Llançament del tercer repte de d-LAB

MWCapital, Fundació Barça, Save The Children i
la FAPMI-ECPAT lluiten contra el ciberbullying
• d-LAB, el programa de transformació digital impulsat per MWCapital, llança el seu
tercer repte amb l'objectiu de lluitar contra el ciberbullying a través de la tecnologia
mòbil
• La convocatòria del repte, que romandrà oberta fins al pròxim 23 de novembre,
busca solucions per prevenir i reduir els casos de ciberbullying
• Segons un informe elaborat pel Cyberbullying Research Center (EUA), un 19% dels
nens espanyols d'entre 8 i 17 anys afirmen haver patit bullying digital
Barcelona, 24 d'octubre de 2017. MobileWorld Capital Barcelona (MWCapital),
Fundació Barça, SaveThe Children (Dinamarca) i la Federació d'Associacions per a la
Prevenció del Maltractament Infantil (FAPMI-ECPAT España) col·laboraran per a
combatre la violència digital entre els joves. Aquesta iniciativa s’emmarca dins la
convocatòria del tercer repte de d-LAB, el programa de transformació digital de
MWCapital que promou el llançament de projectes tecnològics per a millorar la
qualitat de vida dels ciutadans.
La convocatòria del programa d-LAB, que romandrà oberta fins al pròxim 23 de
novembre, busca propostes nacionals i internacionals que, a través de la tecnologia
mòbil, presentin solucions per prevenir l'assetjament a través de la tecnologia mòbil.
La iniciativa té com a objectiu oferir suport a les víctimes, reportar incidents i ajudar a
entendre als nens que exerceixen aquest tipus de violència els danys que provoquen
amb els seus actes.
Segons dades facilitades pel Cyberbullying Research Center (EUA), un 81% dels joves
espanyols entre 8 i 17 anys admeten estar preocupats pel bullying digital i d'aquests,
un 19% afirmen haver patit assetjament o haver assetjat a algú virtualment. A
Catalunya, 1 de cada 7 estudiants admeten haver patit assetjament a l'escola.
L'assetjament digital se soluciona amb prevenció digital
El ciberbullying és un dels reptes més importants als quals s'enfronta la comunitat
educativa. El fàcil accés a eines virtuals, la immediatesa dels missatges de les xarxes
socials i la no existència de barreres geogràfiques al món 2.0 són alguns dels factors
perquè el ciberbullying sigui reconegut per les Nacions Unides com una seriosa
manifestació de violència.

Des de Cyberbullying Research Center asseguren que els telèfons mòbils són les eines
més usades per cometre violència digital. A més, un 10% dels estudiants asseguren
sentir-se amenaçats o avergonyits per l'ús de les càmeres dels dispositius, a causa de la
falta de control sobre les fotos que se'ls puguin prendre i distribuir.
d-LAB ha apostat pel llançament del seu tercer repte a causa de la importància i
magnitud del problema a l'escala global i busca promoure un ús responsable i positiu
de les tecnologies mòbils perquè puguin formar part de la solució. Una utilització
correcta dels dispositius, la presa de consciència, la protecció i el suport a les víctimes
pot reduir els alts nivells de ciberbullying i empoderar-les.
L'experiència professional a la disposició dels participants
d-LAB compta amb la col·laboració d'organitzacions expertes en les temàtiques dels
seus reptes que ajuden amb el seu coneixement i experiència a maximitzar l'impacte
de les iniciatives.
En el cas del tercer repte, Fundació Barça, Save the Children (Dinamarca) i la Federació
d'Associacions per a la Prevenció del Maltractament Infantil (FAPMI-ECPAT España)
són els tres ambaixadors que han contribuït en la definició del repte. Les tres
organitzacions recolzaran la convocatòria i participaran en el procés d’avaluació de les
propostes rebudes. Els guanyadors s’anunciaran el proper mes de febrer en el marc de
Mobile Week Barcelona.
d-LAB
d-LAB, impulsat per Mobile World Capital Barcelona, accelera la transformació digital de la
societat per respondre a reptes socials mitjançant l'ús de solucions mòbils i digitals d'èxit.
El programa identifica necessitats socials i llança convocatòries per trobar tecnologies
innovadores que generin un impacte positiu en les vides dels ciutadans de forma col·lectiva.
d-LAB lidera projectes pilot de transformació digital, en col·laboració amb representants del
sector públic i privat, i promou el coneixement en l'ús de solucions tecnològiques en diferents
àmbits de la societat.
d-lab.tech
Mobile World Capital Barcelona
Mobile World Capital Barcelona impulsa la transformació mòbil i digital de la societat, amb
l’objectiu de millorar la vida de les persones a escala global.

Amb suport públic i privat a Barcelona, Catalunya i España, MWCapital treballa en tres àrees:
acceleració de la innovació a través de l’emprenedoria digital; transformació digital de la
indústria; i capacitació de noves generacions, professionals i ciutadans en l’ús de tecnologies
digitals. Els nostres programes estan transformant positivament l’educació, la indústria i
l’economia.
MWCapital acull Mobile World Congress i organitza 4 Years From Now [4YFN], la plataforma
de negocis per la comunitat de startups.
www.mobileworldcapital.com
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