No amb el meu mòbil!!!
Ara fa quasi un any de l'aprovació al ple municipal de Caldes de la moció de suport a la campanya
“no amb el meu mòbil” de la Xarxa d'Entitats per a la República Democràtica del Congo, la qual
denuncia la manca de responsabilitat social corporativa i de transparència de les empreses
transnacionals i vol cridar l’atenció de tots els usuaris i les usuàries de telefonia mòbil i de la
societat en general, donar a conèixer la situació d’injustícia que pateix la població congolesa
provocada, en part, per les condicions d’explotació i d’espoliació dels recursos naturals.
Caldes es va sumar als encara pocs ajuntaments (14) que han donat suport a aquesta campanya de
sensibilització i incidència, per contra curiosament Barcelona la va rebutjar en primera instància tot
i que al desembre passat va aprovar instar a la Fundació Mobile World Capital Barcelona la creació
d'un espai de reflexió i diàleg sobre la responsabilitat social de les empreses de telefonia mòbil en
l'explotació de recursos naturals i fer les gestions necessàries davant el Govern de l'Estat i UE
perquè impulsin legislacions a fi que no s'utilitzin minerals "obtinguts il·legalment" de zones de
conflicte.
Justament és la nostra capital que acull de nou i en breu el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil
(WMC), i sense menysprear el benefici que aportarà celebrar un esdeveniment així per la ciutat,
trobem a faltar que les empreses, promotors, organitzadors, etc. prenguin responsabilitat i no es
tapin els ulls davant el conflicte existent. Catalunya va fer un altre pas endavant a favor de la pau
amb la posada en marxa al 2003 de la Llei de foment de la pau, i som una societat plenament
activa i fructífera com demostra la quantitat d'entitats que treballen en aquest àmbit i la seva feina
feta. També cal posar doncs diàleg i transparència entorn la fabricació de la tecnologia que tots
avui dia portem a la butxaca i omple les nostres llars, i el WMC és un lloc adient.
També és oportú ara demanar al nostre ple municipal quines accions s'han dut a terme en relació
amb als compromisos presos arran de l'aprovació de la moció de fa 1 any, per la qual cosa hem
formulat una pregunta al ple d'aquest mes de febrer.
I per acostar-nos una mica a la RD del Congo, a la seva història, a la seva riquesa i al present i futur
del conflicte en si, al mes de març amb la col·laboració de la Biblioteca de Caldes, organitzem el
Cicle sobre la RD del Congo: passat, present i reptes locals i globals per a posar fi als conflictes dels
Grans Llacs. Comptarem amb una exposició, una xerrada a càrrec d'un expert de la Xarxa i la
projecció del documental Blood in the mobile. Properament tindrem cartell i informació al nostre
web i Facebook.
Desitgem trobar-nos-hi.
Caldes Solidària
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