
PROPOSICIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PSC, 
ERC, PP I CUP EN RELACIÓ AMB EL SUPORT A LA CAMPANYA NO AMB 
EL MEU MÒBIL!

Exposició de motius:

Atès  que la  ciutat  de  Manresa  ha donat  suport  de  forma continuada  a  les 
propostes  per  promoure  una  reconciliació  pacífica  i  el  respecte  als  drets 
humans a la zona dels Grans Llacs els darrers anys, volem mostrar la nostra 
preocupació per l’agreujament de la situació i el patiment de la població civil.

La nostra ciutat és especialment sensible respecte la situació als Grans LLacs. 
Malauradament,  l'  assassinat  de  la  cooperant  manresana  Flors  Sirera  a 
Rwanda   l’any  1997  va  fer  que  Manresa  conegués  de  primera  mà  les 
conseqüències d’aquest conflicte bèl·lic. Des d’aquest moment, es va enfortir 
encara  més el  suport  a  aquelles  ONGD que vénen treballant  per  aclarir  la 
responsabilitat dels genocidis i  per motivar a la comunitat internacional a no 
oblidar que és un conflicte no resolt;

Atès que la República Democràtica del Congo (RDC) pateix una de les guerres 
més actives que hi ha actualment, la qual ja ha causat centenars de milers de 
víctimes mortals -algunes organitzacions parlen de 5 milions-  

Atès que l’explotació del coltan, i  també d’altres minerals, està contribuint  a 
incentivar i perllongar la guerra a la RDC, on el benefici derivat de l'explotació 
il·legal  d'aquest  mineral  és  un  dels  principals  motius  per  a  la  continuïtat 
d'aquest  conflicte,  ja  que  tant  els  grups  armats  com sectors  de  les  forces 
armades congoleses,  i  negociants i  empreses d’un gran nombre de països, 
com Rwanda  i  Sudàfrica,  s’enriqueixen,  amb  la  qual  cosa  generen  un  flux 
econòmic  il·legal  que  està  finançant  i  perpetuant   la  compra  d’armament, 
l'status  quo de  violència,  la  manca  de  protecció  de  la  societat  civil  i  la 
impossibilitat de fer progressos envers la pau i la reconstrucció en moltes àrees 
del país, 

Atès  que  aquest  mineral,  el  coltan,  del  qual  la  RDC en  té  el  80% de  les 
reserves mundials, és part indispensable dels  dispositius electrònics presents 
als telèfons mòbils, als reproductors de música portàtils i als ordinadors, 

Atesa la manca de transparència a la cadena de subministrament d'aquests 
minerals que provoca que els consumidors i les consumidores no tinguin accés 
a  informació  suficient  per  garantir  que  NO   estan  finançant  la  continuïtat 
d’aquesta guerra,

Atès que l'organització Enough Project ha iniciat una campanya anomenada 
Raise Hope for Congo mitjançant la qual, a més de denunciar la situació que 
pateix aquest país, ha fet una avaluació de les 21 principals empreses d'alta 



tecnologia vinculades al sector de l'electrònica, que són Acer, Apple, Canon, 
Dell,  Hewlet  Packard,  IBM,  Intel,  Ienovo,  LG,  Microsoft,  Motorola,  Nintendo, 
Nokia,  Panasonic,  Philips,  RIM,  Samsung,  Sandisk,  Sharp,  Sony  Ericsson i 
Toshiba,  per  determinar  el  progrés  que  fan  aquestes  companyies  a  l'hora 
d'aconseguir que la seva cadena de subministrament no estigui vinculada al 
sector de la mineria que alimenta el conflicte de la RDC i fer el procés més 
transparent,

Atès que el Congrés nord-americà i el president dels EUA, Barack Obama, a 
iniciativa  de  diverses  organitzacions  internacionals  com  Global  Witness, 
aprovaren el  mes de juliol  del  2010 una llei  per  garantir  que les empreses 
nord-americanes  no  utilitzin  minerals  procedents  de  la  zona  del  conflicte, 
coneguda  com  a  Dodd-Frank  Act  Conflict  Minerals  (Section  1502),  que 
estableix que les empreses no utilitzaran minerals conflictius procedents de la 
RD Congo com  1) l’estany - cassiterita, (2) tàntal - columbita-tantalita (coltan),  
(3) tungstè - wolframita i 4) l’or, metalls coneguts com "3TG" (Tin, Tantalum and 
Tungsten,  and  Gold,  per  la  inicial  en  anglès),  i  que  aquestes  empreses 
presentin  auditories per certificar que respecten la llei,

Atès que la ciutadania catalana ha estat precursora en la defensa dels drets 
humans i la construcció de la pau amb l’aprovació per unanimitat de la Llei de 
foment de la pau al Parlament de Catalunya, el 25 de juny de 2003, que pretén 
impulsar una nova cultura de la pau, basada en l'abolició de la guerra i en el 
compromís d'arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica 
de la no-violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels 
infants;  la  promoció  del  desenvolupament  econòmic  i  social  sostenible;  la 
reducció dels desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la 
construcció  de la  seguretat  global  i  el  desarmament  progressiu;  l'esforç  per 
protegir el medi natural de les generacions presents i futures; el respecte i el 
foment  de  la  igualtat  de  drets  i  oportunitats  de  les  dones  i  els  homes,  i  
l'eliminació de les formes de racisme, xenofòbia i dels actes d'intolerància,

Atès que la Xarxa d’Entitats per la R.D. Congo és una coalició formada per 
Justicia i Pau, Bretxa, La Lliga dels Drets dels Pobles, Solidaritat Castelldefels 
Kasando, Veterinaris sense Fronteres, Escola de cultura de Pau, Farmaceutics 
Mundi  i persones expertes vinculades amb el tema, que neix l’any 2009 per 
treballar  activament  des  de  una  vessant  multidisciplinària  i  plural,  en  la 
denuncia, recerca, informació, comunicació, sensibilització, sobre el conflicte de 
la RDC

Atès  que  a  la  nostra  ciutat,  des  de  l’any  1996,  l’ONGD  Inshuti  treballa 
temàtiques de sensibilització per donar a conèixer la situació dels Grans Llacs; 
Inshuti ha tingut un fort compromís en denunciar i explicar a la ciutadania les 
causes de la guerra i ha participat en projectes per impulsar la reconstrucció 
social, promovent activitats d'educació per la pau en els Camps de refugiats, 
per formar joves en el treball de reconciliació i en la superació dels traumes de 
la guerra.



Atès que un dels objectius essencials del Consell Municipal de Solidaritat és 
promoure accions vers la Cultura de la Pau i el respecte als Drets Humans,

ACORDEM I PROPOSEM

Al  Ple  de  l’Ajuntament  del  municipi  de  Manresa  l’adopció  dels  acords 
següents:

1. Continuar promovent des del Consell Municipal de Solidaritat campanyes 
de conscienciació ciutadana vers el consum responsable de les noves 
tecnologies que es nodreixen de minerals estratègics. 

2. Sol·licitar a l’organització del Congrés Mundial dels Mòbils (WMC) que se 
celebra a Barcelona que incloguin un espai de reflexió i diàleg sobre la  
responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en la continuïtat de 
l’explotació dels recursos naturals a la RDCongo,  la qual contribueix a la  
perpetuació de la guerra i al finançament dels grups armats i  al lucre 
il·lícit d’alguns sectors de l’exèrcit congolès, del Govern congolès, dels 
països  veïns,  com  Rwanda,  i  també  de  les  empreses  involucrades 
(locals, regionals i multinacionals) en la cadena de subministrament.

3. Sol·licitar a les empreses que participen al WMC més transparència en 
la  cadena  de  subministrament  dels  recursos  naturals,  i  que  es 
comprometin a no utilitzar el coltan i d’altres recursos minerals explotat 
il·legalment a la RDCongo per a la fabricació dels aparells de telefonia 
mòbil,  tal  i  com estableix  la  secció  1502 de la  Llei  Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act elaborada pel i  aprovada 
pel Congrés del EUA.

4. Sol·licitar  als  organitzadors  del  WMC  que  demanin  a  les  empreses 
participants al congrés l’acompliment del punt num 2  

5. Sol·licitar a les entitats públiques i privades impulsores de la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital, que promoguin i vetllin  per la inclusió 
d’aquesta  qüestió   a  l’espai  de  reflexió  adient  dintre  del  WMC i  que 
demanin al WMC l’acompliment dels punts anteriors. 

6. Sol·licitar a l’organització de la Fira de Barcelona com a plataforma de 
promoció comercial i de projecció internacional d’empreses, que com a 
entitat catalana tingui sempre present la defensa i la protecció dels drets 
humans com a requisit necessari per incloure activitats  en el marc de la 
Fira de Barcelona, d’acord amb la Llei de Foment de la Pau. 

7. Fer les gestions necessàries davant del Govern Català, de l’Estat i de la 
UE perquè impulsin legislacions perquè no s’utilitzin minerals procedents 
de la zona de conflicte de la RD Congo.



8. Traslladar  aquesta  moció  a  l’Agència  Catalana  de  Cooperació  al 
Desenvolupament,  a  la  Diputació  de  Barcelona,  a  la  Federació  de 
Municipis  de  Municipis  i  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i 
Comarques.
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