
	  
 

En el marc de les 11es Jornades de Sensibilització: Construïm Biocivilització 
 

Presentació de Fairphone, el primer telèfon mòbil solidari,  
i cinefòrum sobre la llibertat de premsa 

 
L’onzena edició de les Jornades de Sensibilització: Construïm Biocivilització segueix amb la seva 
programació. La propera setmana la Casa de la Cultura de Sant Cugat acollirà les següents activitats: el 
dimecres 4 de març a les 19h la Presentació de Fairphone, el primer smartphone produït i 
comercialitzat seguint el comerç just i sostenible, tot coincidint amb la celebració a Barcelona del 
Mobile World Congress; i el dijous 5 de març a les 19h el Cinefòrum sobre la llibertat de premsa, 
amb la projecció d’Una mosca en una botella de Coca- Cola, documental amb guió de Pablo Iglesias. 

Les 11es Jornades de Sensibilització: Construïm Biocivilizació, que organitza l’Associació IMAGO 
Catalunya (del 9 de febrer al 16 d’abril), tenen l’objectiu de realitzar un treball de sensibilització, a 
través de les arts visuals, col·loquis, taules rodones i altres activitats, en relació a la convivència 
sostenible, la solidaritat i la cura de la nostra casa: la Terra. 
 

Descripció de les activitats: 
 
- Dimecres 4 de març de 2015  
19h - Casa de Cultura de Sant Cugat 
Presentació de Fairphone 
A càrrec de Josep Maria Royo, investigador de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB i membre de 
la Xarxa d'Entitats per la República Democràtica del Congo; i Rita Huybens, membre de la Lliga 
dels Drets dels Pobles 
 
Coincidint amb la celebració del Mobile World Congress a Barcelona, del 2 al 5 de març, les Jornades de 
Sensibilització presenten el projecte Fairphone, el primer telèfon solidari de la mà d’una empresa dels 
Països Baixos que aposta per la producció i comercialització d’un smartphone seguint el model del 
comerç just i sostenible. Els seus telèfons es fan amb materials extrets en regions del Congo lliures 
de conflicte armat i en bones condicions laborals, no tenen obsolescència programada, són alliberats, de 
disseny obert, eviten al màxim la generació inútil de residus amb peces recanviables i són reciclables.  
 
- Dijous 5 de març de 2015 
19h - Casa de Cultura de Sant Cugat 
Cinefòrum sobre la llibertat de premsa amb el documental Una mosca en una botella de Coca- Cola 
A càrrec de la periodista Gemma Garcia, del Setmanari La Directa  
 
Cinefòrum sobre la llibertat de premsa, les pressions de governs i empreses i la censura, a càrrec de la 
periodista Gemma Garcia del Setmanari La Directa, un mitjà de comunicació en català, assembleari, 
autogestionat i descentralitzat amb vocació d'independència que des de 2006 vol exercir la funció social 
de denunciar els abusos i les injustícies i potenciar les alternatives. 
 
Durant la sessió es projectarà Una mosca en una botella de Coca-Cola (any 2014, 23 min), documental 
que analitza els mitjans de comunicació que operen a l'Estat espanyol i la seva forma de tractar els 
governs populars de l'Amèrica Llatina. Amb guió de Pablo Iglesias, actual secretari general i eurodiputat 
de Podemos, i prenent com a referència diversos textos de Pascual Serrano, periodista molt crític amb 
els mitjans de comunicació, el documental es pregunta fins a quin punt els grups privats que controlen 
gairebé tot el que es llegeix, es veu i se sent, obliguen els seus mitjans a defensar els seus interessos 
econòmics a costa de la veritat i l'ètica periodística. 
 
Contactes premsa:  
Pau Martínez - 630 938 224 - paumartinez@imagocatalunya.org  
Veronica Miquel Torres - 639 387 383 - prensa@imagobarcelona.org 


