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Drets laborals / Sindicalismes / Compra Pública Socialment Responsable / Transició verda
 Reciclatge i reparació / Vigilància massiva / Ciberactivisme

#MSC22    #ELMOBILEDELAGENT 



Aquest 2022, des de la campanya Electrònica 
Justa de SETEM Catalunya, inaugurem la 7ª edició 
del Mobile Social Congress, que  prendrà lloc del 

27 de febrer al 2 de març a Barcelona i en línia.

El Mobile Social Congress és un espai obert a la ciu-
tadania, que ofereix una mirada crítica a l’actual mo-
del de producció i consum d’aparells electrònics i de 
les tecnologies de l’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 ‘Posem 
la tecnologia al servei de la vida’. 
Aquest #MSC22, volem abordar com podem posar la 
tecnologia al servei de la vida, entenent vida com el 
benestar de les persones a una punta i l’altra de la pro-
ducció i el consum, i l’equilibri necessari per mantenir 
vius els ecosistemes que sustenten la biodiversitat, i la 
vida humana al planeta Terra. 

 
Parlarem dels impactes post-Covid que encara són 
presents a moltes fàbriques i a tota la cadena de sub-
ministrament. Abordarem els casos de pràctiques anti-
sindicalistes per part de grans empreses com Amazon i 
escoltarem els testimonis de representants sindicals, 
així com sobre les precàries condicions de treball a les 
fàbriques de l’est d’Europa. 

Parlarem també dels impactes socials i mediambien-
tals de l’extracció de certs metalls al Sud Global per la 
producció de bateries elèctriques necessàries per a la 
transició energètica, i del paper clau de la compra pú-
blica responsable en el contracte de serveis cloud. Per 
últim, tractarem la creixent vigilància massiva exercida 
per estats i empreses a través de les noves tecnologies, 
i exposarem iniciatives i projectes que ofereixen alter-
natives que beneficien a les seves comunitats. 

En un context de crisi climàtica, crisi sanitària i crisi de 
les cures, i davant la contínua violació dels drets hu-
mans i laborals a les cadenes de producció i subminis-
trament del sector de l’electrònica, animem a la ciuta-
dania a participar al Mobile Social Congress, i a apostar 
per un model d’electrònica més just i sostenible. 



Diumenge 27 de febrer
Jardins Pou de la Figuera Barcelona

Exposició Electrònica Justa

10:30 h - 13:00 h
Restart Party: taller de reparació

12:00 h - 13:00 h

Concert de swing Three Cool Cats

Dimarts 1 de març
en línia

Presenta: Yago Alvárez, El Salto

9:30 h - 10:00 h
Benvinguda i presentació del  
Mobile Social Congress 2022

David Llistar, Ajuntament de Barcelona

Elena Romagosa, SETEM Catalunya

10:00 h - 11:00 h
FRAGILITAT I COVID-19  
A LA INDÚSTRIA DELS SEMICONDUCTORS
Albergs pel personal treballador migrant a 
Taiwan
Lennon Wong, Serve the People Association 

Per què hi ha una crisi de semiconductors i 
com ens impacta? 
Peter Pawlicki, Electronics Watch

Moderació: Sara Domínguez, Ingeniería sin Fronteras/SETEM Catalunya

11:00 h - 12:00 h  

NOUS ÀMBITS PER A LA COMPRA  
PÚBLICA SOCIALMENT RESPONSABLE
Quants diners fa Amazon de contractes  
públics a Europa? 
Stan De Spiegelaere, Uniglobal Europe  

Treball forçat uigur a la compra pública
Kristin Talbo, ADDA

Moderació: Olga Martín- Ortega, Universitat de Greenwich

12:00 h - 12:15 h   PAUSA

12:15 h - 13:15 h    

PRÀCTIQUES ANTISINDICALISTES  
A ESTATS UNITS I FILIPINES
Reptes per organitzar un sindicat a Amazon 
Staten Island, Nova York
Chris Smalls, Amazon Labor Union (ALU)

Repressió sindical governamental a Filipines
Mary Ann Castillo, Nexperia Phils Inc Workers Union

Moderació: Gemma Friedman, UNISON

13:15 h - 13:30 h   TANCAMENT DEL DIA   



Dimecres 2 de març
El Born - Centre de Cultura i Memòria  
Sala Moragues  Barcelona i en línia 

Presenta: Lluís Freixes, Catalunya Ràdio

17:15 h - 17:30 h

Benvinguda del dia

17:30 h - 18:00 h  

IMPORTACIÓ DE MALES CONDICIONS  
LABORALS A LES FÀBRIQUES  
D’EUROPA CENTRAL I DE L’EST 

Rutvica Andrijasevic, Universitat de Bristol

Entrevistador: Lluís Freixes, Catalunya Ràdio

18:00 h - 19:00 h

ELS MITES DE LA TRANSICIÓ VERDA 
Green washing i vehicles elèctrics
Alfons Pérez, Observatori del Deute en la Globalització (ODG)

Impactes mediambientals i comunitaris:  
les mines de liti a Sèrbia
Marina Pavlic, Kreni Promeni

Projectes innovadors: reciclatge  
de bateries elèctriques a Catalunya
Toni Dorado, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Moderació: Quique Gornés, Ajuntament de Barcelona

19:00 h - 19:30 h   PAUSA 

19:30 h - 20:30 h

LA TECNOLOGIA:  
UNA ENEMIGA O UNA ALIADA? 
Vigilància massiva per part de l’estat  
i el poder empresarial en nom de la salut i 
la seguretat pública
Nora Miralles, Organització Drets Humans i Empreses a la 
Mediterrània (ODHE)

Processos d’apoderament i ciberactivisme a 
Àfrica
Aisha Dabo, AfricTivistes 

Moderació: Carlos Bajo, Wiriko

20:30 h - 20:45 h   TANCAMENT DEL  
MOBILE SOCIAL CONGRESS 2022

Posem 
LA TECNOLOGIA

al SERVEI de la VIDA 



Yago Álvarez

Activista, economista i periodista. L’any 2014 va fundar 
el mitjà d’economia crítica i social El Salmón Contra-
corriente que més tard va passar a unir-se amb altres 
mitjans per a formar el mitjà El Salto, on és coordina-
dor de la secció d’economia. Va publicar el llibre “Des-
cifra tu deuda. Guía de auditoría ciudadana municipal” 
i va ser director i guionista del documental “Qui ha 
hipotecat el meu ajuntament?”.

David Llistar

Director de Justícia Global i Cooperació Internacional 
de l’Ajuntament de Barcelona. Ha passat els seus úl-
tims 30 anys treballant des de diferents ONGD, univer-
sitats, moviments socials, països i governs en temes 
de cooperació al desenvolupament i de justícia am-
biental i econòmica global. És cofundador de l’Obser-
vatori del Deute en la Globalització (ODG) de la Càtedra 
UNESCO de Sostenibilitat.

Elena Romagosa 

Presidenta de SETEM Catalunya, ha estat també coor-
dinadora dels Camps de Solidaritat i membre del seu 
Consell. Professionalment, s’ha desenvolupat tant en 
el sector privat com en el sector associatiu a Justícia 
i Pau i a les ONG a Burundi, Moçambic i a la República 
Democràtica del Congo. 

Lennon Wong

Activista i defensor del treball centrat en els i les tre-
balladores migrants des de 2014. Lennon és director 
del Centre de serveis i refugi per a treballadors mi-
grants, gestionat per la Serve the People Association 
(SPA) en Taoyuan, Taiwan.

Peter Pawlicki 

Amb seu a Alemanya, Peter té més de 15 anys d’expe-
riència en la recerca de la globalització de la indústria 
electrònica i els seus efectes en les condicions de tre-
ball i els drets laborals. Ha participat en diversos pro-
jectes internacionals de recerca sobre la fabricació. És 
director de Divulgació i Educació a Electronics Watch.

Sara Domínguez 

Enginyera en Automàtica i Electrònica Industrial amb 
un Màster en Recerca en Enginyeria Elèctrica, Electrò-
nica i Control Industrial. Amb més de 10 anys treba-
llant en el disseny i gestió de productes electrònics, 
és activista a Enginyeria Sense Fronteres i a  SETEM 
Catalunya.

Stan De Spiegelaere

Stan De Spiegelaere és director de política i recerca 
de UNI Europa i professor convidat de la Universitat 
de Gant. Investiga sobre la negociació col·lectiva, la 
participació dels treballadors i treballadores i la con-
tractació pública social. Anteriorment va treballar en 
l’Institut Sindical Europeu (ETUI).

Kristin Talbo

Kristin és una advocada de drets humans que treballa 
amb cadenes de subministrament sostenibles (drets 
humans, drets dels treballadors, protecció ambiental 
i anticorrupció) en contractació pública. És conselle-
ra de sostenibilitat a l’Organisme Central de Compres 
d’Adda a Suècia. A la seva feina, Kristin realitza ava-
luacions de riscos, formula criteris d’adjudicació i su-
pervisa les condicions dels acords.



Olga Martin-Ortega

Olga és Catedràtica de Dret Internacional a la Facul-
tat de Dret de la Universitat de Greenwich, on lidera el 
grup d’investigació en Empresa, Drets Humans i Me-
diambient (BHRE). Coordina el International Learning 
Lab on Procurement and Human Rights i és membre 
del projecte Horizon 2020 SAPIENS- Sustainable Pro-
curement. 

Chris Smalls

Chris Smalls, va treballar com a supervisor en una ins-
tal·lació d’Amazon a Staten Island, Nova York. Des que 
va ser acomiadat el mes de març de 2020 després de 
protagonitzar una protesta que exigia millor protecció 
durant la pandèmia, ha continuat la lluita per crear un 
sindicat per als treballadors i treballadores d’Amazon 
a Nova York. És un dels líders d’Amazon Labor Union.

Mary Ann Castillo

Secretària general de l’Aliança de Treballadores i Tre-
balladors del Metall de les Filipines (MWAP), i presi-
denta del Sindicat de Treballadores i Treballadors de 
Nexperia. Mary Ann ha treballat a Nexperia i Philips, 
durant 27 anys. A part del seu treball en el sindicat 
local, lidera l’organització de les treballadores i treba-
lladors contractats i no sindicalitzats de la indústria 
electrònica del país.

Gemma Friedman

Gemma ha treballat en el moviment sindical inter-
nacional durant els últims 18 anys, començant pel 
Trades Union Congress del Regne Unit i després com 
a consultora de la Ethical Trading Initiative, abans de 
passar a UNISON. Ha treballat en la intersecció dels 

drets de les persones treballadores i el desenvolupa-
ment internacional i ara se centra en les empreses i 
els drets humans.

Lluís Freixes

Graduat en Periodisme i Economia, actualment és 
redactor i locutor a Catalunya Ràdio, i columnista a 
elDiario.es. Ha treballat a l’Àrea de Comunicació del 
Departament d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona. També ha estat director i 
guionista del programa ‘Recursos Homínids’ a Radio 
Televisión Espanyola, i codirector de ‘Serveis Mínims’ 
a la Cadena SER.

Rutvica Andrijasevic

Rutvica treballa com a professora adjunta a l’Escola 
d’Administració de la Universitat de Bristol, Regne 
Unit. Durant els darrers 7 anys, ella i el seu equip han 
estat investigant els drets laborals de les treballa-
dores migrants a les cadenes de subministrament de 
productes electrònics a Europa Central i Oriental. La 
seva publicació més recent és el llibre Media and Ma-
nagement (2021) que examina les interdependències 
entre programari, maquinari i mà d’obra al capitalisme 
digital.

Alfons Pérez 

Alfons Pérez és investigador i activista a l’Observatori 
del Deute en la Globalització. Ha passat els darrers 
anys treballant els impactes de la política energètica 
de la Unió Europea a tercers països, la influència del 
capitalisme financer en el món de l’energia i les res-
postes des d’entitat i moviments a l’emergència climà-
tica. Actualment, juntament amb l’equip ODG, analitza 
l’avenç del capitalisme verd i les diferents manifesta-
cions del col·lapse energètic.



Marina Pavlic

Marina Pavlic es va graduar de la Facultat de Filosofia. 
Els desafiaments socials a Sèrbia la van portar a mo-
bilitzar-se. Des de 2009, l’apassiona ajudar els líders 
a convertir-se en agents de canvi. Actualment, és di-
rectora executiva de Kreni-Promeni, una organització 
impulsada pel canvi a Sèrbia i forma part de l’equip 
de LCN Europa que està construint l’estructura per a 
organitzadors a tot Europa.

Toni Dorado

Enginyer Químic i doctor en Recursos Naturals i Medi 
Ambient. Professor de la Universitat Politècnica de 
Catalunya a Manresa. Coordinador del projecte Biome-
tallum (també conegut com ‘Menja mòbils’), projec-
te de transferència tecnològica que recupera metalls 
de mòbils i bateries per evitar l’exportació de ferralla 
electrònica a països del Sud Global.

Quique Gornés

Quique Gornés, enginyer d’obres públiques especialit-
zat en transport i serveis urbans. Ha desenvolupat la 
seva vida professional al voltant de la garantia de sub-
ministraments bàsics, especialment l’aigua potable, 
en diversos contextos geogràfics tant al sud global 
com a casa nostra i té diverses publicacions referides 
al Dret Humà a l’Aigua. Actualment, és assessor de la 
Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

Nora Miralles

Periodista i investigadora en gènere, pau, seguretat i 
drets humans al Centre Delàs d’Estudis per la Pau i 
a l’Observatori de Drets Humans i Empreses a la Me-
diterrània (ODHE). Activista del moviment popular de 
Manresa.

Aisha Dabo 

Aisha Dabo és una periodista gambio-senegalesa 
cofundadora d’AfricTivistes, una lliga panafricana de 
ciberactivistes professionals. Com a coordinadora 
d’Africtivistes, el seu objectiu inclou treballar amb 
activistes d’arreu del continent que lluiten als seus 
països d’origen per desenvolupar les seves iniciati-
ves, amplificar a escala continental les seves veus i 
qüestions nacionals i superar la censura i el control de 
governs antidemocràtics.

Carlos Bajo

Periodista, investigador social i consultor independent 
especialitzat en l’ús de les TIC per al canvi social a 
l’Àfrica i els moviments ciutadans del continent. És un 
dels cofundadors de Wiriko. 


