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Benvolguts pares i mares,
Els contactem des de l'Institut Jane Goodall a Espanya, entitat sense ànim de lucre fundada
per la cèlebre primatóloga Dra. Jane Goodall, Premi Príncep d'Astúries d'Investigació en 2003
i Missatgera de la Pau per Nacions Unides, entre altres reconeixements. Als seus 76 anys
segueix dedicant la seva vida a promoure programes de conservació, investigació, educació i
desenvolupament.. Després de 50 anys d'investigació de ximpanzés salvatges a Gombe
(Tanzània) actualment viatja per tot el món més de 300 dies l'any, impulsant millores en la
sostenibilitat del nostre mitjà i en la conservació de l'ecosistema global i les espècies que viuen
en ell:
www.janegoodall.org
www.janegoodall.es
La Doctora Goodall va visitar el nostre país el passat mes de Maig, sent en aquesta ocasió
Alacant, A Corunya, Santander i Madrid escenaris de trobades, rodes de premsa i conferències,
totes orientades a continuar treballant en aquests objectius. La seva visita va servir a més per a
engegar en el nostre país la campanya de reciclatge de telèfons mòbils “Mobilitza't per la
selva”, dirigida a sensibilitzar sobre la nostra demanda de coltàn i com això afecta a poblacions
i ecosistemes africans. Posteriorment al novembre va tornar altra vegada, amb l'objectiu, entre
d’altres, d'arrencar la nomenada campanya a la Universitat d'Alacant.
Serà un honor per a nosaltres que els centres escolars de Illes Balears s’afeigeixin a aquesta
iniciativa i prestin la seva col·laboració a la campanya, treballant junts en aspectes tan
importants com la protecció del medi ambient, l'educació i la solidaritat. L'explotació del
coltàn, un valuós mineral que fa possible la tecnologia dels nostres mòbils (ordinadors,
consoles, etc), està en el centre dels conflictes bèl·lics que produeixen milions de víctimes i
refugiats a la República Democràtica del Congo. La mineria il·legal explota mà d'obra infantil o
semiesclavitzada, destruïnt a més els hàbitats de moltes espècies com els ximpanzés i goril·les,
en greu perill d'extinció a causa de la caça furtiva i la deforestació. Convidem a les famílies dels
joves a participar en aquesta campanya, dipositant els seus mòbils en desús (sense targeta SIM
ni carregador) a l’urna que ha disposat el centre escolar dels seus fills per a tal fi. Amb això,
estaràn col·laborant, al costat dels seus fills, a:
• Reutilitzar terminals i reduir la insostenible demanda dels seus components.
• Reciclar elements útils i disposar adequadament els materials tòxics, evitant la contaminació
del medi.
• Recaptar fons per als programes de desenvolupament, educació i conservació al Congo,
com el centre de recuperació de ximpanzés de l’Institut Jane Goodall a Tchimpounga. Allí es
cuiden a més de 140 ximpanzés rescatats, i es duen a terme programes de desenvolupament
sostenible amb la comunitat local.
Com agraïment al seu esforç, el centre escolar participarà en el sorteig mensual de cinc
apadrinaments Chimpamig@s per 1 any (si el centre recol.lecta al menys 30, rebrà el premi de
manera directa, sense sortejos). D’aquesta forma, els joves seràn testimonis directes del resultat
del seu esforç, mitjançant l’informe quadrimestral que rebràn amb el desenvolupament y
progrès del ximpanzé apadrinat.
Per petita que sigui l’aportació, entre tots/es podem marcar una gran diferència.
MOBILítza’t! Part de la solució està a les vostres mans…

