron 

És CEO de Good Point Recycling de Middlebury, VT, i 
Brockton, MA. A la dècada de 1990, Robin va ser Di-
rector del Programa de Reciclatge del Departament 
de Medi Ambient de Massachusetts. És llicenciat en 
Relacions Internacionals (Carleton College, 1984) i 
posseeix un MBA per la Universitat de Boston. Robin 
Ingenthron va ser voluntari i treballador a les Brigades 
de Pau (Camerun, Àfrica, 1984-86) i és fundador de 
Fair Trade Recycling, un grup de reforma de les expor-
tacions (WR3A.org). Escriptor i conferenciant, Adam 
Minter l’ha anomenat “el millor blogger de ferralla del 
món” i Recycling International l’ha nomenat el recicla-
dor número 36 del món el 2021 i 2022.

Sara Domínguez 

Enginyera en Automàtica i Electrònica Industrial amb 
un Màster en Recerca en Enginyeria Elèctrica, Electrò-
nica i Control Industrial. Amb més de deu anys treba-
llant en el disseny i gestió de productes electrònics, 
és activista a Enginyeria Sense Fronteres i a SETEM 
Catalunya.


