Per a sol·licitar més informació, o consultar maneres de participar a la campanya com
a Entitat Col·laboradora o Agent MOBILitzador, pots escriure a info@mobilitzatperlaselva.org

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

Aportant el teu mòbil en desús a la campanya
pots ajudar a:
reutilitzar

terminals i reduir la insostenible
demanda dels seus components.

Col·labora:

Recicla:

Web:

Imprimeix:

elements útils i disposar adequadament de
materials tòxics, evitant la contaminació del medi.

reciclar

recaptar fons pels programes de desenvolupament, educació

Congo, com el del Centre de Recuperació de
Ximpanzés de l’Institut Jane Goodall a Tchimpounga. Allí es té cura
de més de 140 ximpanzés rescatats, i es duen a terme programes de
desenvolupament sostenible amb la comunitat local.
i conservació al

T ch i

mpounga

Instruccions per a l’enviament de mòbils
1. Retalla el contorn de l’etiqueta al dors* i escriu el teu nom i e-mail a sota del logo
de Mobilitza’t.
2. Enganxa l’etiqueta de manera segura al sobre o caixa amb mòbil/s.

Nom:

E-mail:

CMR España SL. (Fonebank)
Apartado 20306 FD
Madrid Sucursal 20
C/Alcalde Lopez Casero, 3
28027-Madrid

3. Diposita-la a qualsevol bústia o oficina de Correus i Telègrafs del territori espanyol
(incloent la península, Balears i Canàries) o sol·licita la seva recollida gratuïta
trucant a Fonebank al 902929605, si es tracta de 30 o més mòbils.
4. Escriu un e-mail a info@mobilitzatperlaselva.org confirmant les teves dades
personals i dades del teu enviament (número de mòbils) per a entrar al sorteig
mensual o regal directe d’apadrinaments Chimpamig@s.

* Pots fotocopiar més etiquetes o baixar-les a
www.mobilitzatperlaselva.org

Paper 100% reciclat

A Espanya existeixen més de 52.000.000 línies
de telèfons mòbils per a uns 45.000.000
habitants, més aquells mòbils antics que són
reemplaçats, dels que es reciclen menys del 5%.
Al mateix temps, l’explotació del coltan,
un valuós mineral què és fa servir en els nostres
mòbils, ordinadors i consoles, està al centre dels
enfrontaments que produeixen milers 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.

Amb l’etiqueta retallable, pots enviar gratuïtament un o més telèfons mòbils, en
funcionament o no, amb bateria (però sense carregador, ni targeta SIM, ni cap altre element).
Com a agraïment, l’Institut Jane Goodall sortejarà mensualment apadrinaments Chimpamig@s
entre els donants (vegeu programa a www.janegoodall.es). Aquells individus, escoles,
organitzacions o empreses que recol·lectin 30 o més mòbils podran sol·licitar una recollida
gratuïta a domicili, trucant a Fonebank al 902929605, enganxant igualment l’etiqueta
retallable en l’enviament. L’IJG regalarà una subscripció anual a Chimpamig@s per cadascun
d’aquests enviaments.

