Dossier de Comunicació
El present Dossier de Comunicació és una eina de suport a la promoció del programa d-LAB a través de les
seves xarxes d’empreses i contactes que puguin estar interessats en participar en el nostre procés de Call
for Proposals del repte social “Com combatre el ciberassetjament a través de les tecnologies mòbils”.
Si us plau, feu servir aquesta informació i modifiqueu-la segons les vostres necessitats.

Contacte:
Natalia Gozdur
d-LAB Communications & Social Media Manager
ngozdur@mobileworldcapital.com
+34 673 004 102

1. d-LAB
Pàgina web: http://d-lab.tech/
d-LAB és un programa de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, organització encarregada d’accelerar
la transformació digital i d’albergar a Barcelona el Mobile World Congress – el major esdeveniment en
tecnologies mòbils a nivell mundial.
d-LAB és un programa social que té per objectiu accelerar la transformació digital de la societat per tal de
millorar la vida dels ciutadans i difondre l’impacte de les solucions d’èxit. Cada any, d-LAB llança tres reptes
socials per a buscar les solucions innovadores que seran pilotades en entorns reals, aportant un impacte
positiu a la nostra societat.
Aquest any d-LAB abordarà els següents reptes:




Fighting cyberbullying through mobile technologies [Obert]
Empowering people with disabilities through mobile technologies [Tancat]
Transforming the use and governance of personal health data [Tancat]

2. Repte: Com combatre el ciberassetjament a través de les tecnologies
mòbils
Aquest repte busca solucions innovadores, enfocaments i projectes que tenen una base digital o mòbil i que
poden prevenir, sensibilitzar, oferir suport, promoure la denúncia d’incidències i ajudar els autors a entendre
els efectes del seu comportament. Les solucions que inclouen múltiples grups d’interès, com ara pares,
professors, nens i adolescents i que afavoreixen la prevenció sobre la repressió, són benvinguts. Poden ser
o incloure material i eines educatives accessibles en línia; sessions i projectes d’incidència entre iguals;
adolescents com a agents actius; filtres i eines d’informes; entre altres.

¿Per què participar?
Lluitem junts contra el ciberbullying! Si creus que la teva idea pot ajudar a resoldre aquest problema, envia
la teva proposta i forma part de la solució.
Participa ara a través del nostre web https://d-lab.tech/ca/repte-3/
¡Aprofita les avantatges de ser una de les propostes guanyadores!

Com participar-hi?
1.
2.
3.

Informa’t aquí sobre el repte i descobreix com pots ajudar a solucionar-lo
Participa presentant la teva proposta online a través del nostre formulari.
Recorda: la data límit és el proper 23 de novembre de 2017 a les 17.00 CET.
Els guanyadors seran anunciats durant un esdeveniment públic al febrer 2018.

3. Xarxes Socials
Si us plau, feu servir el següent material als seus canals on-line a la seva conveniència

Twitter
d-LAB Twitter: @dLAB_MWC
Ambaixadors del repte:




FC Barcelona Foundation @FundacioFCB
Save the Children @save_children
FAPMI-ECPAT @FAPMI

Exemples:






Com la tecnologia pot lluitar contra #ciberbullying? Comparteix la teva idea: https://dlab.tech/ca/repte-3 #tech # tech4good.
Com podem facultar als joves perquè utilitzin la tecnologia de millor manera? ¿Algunes idees?
https://d-lab.tech/ca/repte-3/ #tech4good #cyberbullying
Busquem idees i solucions innovadores per abordar el #cyberbullying amb tecnologia. Uneix-te a
nosaltres! https://d-lab.tech/ca/repte-3/
Participa al repte @dLAB_MWC per lluitar contra el ciberassetjament. Envia la teva proposta:
https://d-lab.tech/ca/repte-3/
XXXX dóna suport al repte @dLAB_MWC per lluitar contra el ciberbullying. Participa: https://dlab.tech/ca/repte-3/

LinkedIn






d-LAB és un programa de Mobile World Capital Barcelona que té com a objectiu lluitar contra el
ciberassetjament través de la tecnologia mòbil. Participa amb la teva proposta https://dlab.tech/ca/repte-3/
Lluitem junts contra el ciberassetjament! El repte de d-LAB busca solucions innovadores per
prevenir, augmentar la conscienciació, oferir suport i ajudar els perpetradors a comprendre els
efectes del seu comportament. Participa ara: https://d-lab.tech/ca/repte-3/
Pot la tecnologia aturar el ciberassetjament? Busquem idees i solucions tecnològiques
innovadores per lluitar contra el ciberassetjament. Pot teva idea contribuir a resoldre-ho? Aplica
fins al 23 de novembre i forma part de la solució: https://d-lab.tech/ca/repte-3/

Blog/Post/Newsletter
Tens una solució que ens pugui ajudar a combatre el ciberassetjament? Pot la tecnologia contribuir
positivament a aquesta lluita? Tens una idea?
d-LAB, un programa de Mobile World Capital, busca solucions innovadores per prevenir, sensibilitzar, oferir
suport, promoure la denuncia d'incidents i ajudar els perpetradors a comprendre els efectes del seu
comportament. Lluitem junts contra el ciberassetjament!
Conegui el desafiament i vegi com pot contribuir a resoldre-ho. Presenti la seva solució fins el 23 de
novembre del 2017 les 17:00 CET a través de https://d-lab.tech/ca/repte-3/

Imatges
A continuació trobareu una mostra d’imatges que poden ser adjuntades en els seus continguts online.

