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CONCERT SOLIDARI  

 

L’AMPA de l’escola Petit Mon va voler 

aquest any donar un pas mes en la seva 

col·laboració amb Solidaritat Castelldefels 

Kasando i el seu compromís amb 

l’educació   i va tenir  la iniciativa 

d’organitzar un concert amb l’objectiu de 

recaptar fons per el projecte de l’escola 

TUMAINI a la RDC  i seguir sensibilitzat a la 

ciutadania de Castelldefels sobre el dret a 

l’educació.            

 

 

 

L’acte organitzat per l’AMPA. 

L’escola Petit Mon i SCK, es va 

realitzar al Teatre Plaza el dia 17 de 

març de 2019.  

Com preludi de l’actuació del grup 

musical, el grup de teatre Molt Petit 

Mon teatre va presentar una obra 

amb guió original de  Patrick Bons, 

membre del grup,  sobre el dret a 

l’educació. 

 

Posteriorment l’actuació del  

grup infantil Lali Begood.  Va 

fer gaudir a petit i grans, que 

varen participar activament 

en el concert canta i ballant. 

La lali va fer referència en 

algunes intervencions al 

problema de l’educació a 

Àfrica i fins i tot va cantar una 

cançó amb paraules en 

swahili. 
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A l’entrada de es va instal·lar un estand de SCK per donar informació als assistents sobre  

les activitats que SCK porta a terme, i principalment sobre el projecte de l’escola 

TUMAINI. 

Més de 300 persones entre adults i infants varen omplir el teatre Plaza i la recaptació va 

anar íntegrament al projecte de l’escola TUMAINI  

 

SOMNI SOLIDARI  JUNY 2019 PETIT MON  

Aquesta és també una activitat en el marc de l’agermanament de l’escola Petit Mon amb 

l’escola Tumaini. La nit del 7 de juny de 2019 els nens i nenes d’infantil i primària es van 

quedar a l’escola en companyia dels mestres i antics exalumnes per compartir i viure la 

solidaritat. Durant la nit es van realitzar activitats diverses i al matí una xocolatada.  

 

SCK s’encarrega en els dies previs a la sensibilització cap als pares sobre el dret a 

l’educació , lliurant informació sobre la situació de la RDC i el projecte de l’escola.  

 

En aquesta ocasió més de 200 somnis solidaris en total 1765 euros recaptat destinats a 

donar suport als docents de l’escola TUMAINI  

 

DISSABTE SOLIDARI  

 

Solidaritat Castelldefels Kasando amb la resta d’entitats de cooperació al 

desenvolupament de Castelldefels vam sortir al carrer el 21 de juliol 2019 en una nova 

edició del dissabte solidari, per a donar-nos a conèixer, fer activitats de sensibilització i 

per a recaptar fons per als projectes en els que col·laborem. 
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Sensibilitzar i informar a la  

ciutadania:   

- Sobre les nostres activitats i 

projectes a través de tríptics i 

plafons amb el principal objectiu 

de fer socis i voluntaris. I donar a 

conèixer la feina que fem    

- Difusió “Mobils Hight Tech Vides 

Low Cost” : a les persones que 

s’apropen a la parada se’ls 

informa de la situació de 

vulneració de drets humans que 

es viu a la RDC degut a l’explotació de recursos minerals, en concret el COLTAN i 

dels efectes que això te en la població civil. La violència en vers els infants i les 

dones.  

-S’informa sobre la regulació europea a la importació de minerals de conflicte i 

s’adreça a les persones interessades a trobar més informació a la web. 

- S’explica el projecte de l’escola TUMAINI i d’altres projectes de l’entitat en 

col·laboració amb entitats de la RDC  

-Punt de recollida de mòbils vells:  Campanya “Mòbil vell, vida nova”. Vàrem 

recollir 6 mòbils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCK els envia a l’empresa MOVILBANK que ens fa un donatiu per els nostre 

projectes. MOVILBANK recicla els mòbils . El 75% dels mòbils que reben són 

separats I enviats a països com Xina, Índia, Kenia , Sri Lanka I Sudàfrica, oferint els 

seus habitants  l’opció de disposar línies de comunicació necessàries per la vida 

diària I el 25% són desmuntats per a reciclar els seus components , evitant I 
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prevenint el dany ecològic.      

Més informació a : https://www.movilbak.es/donar-moviles.aspx 

Captar fons: 

 - Venent diferents productes: Artesania de comerç just, roba a metres de la Rep. 

Del Congo, així com a peces elaborades amb aquesta roba: bosses ecològiques, 

tovalles, faldilles, etc.. 

- Fent diversos tallers, en aquesta ocasió taller de Xapes i punts de llibre amb 

motius africans i paraules en swahili, una de les llegües més parlades a l’est 

d’Àfrica 

Cada família que col·labora se’ls informa sobre la seva col·laboració i se’ls dona un 

fulletó sobre els projectes que recolzem enguany i als infants els hi expliquem, 

adaptant-nos al seu nivell, per a què servirà la seva col·laboració. 

 

JORNADA SOLIDARIA PER A PETITS I GRANS A ESCOLA PETIT MÓN   FELISA BASTIDA  

 

Diumenge 27 d’octubre de 2019 de  9 a 

14h es va celebrar la X Jornada Solidària  

per infants, mares i pares a l’escola petit 

Mon Felisa bastida. Jornada per a 

fomentar els valors de la solidaritat amb el 

fil conductor de l’esport i el lleure. Aquesta 

activitat està oberta a la ciutadania en 

general i l’organitza l’escola, l’AMPA i SCK.  

La implicació de l’AMPA en la recerca de 

col·laboradors va fer d’aquesta una jornada de solidaritat ciutadà que va comptar amb 

les aportacions i col·laboracions de diferents comerços, entitats i empreses. 

 

Durant la jornada les  famílies, grups 

d’amics,  grans i petits participen  

pagant un dorsal solidari en les 

curses o amb tiquets solidaris en 

diverses activitats com ping-pong, 

jocs cooperatius, mercadet de 

segona ma, taller de trenes africanes, 

taller de galetes, taller de 

perruqueria,  galetes, taller de lyndi 

Hop, inflables...  
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Aquesta any s’ha comptat amb un suport addicional de l’Ajuntament de Castelldefels 

per fer les gestions amb la Diputació de Barcelona per la cessió dels inflables. 

SCK participa directament en l’organització de la jornada i en les activitats de 

sensibilització prèvies i posterior a la mateix.  

-A tot l’alumnat de primària se li va fer una xerrada el 24 d’octubre  

-Els alumnes de secundària els de 4rt d’ESO amb l’acompanyament de la direcció de 

l’escola varen esser els encarregats de la logística i al suport en el moment del muntatge 

de les carpes i activitats lúdica-esportives diverses. 

-A tots els assistent se’ls hi va donar un full informatiu 

(s’adjunta com annex a aquesta memòria) sobre la situació 

del projecte de l’escola i els nous reptes  

-A la carpa SCK els assistents rebien informació sobre el 

projecte de l’escola TUMAINI, les activitats de sensibilització 

que realitza SCK a les escoles 

Durant la jornada a l’escola Petit Mon a la carpa de SCK es va 

instal·lar un punt de recollida de mòbils , i s’oferia als 

interessats informació sobre la campanya “ Mobils vells vides 

noves” i se’ls lliurava el llibret  “Mobils Hight Tech Vides Low 

Cost” amb informació sobre aquesta i altres campanyes de SCK 

 

Aquest any per commemorar els 10 anys de 

treball conjunt en el projecte de l’escola TUMAINI 

s’ha dissenyat una samarreta commemorativa 

que s’ha distribuït entre els voluntaris 

col·laboradors i els guanyadors de les curses i les 

diferents activitats.  

224 dorsals solidaris i més de 350 persones entre 

adults, infants i joves varen participar en les 

activitats d’aquesta jornada La gran implicació 

dels pares i mares de l’AMPA de l’escola i de 

l’alumnat ha fet d’aquesta una nova jornada d’èxit 

amb una participació i amb una recaptació total 

de 2.933,60 € destinada íntegrament al projecte 

de l’escola TUMAINI. 
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L’AMPA va organitzar la segona edició del Pàdel Solidari una activitat complementària a 

la jornada.  

Aquesta activitats està oberta 

a tota la ciutadania de manera 

que ens permet arribar més 

enllà del SCK va reconèixer i 

agrair la participació donant als 

participants una samarreta 

commemorativa de 

l’agermanament.  

 

 

 

 

ELABORACIÓ DE MATERIAL AUDIOVISUAL PEL  DRET A L'EDUCACIÓ 

Per seguir amb les activitats de sensibilització, a les escoles i a la ciutadania en general, 

SCK disposa de diferents audiovisuals, realitzats per SCK com “Mobils Hight Tech Vides 

Low Cost”  i d’altres en col·laboració amb altres entitats com “viatge al punt zero de la 

tecnologia” amb justícia i Pau i Gemma Parellada “El viatge” amb Aula Media  o les 

càpsules dels documental “Sang en el meu mòbil” de Frank Polsmans. Tots aquest 

materials ens permeten abordar la problemàtica que es viu a la RDC des de el punt de 
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vista de l’explotació dels recursos naturals i els efectes que això te en la vulneració dels 

drets de la població, entre ells, els drets dels infants i el dret a l’educació. 

Amb el projecte del 2019 es volia fer un vídeo més centrat en l’escola TUMAINI un 

projecte que s’ha fet de la mà amb l’Associació local CEIPA, amb l’Escola Petit Mon Felisa 

Bastida de Castelldefels i que ha comptat també amb el suport de l’Ajuntament de 

Castelldefels i altre fons provades de finançament. Però al mateix temps SCK tenia en 

marxa un projecte iniciat ara fa 4 anys amb col·laboració amb la UPC de Castelldefels, 

concretament amb l’Escola d’Enginyeria de telecomunicació Aeroespacial de Catalunya 

EETAC, per crear un material de sensibilització que fes possible apropar de manera més 

eficient la problemàtica tractada als joves: el disseny , programació i implementació d’un 

vídeo joc per mòbils, tablets i dispositius electrònics en general.  

El projecte va comptar inicialment amb el suport de la UPC, primer amb una subvenció 

del CCD i posteriorment per el suport de l’Oscar Casas professor de l’EETAC , 

concretament donant continuïtat al becari que havia iniciat el projecte, i posteriorment 

amb una subvenció  de la Generalitat de Catalunya per mitjà d’un projecte de Justícia i 

Pau en associació amb SCK. Al final del 2018 es disposava d’un document base elaborat 

a partir de molta recerca sobre l’esquelet del vídeo joc i el guió, des de el punt de vista 

més tècnic, però mancava encara la part de disseny i programació i la implementació 

per poder començar amb la difusió i l’ús d’aquest material. Per això es va optar per 

destinar els recursos previstos per l’elaboració del vídeo a la finalització d’aquest 

projecte que com producte final tindrà moltes més aplicacions i ens permetrà arribar a 

una major ventall de públic. 

Al 2019, aquesta APP- Vídeo joc, l’acaba 

desenvolupant, En Ferran Bustillo, dissenyador gràfic 

i informàtic, i exalumne de l’Escola Petit Món- Felisa 

Bastida. Aquest jove professional, coneix des de ben 

jove el nostre projecte i la problemàtica a la RD 

Congo, doncs va ser un dels joves participants als 

tallers que hem fet sobre aquesta temàtica des de fa 

més de 10 anys en aquesta escola. 

Les dificultat en la programació han fet que en 

finalitzar el projecte, el vídeo joc encara no s’hagi 

pogut difondre però es troba en la seva darrera fase 

d’implementació. S’adjunten a aquesta memòria el 

guió i algunes imatges a l’espera de poder disposar a 

mitjans del 2020 de la versió final.   
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TALLER MOBIL HIGH TECH, VIDES LOW COST ADAPTAT A PÚBLIC ADULT  BIBLIOTECA 

JORNADES SOLIDARITAT 2019 

Solidaritat Castelldefels Kasando realitza des de l’any 2012 el taller MOBIL HIGH TECH, 

VIDES LOW COST a diferents centres educatius de la ciutat i en altres de la província de 

Barcelona.  Més de 300 adolescents, alumnes de 4rt d’ESO de diferents centres 

educatius de la nostre ciutat participen cada any  en aquest taller, on es dona informació 

sobre que hi ha el darrera d’aquesta tecnologia pel que fa a les vulneració dels drets de 

les persones que estan implicades en la seva fabricació. 

Amb l’objectiu de fer arribar 

aquesta informació i generar 

debat es va organitzar una 

xerrada a la Biblioteca 

municipal. Malgrat la baixa 

assistència de públic, es va 

desenvolupar la temàtica 

programada, analitzant la 

problemàtica existent a la 

RDC   vinculada a l’extracció 

de minerals, concretament el 

COLTAN, i la iniciativa de 

regulació a la importació 

d’aquest minerals de part de 

la Unió Europea. Es va lliurar als assistents el llibret “Mòbil high tech, vides low cost” 

En aquesta línia destacar la tasca que estem fent des de SCK des de els inicis de la 

proposta de regulació. SCK forma part de la coalició de ONG’s de l’Estat Espanyol i a 

nivell Europeu que van impulsar aquesta proposta de regulació i que estan donant 

seguiment a la implementació d’aquesta normativa: EURAC, Amnistia Internacional 

REDES, ALBOAN Justícia i Pau, entre altres.  Es pot trobar més informació al respecte a 

la web www.sckasando.org 

 

PROJECTE MÒBIL: “EL VIATGE” : SETMANA CIÈNCIA NOVEMBRE 2019 UPC  

En el marc de la setmana de la ciència i gràcies al suport de l’EETAC i del professor Juan 

Carlos Aguado, i la col·laboració de l’Alfons es va organitzar una xerrada “ Mobils i 

Coltan” . Des de l’Ajuntament l’Alfons López es va encarregar de la coordinació de l’acte. 



9 
 

Durant l’acte es va projectar  el 

documentat “Projecte Mòbil. “El 

Viatge” elaborat per Aula Media. 

Posterior  es va fer la taula 

rodona on varen participar la Eva 

Vidal  professora de l’Escola 

d’Enginyeria de comunicacions 

de l’UPC campus Nord, en 

Francesc Josep Deó  d’Aula 

Media i de Carme Altayó de SCK 

A la  xerrada oberta al públic, hi 

va assistir majoritàriament  

l’alumnat de 2on curs del grau 

d’enginyeria en telecomunicacions, aproximadament unes 50 persones , que 

posteriorment varen respondre a una enquesta dissenyada pel professor Aguado per 

respondre algunes qüestions vinculades amb la temàtica.  

 

ALTRES ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ: XERRADES, JORNADES 

En coordinació amb Justícia i Pau i Aula Media, SCK ha participat en diferents tallers i 

jornades, no només a la nostra ciutat si no a altres ciutat de la comarca del baix 

Llobregat i de la província de Barcelona, per tractar la temàtica de la vulneració de 

drets humans associada a les noves tecnologies. 

 

Participació a les activitats del Mobile Social Congress 

amb el títol  d’Esclavatge 2.0: de la Mina a l’abocador  

(26-27 de febrer 2019).     

En aquesta quarta edició del Mobile Social Congress es va  

presentar tot el cicle de la cadena de subministrament de 

la indústria electrònica des d’una visió holística. El 

Congrés es va centrar en l’esclavatge modern que genera 

el model de producció i consum de la indústria 

tecnològica, des de la mina fins a l’abocador. 

Solidaritat Castelldefels Kasando  va participar a la 

primera jornada en la que van presentar el  documental 

«Projecte Mòbil», que es va projectar. Després vam assistir  com a públic a una taula 

rodona on presentarem informes sobre els impactes socials i ambientals de la mineria a 

Xile, Armènia i Zàmbia. Així mateix, analitzarem les condicions de treball en la 

manufactura de l’electrònica i la seva vinculació amb els suïcidis a fàbriques a la Xina. 

També es van veure els retrocessos en matèria de drets laborals en països d’Europa de 

l’Est, on encara es produeix per a aquesta indústria. Es va presentar l’aprovació recent 
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de l’anomenada llei d’esclavitud a Hongria, així com la instal·lació de Foxconn -el 

principal fabricant d’Apple i altres grans marques de la indústria electrònica- a la 

República Txeca. 

Simultàniament, es va celebrar una restart party, amb inscripció prèvia, i una install 

party amb un equip de persones reparadores i instal·ladores de diferents eines de 

programari lliure.  Per aprendre a allargar la vida dels  dispositius electrònics i, també, a 

reprendre el control sobre les comunicacions i dades en l’ús de programari lliure. 

La segona jornada de l’MSC es va centrar en el poder de la compra pública responsable 

per exigir el respecte dels drets laborals en la indústria electrònica, i compartirem bones 

pràctiques de diferents administracions públiques. Així mateix, coneixerem experiències 

de col·laboració entre l’economia solidària, les empreses i el sector públic per tancar el 

cicle de la cadena amb la reutilització, reparació i reciclatge d’aparells electrònics. 

Finalment, es van mostrar les propostes alternatives amb un taller sobre consum i ús 

responsable de mòbils, un altre taller sobre creació d’eines cloud lliures i un tercer taller 

sobre el control de les nostres dades a la xarxa que consistirà en un joc de rol. 

 

Presentació documental “Kichwa Tembo, el somni d’un tresor amagat”  

Solidaritat Castelldefels Kasando, te col·laboracions amb altres entitats que treballen a 

la RD Congo, en  diversos projectes com la Campanya Conflict Minerals  de Justícia i Pau  

i en el  projecte  de cooperació “Dones i drets a l’est de la  RDC” realitzat durant  el 

període 2017-2019 liderat per Justícia i Pau i amb SCK i la Bretxa com entitats associades,  

i  amb el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació .  

SCK aporta la seva experiència, el coneixement 

de la regió i els seus contactes amb entitats 

locals com GADHOP, femmes Juristes i Justice 

et Paix Butembo Beni, amb les que s’ha 

desenvolupat el projecte.  

En aquest marc, el  3 de juliol de 2019 i dins de 

les  activitats de sensibilització programades 

en aquest projecte es va realitzar una jornada 

de debat. En aquesta es va  presentar la 

investigació, que es va presentar també al 

març 2019 a Brussel·les, sobre el comerç 

actual de minerals de conflicte a l’RD Congo, i 

els reptes que encarem des d’Europa, com la 

millora de la transparència en la cadena de 

subministraments i es va estrenar el 

documental “Kichwa Tembo, el somni d’un 

tresor amagat” realitzat íntegrament per 
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l’associació GADHOP i finançat gràcies a donatius particulars a través d’una campanya 

de crowdfunding i les subvencions de l’ACCD ( Agencia Catalana per al 

Desenvolupament) i L’ICIP ( Institut Català Internacional per la Pau). Representants de 

SCK van participar en el debat posterior juntament amb les altres entitats participants 

en el projecte com la Bretxa i Justícia i Pau.  L’acta va comptar amb la participació d’unes 

60 persones   

Presentació del documental “ Projecte Mòbil ( El viatge) “ 

Solidaritat Castelldefels Kasando ha participat en aquest documental elaborat per Aula 

Media l’any 2018. En el documental es fa un “viatge al llarg de la vida del mòbil, des de 

els orígens en l’extracció dels minerals utilitzats en la seva fabricació, fins a la seva 

destrucció al abocadors. Un viatge des de el cor d’Àfrica, la RDC  passant per les 

fàbriques del sud-est asiàtic fins arribar de nou als abocadors de Costa d’Ivori  

Divendres, 4 d’octubre de 2019  a l’Espai Gatassa de Mataró.  

Dimecres, 10 d’octubre de 2019 a l’Espai Vila web de Barcelona 

 

     Participació a les 30ª Jornades de Pau i Solidaritat: 
 

Les Jornades de Pau i Solidaritat del  8 al 27 

d’octubre de 2019 es van centrar en la reducció 

de les desigualtats .El Consell Municipal de Pau i 

Solidaritat ha organitzat la 30a edició de les 

Jornades de Pau i Solidaritat, amb activitats per a 

totes les edats, centrades en sensibilitzar sobre la 

importància de la reducció de la desigualtat al 

món, vertebrada en tres eixos: Fi de la Pobresa, 

Fam Zero, i Salut i benestar (objectius de 

desenvolupament sostenible). Durant aquestes 

dates la sala Margarida Xirgu acull l'exposició 

Tornar a AL-Ma'ln, Igualtat i Pau a Palestina, de 

l'organització DE-COLONIZER i el FCCD.  

De l'11 al 27 d'octubre també s'ha pogut veure un 

resum d'aquesta exposició al passadís de la 

planta baixa de l'ajuntament. 

 

D'entre les diferents activitats destaquem que hem participat fent difusió activa en les nostres 

xarxes socials ( Facebook, pàgina web solidaritat Castelldefels Kasando e Instagram), com 

assistents i portant a gent convidada: a el concert contra les desigualtats Jazz Latino desde tierra 

Charrúa amb la Banda Belem d'Uruguay (10 d'octubre 20h –Teatre Plaza); o la xerrada Activisme 

social artístic amb Leonard Rentería, Freddy Samuel “Snif” i Magalí Castillo (15 d'octubre 19 h – 

Sala Margarida Xirgu), en el marc del projecte Ciutats defensores dels Drets Humans, i als 

menjars d’Arreu del Mon com cuineres.  
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Taula Rodona “Els mòbils a l’Aula” 

En el marc de les col·laboracions entre SCK i Aula Media, SCK va participar el dia 27 de novembre 

de 2019 en aquest acte organitzat per Aula Media dins del programa d’activitats de l’espai 

societat oberta . 

A la taula rodona cadascun 

dels participants va analitza 

l’ús del mòbil a les aules com a 

eina educativa, tant per 

analitzar les problemàtiques 

que comporta la seva 

fabricació (SCK), com la seva 

utilització com a eina 

educativa (TIC Activa) , i com 

eina de comunicació mediàtica  

(Aula Media) Posteriorment 

els assistents unes 22 persones 

varen debatre sobre les 

qüestions exposades. 

 

 

ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES DE SENSIBILITZACIÓ 

Per realitzar els tallers, participar en les xerrades i altres activitats, SCK ha anat actualitzant els 

materials que s’utilitzen , com el llibret sobre el coltan o tota la informació sobre la regulació 

europea sobre la importació de minerals de conflicte i la informació directe sobre el conflicte 

mitjançant comunicacions directes amb els agents locals com CEIPA, GADHOP o Femme Juristes 

i Justice et Paix Butembo-Beni . Per això a la web de SCK s’han fet alguns canvis: 

- S’ha  definit un espai “ La veu del la RDCongo” per publicar les noticies i els articles que 

ens arriben directament de terreny  

- S’ha creat un espai on trobar tota la informació relativa a la regulació europea de 

importació de minerals de conflicte i on informe sobre el seguiment que se n’està fent 

per part de les ONG’s a nivell de Catalunya, Estat Espanyol i Europa.  
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La pagina web ha sofert doncs aquest any algunes modificacions per anar donant resposta a les 

necessitats però és urgent el disseny d’una nova pàgina, més practica alhora de pujar nous 

contingut, més atractiva  i que transmeti de manera clara i entenedora quines son les activitats, 

projectes i àmbits de treball de SCK, perquè la nostra tasca de sensibilització i acció 

transformadora arribi a totes les persones que la consultin.  

Per altre banda i donada la importància i l’abast de les xarxes socials SCK a dissenyat i te en actiu 

un compte d’Instagram on es fan publicacions breus sobre les activitats de SCK i sobre les 

noticies que arriben de la RDC. Aquesta és una aposta de SCK per poder  arribar a l públic més 

adolescent-jove. El 24 de setembre es va fer la primera publicació al compte @sckasando  

 

 


