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Mobilitza’t per la selva! 
CAMPANYA DE REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE 

MÒBILS PER A PROTEGIR ELS ECOSISTEMES AFRICANS 

Amb aquesta 

campanya solidaria i 

ecològica, els teus 

mòbils en desús poden 

reutilitzar-se o reciclar-

se i “convertir-se” en 

materials educatius 

per nens i nenes 

congolesos, aliments i 

medicines per a 

ximpanzés rescatats, o 

llavors i arbres en els 

boscos d’Àfrica. 

I a més, pots guanyar 

apadrinaments 

Chimpamig@s anuals 

dels ximpanzés orfes 

rescatats al Congo! 

Reutilitzar terminals i 

reduir la insostenible 

demanda dels seus 

components. 

Reciclar elements útils i 

disposar adequadament dels 

materials tòxics, evitant la 

contaminació del medi. 

A Espanya existeixen avui dia més de 50.000.000 de línies de telèfons mòbils 

per a 47.000.000 d’habitants. A aquest impressionant número de terminals han 

d’afegir-se els milions de mòbils més antics que són reemplaçats cada any i que 

es guarden o llencen a les escombraries, sent la taxa de reutilització i reciclatge 

inferior al 10%. 

 

A nivell global, hem arribat als 7.000 milions de mòbils en ús. Al mateix temps, 

l'explotació del coltan i altres valuosos minerals que es fan servir en els 

nostres mòbils, ordinadors i altra tecnologia quotidiana, és al bell mig dels 

conflictes bèl·lics que produeixen milions de víctimes i refugiats a la República 

Democràtica del Congo. 

 

La mineria il·legal que explota aquests minerals de conflicte utilitza mà d’obra 

infantil o semiesclavitzada, a més de destruir els hàbitats de espècies com els 

ximpanzés i goril·les, en greu perill per la caça furtiva i la desforestació. 

 

Per tot això, amb el suport de la Dra. Jane Goodall, Missatgera de la Pau de 

Nacions Unides, Premi Príncep d’Astúries d’Investigació i Premi Internacional 

Catalunya 2015, l’Institut Jane Goodall, associació sense ànim de lucre amb seu 

a Barcelona, organitza la campanya “Mobilitza’t per la selva”, que mitjançant 

la sensibilització ciutadana i la recollida gratuïta de mòbils en desús procura: 
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Davant la insaciable demanda de coltan i els 

conflictes que això genera, tenim l’oportunitat de 

ser sostenibles i solidaris: “Mobilitza’t per la selva” 

Recaptar fons per als programes de 

d’educació,  de conservació i 

desenvolupament sostenible en la 

conca del Congo i Senegal.  
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Altres accions de l’IJG  

A més, l’Institut Jane Goodall treballa activament en diversos països africans per a 

combatre les causes dels problemes que afecten a la comunitat humana, 

destrueixen l’ecosistema i minven les poblacions de ximpanzés i altres animals, 

mitjançant:  

• Tallers pels agents governamentals encarregats de fer complir la llei. 

• El desenvolupament sostenible de les comunitats locals (construcció d’escoles i pous 

d’aigua, tallers de planificació familiar, campanyes contra la malària, grups 

Roots&Shoots/Arrels i Brots, i activitats econòmiques alternatives). 

• Programes de protecció dels ecosistemes. 

• La conscienciació de la societat civil. 

• Ecoturisme per a afavorir la conservació. 

• Microcrèdits per a projectes sostenibles. 

• Programes educatius per a infants. 

Projectes recolzats per la campanya a Àfrica  

Al Centre de Rehabilitació de Ximpanzés de Tchimpounga a la 

República del Congo, l’Institut Jane Goodall (IJG) té contractats més 

de 60 treballadors locals que tenen cura de més de 150 ximpanzés 

rescatats, la gran majoria arribats com a nadons, en pèssimes 

condicions després de ser decomissats a caçadors, traficants o 

particulars. 

 

Els ximpanzés orfes són atesos per experimentats cuidadors, dirigits 

per la veterinària espanyola Rebeca Atencia, i viuen en grups en un 

entorn natural, amb sortides diàries al bosc, alhora que es planifica la 

seva futura reintroducció a la selva. Part de llur manutenció s’obté 

amb el programa d’apadrinament Chimpamig@s (veure 

www.janegoodall.es). L’IJG dinamitza les economies de les 

comunitats locals mitjançant la generació de llocs de treball, i la 

compra d’aliments i d’altres productes i serveis. 

 

Amb part dels fons obtinguts, a la República Democràtica del Congo 

es recolzen projectes locals de desenvolupament comunitari i 

campanyes educatives, promovent llocs de treball i pràctiques més 

sostenibles. Fons de la campanya es destinen també a centres escolars 

per a infants mutilats i amb necessitats especials. 

 

Al Senegal, els fons s’utilitzen per a finançar la reforestació i la 

protecció de la selva i dels ximpanzés salvatges, així com a campanyes 

d’educació ambiental, projectes impulsats per l’equip de l’Institut Jane 

Goodall Espanya.  

http://www.janegoodall.es/es/chimpamigos.html
http://www.janegoodall.es/
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Si vols ser part de la solució, pots enviar gratuïtament el teu mòbil 

descarregant l’etiqueta prefranquejada del nostre web i imprimint-la 

(veure models al final). Pots imprimir l’etiqueta en blanc i negre, o 

fotocopiar-la, per enviar només telèfons mòbils, en funcionament o no, 

amb bateria però sense carregador, targeta SIM ni cap altre element, i 

eliminant les dades personals (veure secció Com enviar mòbils) . 

 

Per cada aparell reutilitzat o reciclat, Movilbak-Eurekamovil aporta a 

l’Institut Jane Goodall una part del seu valor, en funció del model del 

terminal telefònic. Així mateix, l’IJG sorteja mensualment 

apadrinaments Chimpamig@s entre els donants, com a agraïment i per 

a mostrar-los l’impacte positiu de la seva aportació. Pel sorteig s’ha de fer 

la inscripció mitjançant un missatge a info@mobilitzatperlaselva.org. 

 

Aquelles persones, escoles, organitzacions o empreses que apleguin 30 o 

més mòbils podran sol·licitar una recollida gratuïta a domicili trucant a 

la companyia Movilbak-Eurekamovil al 902929605 (s’ha d’enganxar 

l’etiqueta en l’enviament). L’IJG regalarà un apadrinament anual  

Chimpamig@s per cada 30 mòbils enviats (s’ha de comunicar 

l’enviament per correu electrònic a info@mobilitzatperlaselva.org). 

 

De la mateixa manera, les empreses i organitzacions que estiguin 

interessades en col·laborar amb la campanya Mobilitza’t, ajudant a 

promocionar-la entre els seus associats, empleats o clients, poden 

contactar amb info@mobilitzatperlaselva.org per a obtenir material de 

difusió i afegir-se a la nostra preada llista de Col·laboradors. Les 

empreses o particulars que vulguin vendre els seus mòbils i donar una 

part del seu valor a l’IJG ho poden fer mitjançant un enllaç al nostre web.  

 

Si vols convertir-te en Agent MOBILitzador de la campanya i 

promoure-la al teu entorn, pots sol·licitar assessorament, fulletons i 

etiquetes a l’adreça electrònica esmentada. També les escoles o 

associacions poden sol·licitar un PowerPoint il·lustratiu de la campanya 

(adaptat al nivell educatiu) per a difusió interna.  

“Si animeu les 

vostres amistats a 

reutilitzar i reciclar 

llurs mòbils i a no 

llençar-los als 

abocadors, fareu 

una gran tasca...  

Si us plau, ajudeu-

nos amb aquesta 

campanya... 

Cadascun de 

nosaltres és 

important… 

Dra. Jane Goodall 

Com col·laborar en la campanya? 

Per petita que sigui l’aportació, junts podem marcar una gran diferència. 

MOBILitza’t! Part de la solució és a les teves mans… 

http://www.movilizateporlaselva.org/mm/file/Etiqueta%20prefranquejada%20Mobilitzat%20vf.pdf
http://www.movilizateporlaselva.org/ca/
http://movilizateporlaselva.org/ca/com.html
mailto:info@mobilitzatperlaselva.org
mailto:info@mobilitzatperlaselva.org
mailto:info@mobilitzatperlaselva.org
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Imprimeix, retalla i enganxa aquestes etiquetes prefranquejades al teu sobre o 

caixa  (1 cada 13 mòbils per a enviaments per Correus) 


