L’Institut Jane Goodall organitza “MOBILitza’t per la selva”
Campanya de reciclatge de mòbils per a protegir els ecosistemes africans
A Espanya existeixen avui dia més de 54.000.000 de línies de telèfons mòbils per a 46.000.000 d’habitants. A
aquest impressionant número de terminals han d'agregar-se aquells mòbils més antics que són reemplaçats i que
els ciutadans guarden o llencen a les escombraries, sent la tassa de reciclatge menor al 5%. Si multipliquem
aquests números pels països de l’anomenat “món desenvolupat”, les xifres són esfereïdores. Al mateix temps,
l'explotació del coltan, un valuós mineral que es fa servir en els nostres mòbils, ordinadors i consoles, està en el
centre dels enfrontaments que produeixen milions de víctimes i refugiats a la República Democràtica del Congo.
La mineria il·legal destrueix a més, els hàbitats d'espècies com els ximpanzés i goril·les, en greu perill per la
caça furtiva i la desforestació.
Per tot això, i amb el suport de la Dra. Jane Goodall, ambaixadora de l’Any del Goril·la 2009 i Missatgera de
la Pau per Nacions Unides, l’Institut organitza la campanya “Mobilitza’t per la selva”, en la que es pot
participar a través de www.mobilitzatperlaselva.org . Aportant el seu mòbil en desús (en funcionament o no), o
recol·lectant-ne entre els seus amics/gues i companys/es, els ciutadans poden ajudar a:
- reutilitzar terminals i reduir la insostenible demanda dels seus components
- reciclar elements útils i disposar adequadament dels materials tòxics, evitant la contaminació del medi.
- recaptar fons per programes de recolzament al desenvolupament de ciutadans congolenys i als
programes d’educació i conservació al Congo, com el del Centre de Recuperació de Ximpanzés de
Tchimpounga.
A Tchimpounga, l’Institut Jane Goodall (IJG) té contractats a 64 treballadors locals per tenir cura de més de
148 ximpanzés rescatats. La gran majoria d’aquests ximpanzés han arribat com a bebès, en pèssimes condicions
després de ser decomissats a caçadors, traficants o particulars que els tenien com a mascotes. 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 planeja la seva futura reintroducció a la
selva. Part de la seva manutenció s’obté a través del programa d’apadrinament Chimpamig@s. El IJG dinamitza
les economies de les comunitats veïnes mitjançant la compra d’aliments i d’altres productes i serveis. Amb part
dels fons obtinguts en la República Democràtica del Congo es recolzaran projectes locals de desenvolupament
comunitari. Allí l’IJG ha creat dispensaris mèdics, una microplanta hidroelèctrica i programes de
desenvolupament agropecuari sostenible, i equipa a 160 rangers encarregats de la protecció de més de 2 milions
de hectàrees de selva.

www.mobilitzatperlaselva.org

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 el ecosistema i minven les poblacions de
ximpanzés i altres animals, a través de la conscienciació de la societat civil, el desenvolupament sostenible
de les comunitats locals (construcció d’escoles, pous d’aigua, tallers de planificació familiar, campanyes
contra la malària, programa educatiu Roots&Shoots, activitats econòmiques alternatives), programes
de conservació dels ecosistemes i tallers pels agents governamentals encarregats de fer complir la llei.

Si vols ser part de la solució, pots enviar gratuïtament el teu/s mòbil/s descarregant l’etiqueta
pre-franquejada a la nostra web, o sol·licitant-la per e-mail (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 ni tarja SIM ni cap altre element). També pots dipositar el teu telèfon mòbil en
les urnes habilitades que la web indica. Per cada aparell reciclat Movilbank aportarà una part del seu
valor a l’Institut Jane Goodall, segons el model del terminal. Així mateix, l’IJG sortejarà mensualment
apadrinaments Chimpamig@s entre els donants, com a agraïment i per a mostrar-los l’impacte positiu
de la seva aportació. Pel sorteig han d’inscriure’s a info@mobilitzatperlaselva.org després de
l’enviament a Movilbank, empresa recicladora pionera a Espanya.
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 i/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 individus que vulguin vendre els seus mòbils i donar
una part del seu valor a l’IJG, també ho poden fer mitjançant un link a la nostra 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. A més a més de
l’apadrinament Chimpamig@s anual, podràs gaudir de sortejos de llibres de Jane Goodall
autografiats, i de la satisfacció d’estar fent quelcom molt important pel planeta.
Aquells individus, escoles, organitzacions o empreses que recol·lectin 30 o més mòbils podran
sol·licitar una recollida gratuïta a domicili, trucant a la companyia recicladora Fonebank al
902929605 i adjuntant l’etiqueta en l’enviament. L’IJG regalarà una subscripció anual a
Chimpamig@s per cadascun d’aquests enviaments.

Per petita que sigui l’aportació, entre tots/es podem marcar una gran diferència.
Així que, MOBILitza’t! Part de la solució està a les nostres mans…

www.mobilitzatperlaselva.org

Etiquetes pre-franquejades:
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