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Et truco pel coltan 

 

L'explotació del coltan, un valuós mineral que es fa 

servir en els nostres mòbils, està en el centre dels 

enfrontaments que produeixen milers de víctimes i 

refugiats a la República Democràtica del Congo. 

 

 

El desenvolupament de les noves tecnologies està, per tant, molt 

lligat a la disponibilitat d’aquest mineral. 

Part del coltan s’extreu de la República Democràtica del Congo i la 

seva explotació té a veure amb l’estat de violència i guerres que hi ha 

a la zona. L’extracció (i els beneficis que se’n deriven) està sota 

control militar, ja sigui de soldats individuals, de l’exèrcit o de 

comandaments ruandesos o ugandesos amb equips de miners locals 

a les seves ordres. Part dels miners són presoners i molts són 

infants. Els mètodes d’explotació que es practiquen són tan arcaics 

que comporten problemes greus de salut. Els principals fabricants de 

mòbils declaren al seu web que el tàntal que fan servir no prové de 

llocs en conflicte, però no expliquen d’on el treuen.  

Els mòbils de mitjana estan fets de plàstics (45%), metalls com coure, 

ferro, alumini o estany (35%), vidre i ceràmiques (10%), elèctrodes de 

bateria com grafit, liti i cobalt (9%), metalls preciosos com or, plata, 

pal·ladi i platí (0,11%) i no metalls (0,9%). Algunes d’aquestes 

substàncies es consideren perilloses i causen molts problemes 

ambientals quan el mòbil esdevé residu.  

 

Actualment només un 5% del telèfons mòbils es reciclen i no tots els 

materials dels mòbils s’aconsegueixen reciclar. Recuperar-ne tots els 

metalls és tecnològicament molt complicat. 

 

Text elaborat a partir la Revista Opcions núm. 32. 

 

 El mòbil és, sens dubte, un dels grans invents de la humanitat, un 

dels que vénen per quedar-se. En menys de 30 anys, el mòbil ha 

passat a formar part de la quotidianitat de moltíssimes persones de 

totes les edats, gèneres i classes socials. El 2001 un 64% de les 

llars catalanes tenien mòbil, el 2009 un 94’5%. 

 

Cada nou mòbil que es fabrica comporta consumir recursos naturals, 

alguns dels quals s’obtenen amb violència o fins i tot guerres.   

 

Un dels minerals que s’usen per fabricar mòbils és el tàntal, que té 

unes propietats físiques molt singulars. El tàntal s’obté d’un mineral 

anomenat coltan i el seu principal destí, amb diferència, són els 

aparells electrònics.  

 

 

No compris un mòbil nou si el que tens ja cobreix les teves necessitats. 

Pensa quantes de les noves prestacions faràs servir realment. Allarga tant 

com puguis la vida del mòbil. Repara’l, fes-lo servir amb mesura... No 

llencis un mòbil fins que estiguis segur que no pot fer servei a algú altre. Si 

el llences, porta’l a reciclar, per exemple, a un punt verd. 

Informa’t sobre la sostenibilitat i la traçabilitat de les diferents marques de 

mòbils. Consulta les diferents guies que existeixen. El telèfon fix pot ajudar-

te a satisfer la necessitat de comunicació remota. Participa en moviments 

ecologistes o pel decreixement. 

 

 
 

 

  


