
LA PÀGINA DE... és un espai que Regió7 ofereix a agents cívics de la Catalunya Central –FUB, EPSEM, institut Lacetània, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, FAVM, Casal de la Gent
Gran de Manresa, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa i Gest!– amb la convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament superior i mitjà, de l’acti-
vitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans i a ajudar el territori amb la seva experiència, i de les associacions de veïns, és socialment dinamitzadora i enriquidora.
Les entitats i els centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més interès.

No és casualitat que
Barcelona sigui la seu
de l’exposició més
gran del món per a la

indústria de la telefonia mòbil.
Fins a 107.000 persones visiten
cada any el Mobile World Con-
gress a la Ciutat Comtal. 

El nostre país és líder europeu
en l’ús de mòbils d’última gene-
ració, de la mateixa manera que
ho és de tauletes tàctils, llibres
electrònics o televisions intel·li-
gents. De fet, junt amb Singapur,
Espanya és el país amb més
smartphones del món per habi-
tant (un 92%), superant al Regne
Unit (75%), Itàlia (69%) i Aleman-
ya i França, on la penetració és del
67%, tal i com mostra l’últim in-
forme de la Fundació Telefònica.  

Segons les últimes dades ofi-
cials, a Espanya hi ha 52 milions
de línies de telefonia mòbil per a
comunicació personal, el que sig-
nifica que hi ha més línies que
persones (una mitjana de 1.12 lí-
nies per persona). Si a aquest fet li
sumem que, tot i que l’esperança

de vida d’un mòbil sol ser d’uns 5
anys, els dispositius es descarten
fins a 4 anys abans, la conseqüèn-
cia és una creixent generació de
dispositius electrònics obsolets. 

Cal tenir en compte que, tot i
que la gran majoria de dispositius
encara tenen valor de mercat i po-
drien ser aprofitats, només el 5%
de la població opta per comprar-
los de segona mà. Aquestes dades
ens situen per davant de països
com Estats Units, on la vida mit-
jana dels telèfons mòbils es troba
en 18 mesos i ens apropa a països
amb un elevat desenvolupament
tecnològic com Japó (9 mesos).  

600.000 quilos de residus
L’elevada activitat en el mercat de
la telefonia mòbil, i els dispositius
electrònics en general, es veu re-
flectida a escala local amb un in-
crement substancial de la quanti-
tat de residus elèctrics i electrò-
nics recollits en les deixalleries
municipals.  El consorci del Bages
i el Moianès per a la gestió de re-
sidus quantifica en prop de
600.000 Kg els residus elèctrics i
electrònics recollits només en
aquestes dues comarques l’últim
any, sent un 40% superior del que
es recollia fa només 3 anys. 

Si traslladem aquetes dades a

escala mundial, els últims infor-
mes oficials quantifiquen en 40
milions de tones la generació de
deixalles electròniques cada any,
sent el tipus de residu que creix a
major velocitat (entre el 3-5%
anual).  Cal tenir en compte, que
existeix un mercat negre sense
control que fa que només una pe-
tita part dels residus electrònics
recollits es recicli amb mètodes
eficaços i segurs des del punt de
vista mediambiental (al voltant
del 15.5%). La gestió requerida,
segons les lleis mediambientals
dels països desenvolupats incre-
menta els costos, de manera que
els processos més contaminants
es traslladen a països en vies de
desenvolupament, com Ghana, a
l’Àfrica Occidental, que no estan
sotmesos a aquestes lleis. 

Tot i vestir-ho com a donacions
per ser aprofitat en un mercat de
segona mà, gran part d’aquest
material acaba en abocadors des-
controlats on homes i nens ex-

trauen coure, alumini i altres ma-
terials amb mètodes nocius per a
la salut i el medi ambient. El prin-
cipal problema d’aquest tipus de
residus és que contenen substàn-
cies químiques tòxiques com l’ar-
sènic, el plom, el mercuri o retar-
dants de flama polibromats. Tam-
poc no podem oblidar que el crei-
xent negoci de la fabricació de te-
lèfons mòbils ha potenciat con-
flictes bèl·lics, com el que es pro-
dueix a alguna regions de la Repú-
blica del Congo, on es concentra
el 80% del coltan utilitzat en la fa-
bricació d’aquests dispositius. 

La gestió actual
Existeix la tecnologia que permet
recuperar metalls dels residus
electrònics generats, principal-
ment la pirometal·lúrgia i hidro-
metal·lúrgia. Aquests es caracte-
ritzen per una elevada despesa
energètica (forns a 1200-1250ºC)
i per l’ús de reactius agressius com
l’àcid cianhídric o sulfúric, amb el

conseqüent impacte ambiental
que provoca. Aquest és el princi-
pal motiu pel qual la gran majora
de gestors de residus electrònics
del nostre país es veuen obligats a
enviar els residus recollits a altres
països on centralitzant grans vo-
lums el procés convencional pot
ser rendible. Amb tot, el valor que
reben pels residus recollits és molt
inferior al preu del metall contin-
gut. Només a Catalunya hi ha més
de 250 empreses vinculades a la
recuperació de metalls. Entre els
que poden ser recuperats es troba
el coure, la demanda del qual s’ha
duplicat en els últims 25 anys,
principalment per les seves
excel·lents propietats com a con-
ductor elèctric i la resistència a la
corrosió dels seus aliatges.

(*) Enginyer químic de la UPC
Manresa i membre de l’equip d’en-
ginyers de la universitat manresa-
na que ha desenvolupat el projecte
d’enginyeria Biometallum.

Què passa amb 
els nostres telèfons
mòbils quan els
deixem d’utilitzar? 
A Espanya hi ha més línies de telefonia mòbil
personal que habitants i, si bé un mòbil sol tenir
5 anys de vida, es descarten fins a 4 anys abans
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Els darrers informes oficials situen en 40 milions de tones les deixalles electròniques generades cada any

En el context en què ens trobem
actualment pel que fa als residus
electrònics, projectes com el que
estem desenvolupant enginyers
químics de la UPC Manresa (Bio-
metallum, Bioextracció de me-
talls d’equips electrònics en de-
sús) busquen solucions econòmi-
cament rendibles i respectuoses
amb el medi ambient basant-se

en els conceptes de l’economia
circular i la mineria urbana per
mitjà d’un procés biotecnològic. 

Una proposta que recentment
ha estat guardonada en el segon

Premi Iniciatives de Desenvolu-
pament Empresarial organitzat
per Gest! (Associació de Profes-
sional Sèniors al Servei del Terri-
tori) i l’Obra Social La Caixa.

Aquest reconeixement, junta-
ment amb la invitació al darrer
Mobile World Congress a presen-
tar el projecte en aquest esdeve-
niment demostren un interès

creixent, també per part de la in-
dústria de la telefonia, a l’hora de
buscar solucions que minimitzin
l’impacte associat sense haver de
renunciar als avanços de l’era tec-
nològica en la qual vivim.  

Com a ciutadans, no podem
oblidar que les nostres accions
com a consumidors repercutei-
xen directament a ajudar o agreu-
jar aquesta situació. Per aquest
motiu, si volem disminuir l’im-
pacte advers cap al medi ambient,
el destí final d’un mòbil i qualse-
vol dispositiu electrònic, un cop
finalitzada la seva vida útil, no pot
ser un altre que un punt de reco-
llida específic o una empresa de
reciclatge especialitzada.  
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Una solució rendible i respectuosa amb el medi ambient 

Biometallum, un projecte
realitzat per enginyers 
de la UPC, va guanyar un
premi de Gest! i La Caixa

ARXIU/MIREIA ARSO

Una part de l’equip d’enginyers de la UPC Manresa que va obtenir el premi atorgat per Gest! i La Caixa
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