
 
Durant la propera XXXVI Fira d’Andorra la Vella (del 24 al 26 d’octubre de 2014) 

tindrà lloc la tercera edició de la campanya de recollida selectiva de telèfons mòbils 

vells o en desús + Vida per al teu mòbil i per a tu. 

 

Tant en l’àmbit laboral com a casa, els telèfons mòbils 
vells o en desús acumulats en calaixos o en trasters s’han convertit en un 

residu electrònic abundant i freqüent que, com qualsevol altre residu, 

necessita d’una gestió correcta. No en va, més del 90 % dels components 

dels telèfons mòbils (el plàstic, la fibra de vidre i els metalls) es poden 

recuperar i reutilitzar. 

Amb l’objectiu de recollir aquests terminals i també els carregadors, el 

Govern d’Andorra, amb la col·laboració de la Creu Roja Andorrana i 

d’Andorra Telecom i amb la contribució d’Agentas i del Centre Andorra 

Sostenible, coordina la campanya + Vida per al teu mòbil i per a tu que 

tindrà lloc durant la 36a Fira d’Andorra la Vella els dies 24, 25 i 26 

d’octubre de 2014. 

Així, durant aquests tres dies hi haurà dos punts de recollida habilitats als 

estands de la Creu Roja i d’Andorra Telecom, actius durant tota la durada 

de l’esdeveniment (divendres i dissabte de les 11 h a les 21 h i diumenge 

de les 11 h a les 20 h). A més, reciclar durant aquests dies té premi, ja que 

per cada telèfon mòbil vell o en desús i per cada carregador que es dugui 

s’entregarà una butlleta per participar en els dos sortejos que es faran el 

dissabte a les 17 h i el diumenge a les 18 h i que tindran diàriament com a 

premi un forfet de cinc dies Tot Andorra, una tauleta i una farmaciola de la 

Creu Roja. Els terminals recollits seran destinats a dues finalitats: 

• En primer lloc, i amb el consentiment signat dels donants, els 

telèfons mòbils que encara funcionin i s’acompanyin del seu 

carregador seran formatats i es destinaran a finalitats solidàries, de 

tal manera que puguin ser reutilitzats per usuaris que els 

necessitin. 

• Els telèfons i els carregadors no operatius es portaran a reciclar, de 

manera que es contribuirà a la seva correcta gestió com a residu. 

Els beneficis econòmics obtinguts d’aquest reciclatge es destinaran 

a programes de salut centrats en la població andorrana, als quals 

s’afegirà la donació per part d’Andorra Telecom d’un euro per cada 

mòbil recollit. 
 

A més de la recollida i reciclatge d’aparells en desús, la campanya + Vida 

per al teu mòbil i per a tu pretén fer reflexionar sobre la producció de 

residus de ferralla electrònica, els seus impactes i les possibilitats existents 

de minimitzar-los. De fet, s’estima que als països desenvolupats la vida útil 

d’un telèfon mòbil és de només dos anys, i això fa que esdevinguin residus 

molt ràpidament, cosa que, traduïda en xifres globals, suposa 105 milions 

de telèfons mòbils a l’any llençats a les escombraries. La contaminació que 

hi va associada és un problema ambiental important, especialment pel que 

fa als components perillosos que contenen, per exemple metalls tòxics 

com l’arsènic, el cadmi, el plom, el mercuri o el níquel. 
 

Finalment, us recordem que en el cas que no pugueu portar els telèfons 

mòbils per reciclar a la Fira d’Andorra la Vella, durant tot l’any podeu 

dipositar gratuïtament aquest i altres residus electrònics (material 

informàtic, etc.) a les deixalleries del país. Podeu consultar més informació 

(localització, horaris) sobre aquestes instal·lacions al web: 

http://mediambient.ad/deixalleries. 
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Campanya per 

reciclar els 

telèfons mòbils 

vells o en desús 

a la propera 

Fira d’Andorra 

la Vella 
 
 
 
Al Centre Andorra 

Sostenible estem a la vostra 

disposició per aclarir dubtes o 

resoldre consultes sobre aquest i 

altres temes de sostenibilitat. 

 

 

Ens trobareu a: 

C/ Prat de la Creu, 62-64, 1a planta  

(Departament de Medi Ambient) 

AD500 Andorra la Vella 

www.sostenibilitat.ad 

andorrasostenible@andorra.ad 

Telèfon: +376 875 771 

 

I també a les xarxes socials: 

 

    


