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El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.
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ENQUESTA DE LA SETMANA

¿Els consumidors donen suport suficient  
als productes autòctons?

Envia un SMS al 789 amb la teva 
resposta ENQ SI o bé ENQ NO

Cada dimarts el resultat de  
l’enquesta es publicarà en aquest 
espai i entre els participants se 
sortejarà un mòbil Samsung 
Galaxy Pocket.

Av. Meritxell, 40
Andorra la Vella

Tel. 825 720

edIToRIaL

És una vivència que molts de nosal-
tres hem tingut: obrir un calaix i tro-
bar un telèfon mòbil antic, o un carre-
gador amb el cable ben embolicat, o 
potser un grapat de telèfons i un em-
bull de fils i carregadors... Potser és 
per nostàlgia o molt probablement els 
guardem perquè en el fons del nostre 
pensament els hem substituït tan rà-
pid que no els percebem com un re-
sidu, ens resistim a pensar que ja no 
tenen utilitat.

I és que, segons Greenpeace, s’esti-
ma que els telèfons mòbils als països 
desenvolupats tenen un cicle de vida 
de només dos anys, a partir dels quals 
esdevenen un residu d’una catego-
ria anomenada ferralla electrònica o  
e-waste, en la qual també s’inclouen 
ordinadors, tauletes tàctils, televisors 
i altres electrodomèstics. S’estima que 
aquest tipus de residus representa el 
4% del total de la brossa produïda 
a Europa. A Andorra, es recullen de 
manera selectiva uns 4 quilograms de 
residus d’aparells elèctrics i electrò-
nics per any i per persona.

Les dues causes principals d’aquest 
curt cicle de vida són que o bé els te-
lèfons mòbils pateixen avaries (o ac-
cidents) o bé l’usuari (o les empreses) 
decideix prescindir de terminals que 
encara funcionen per renovar-los i ac-
tualitzar-se. ¿Avaries en un temps tan 
reduït? ¿Renovar un aparell que té 
menys de dos anys? Descomptant els 
arguments de veritable pes, que de 
vegades n’hi ha, fa tota la pinta que 

es tracta d’un exemple clar d’obso-
lescència programada i obsolescència 
induïda. ¿Què significa això? Doncs, 
dit d’una altra manera, obsolescència 
programada significa que l’aparell 
és pensat i fabricat per fallar i ésser 
reemplaçat en un període de temps 
relativament curt (la bateria presenta 
problemes, fallen les tecles, les apli-
cacions queden desfasades, etc.). I 
més important encara, l’obsolescèn-
cia induïda ho és per la publicitat, les 
novetats tecnològiques, els canvis de 
disseny, l’estètica, les opinions i com-
portaments dels qui ens envolten i 
altres factors que, tot i no tenir res a 
veure amb la utilitat pràctica de l’apa-
rell, ens empenyen  conscientment o 
inconscientment a substituir-lo pel 
darrer crit: pantalles més grans i tàc-
tils, càmeres de fotos amb més reso-
lució (¿el mòbil no era per trucar?), 
internet, aplicacions, jocs, i més i més.

La problemàtica d’aquest curt cicle 
de vida i consegüentment de l’alt rit-
me de consum i rebuig d’aquests pro-
ductes es magnifica quan tenim en 
compte la quantitat de persones que 
fan servir telefonia mòbil. En aquest 
sentit, la Unió Internacional de Tele-
comunicacions (UIT) calcula en més 
de 5.000 milions els usuaris de mò-
bil al món, un nombre que creix any  
rere any.

El resultat d’aquests factors és la 
gran quantitat de telèfons mòbils que 
es converteixen en residu cada any al 
món i que, segons algunes estimaci-

ons, ronda els 105 milions de termi-
nals a Europa, els 130 als Estats Units 
i els 70 milions a la Xina, en aquest 
darrer país en clar increment.

La pol·lució associada a aquesta 
ferralla electrònica és un important 
problema ambiental, especialment 
pel que fa als seus components peri-
llosos, que en el cas dels mòbils inclo-
uen metalls tòxics com l’arsènic, l’an-
timoni, el beril·li, el cadmi, el coure, 
el plom, el mercuri, el níquel i el zinc.

¿Què fer, doncs, amb aquests te-
lèfons mòbils i els consumibles que 
acumulem? Segons estudis fets per 
l’empresa Nokia, fins no fa gaire més 
del 90% de la població no sabia què 
fer amb els terminals que ja no feia 
servir, ja que desconeixia que és pos-
sible reciclar-los. De fet, més del 90% 
dels elements del telèfon mòbil són 
reutilitzables, principalment el plàs-
tic, la fibra de vidre i els metalls, es-
pecialment el coure, el ferro, l’estany 
i els metalls amb més valor al mercat 
com l’or, la plata, el pal·ladi o el platí.

No obstant això, actualment aques-
ta consciència està canviant i cada cop 
més gent porta els mòbils vells als 
punts de recollida selectiva. D’aques-
ta manera, els terminals que encara 
funcionen poden tenir una segona 
vida i ser reutilitzats, mentre que  
els no operatius seran enviats a reci-
clatge.

A Andorra hi ha diverses maneres 

d’assegurar-nos que es farà una gestió 
correcta dels telèfons mòbils en de-
sús. La principal és portar-los a la dei-
xalleria (vegeu www.mediambient.ad). 
També els podem portar als punts de 
recollida especialment habilitats pel 
projecte Recicla i Ajuda, que des de 
fa anys es porta a terme entre el de-
partament de Medi Ambient i la Creu 
Roja i que es pot consultar a la web 
d’aquesta darrera entitat (www.creu-
roja.ad). Des de l’any passat, Andorra 
Telecom participa en aquest projecte 
amb l’habilitació de punts de recolli-
da durant la Fira d’Andorra la Vella. 
Aquesta campanya especial, dinamit-
zada pel sorteig de premis entre tots 
els que portin el seu telèfon en desús 
per recollir selectivament, va registrar 
en l’edició del 2012 una important re-
percussió, i es comptabilitzà un total 
de 1.013 terminals i més de 800 carre-
gadors recollits en els tres dies que va 
durar la fira.

Aquest 2013, els propers 25, 26 i 
27 d’octubre es torna a organitzar 
aquesta acció amb punts de recollida 
als estands de la Creu Roja i Andorra 
Telecom i el sorteig de diversos obse-
quis als participants, que tindrà lloc 
el diumenge 27 a les sis de la tarda. A 
més, en aquesta edició es podrà optar 
que el mòbil aportat pugui ser reuti-
litzat per associacions del país que els 
necessitin. Els beneficis obtinguts de 
la recollida i el reciclatge d’aquests 
terminals i accessoris de telefonia mò-
bil es destinaran a programes de salut 
adreçats a la població andorrana.

TRIbuNa

CeNTRe aNdoRRa SoSTeNIbLe

Quan els calaixos s’omplen de telèfons mòbils...

El Govern va presentar ahir el projecte de llei de  
pressupost per a l’any vinent, que preveu una 
congelació del sou dels funcionaris i de les pen-
sions que es troben per sobre del salari mínim. 
Es tracta d’una de les mesures que des de l’exe-
cutiu s’ha decidit tirar endavant per contenir la 
despesa. a grans trets, el Govern ha presentat 
un pressupost que preveu uns ingressos globals 
de 363,7 milions d’euros i unes despeses de 405 
milions. Així, el dèficit se situa en 41,9 milions 
d’euros. Tal com ja s’havia anunciat, s’ha volgut 
incrementar la inversió pública i això queda re-
flectit en els comptes per a l’any vinent. Quant 
a les congelacions que s’aplicaran a sous i pen-

sions, és cert que en el sector privat fa temps 
que els treballadors viuen aquesta congelació i 
que han hagut de fer front a moltes retallades, 
però la solució passa també per una reforma am-
biciosa de l’administració ja que a través de les 
congelacions es pot aturar el creixement cons-
tant de la despesa de personal però, sens dubte, 
no es podrà reduir de manera important. El que 
caldrà veure és quin resultat pot arribar a tenir 
la reforma del complement de jubilació, ja que 
tal com sembla sí que pot suposar un impacte 
en aquest capítol. i el que cal tenir 
present també és que no tots els fun-
cionaris tenen grans sous.

Reformar l’administració


