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Què en podem fer del nostre telèfon mòbil vell?  

Des que van aparèixer els primers telèfons mòbils el seu ús s’ha expandit a una velocitat vertiginosa, 

gràcies als avantatges que suposa comunicar-se amb altres persones en qualsevol moment. A més, la 

incorporació de noves aplicacions, com ara internet, reproductor de música, càmera de fotos, 

navegador i jocs, ha ampliat les funcions bàsiques dels mòbils, fent que siguin cada vegada més útils i 

imprescindibles per a molta gent. 

Cal tenir en compte però, que una persona renova el seu telèfon mòbil cada 18 mesos de mitjana. I 

què en fem normalment del nostre mòbil antic? Segons Ametic es calcula que set de cada deu mòbils 

està sense usar en algun calaix de casa nostra, el que equival a uns 25 o 30 milions de mòbils en tota 

Espanya. 

 

Evolució dels telèfons mòbils 

La majoria d’aquests telèfons mòbils en desús encara podrien funcionar perfectament, però els hem 

canviat perquè en volem un altre nou amb més prestacions. Per tal de reduir la generació de residus, 

una de les opcions és reutilitzar els telèfons que encara funcionen i així estarem allargant la seva vida 

útil. 

En el cas dels aparells que ja no es poden seguir utilitzant, cal dipositar-los en els contenidors adients 

per al seu posterior reciclatge. Cal tenir en compte que un telèfon mòbil està format per diferents 

components contaminants com metalls pesants, sobretot en el cas de les bateries, i per tant, és molt 

important que aquest no acabi a l’abocador i que es gestioni correctament. Gràcies al seu reciclatge 

es poden aprofitar més del 90% dels seus components, ja que el 58% és plàstic, el 17% vidre i l’altre 

25% metalls.  
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Què podem fer per reduir l’impacte ambiental del telèfon mòbil? 

 

1. Fes un ús adequat del teu mòbil per tal d’allargar al màxim el seu temps de vida. 

2. No et canviïs de mòbil si no és necessari. Així reduiràs la generació innecessària de residus. 

3. Si necessites un mòbil amb millors prestacions, existeixen mercats de segona mà que en 

garanteixen el bon funcionament. D’aquesta forma estalvies diners i contribueixes a allargar 

la vida dels mòbils. 

4. Si el teu mòbil vell encara funciona, comenta-ho amb familiars i amics… potser en necessiten 

un i el teu els pot ser d’utilitat! 

5. Diposita el teu mòbil antic als espais adequats per tal que puguin ser reutilitzats o reciclats. 

6. També existeixen diverses associacions que reutilitzen els mòbils que encara funcionen. Un 

exemple és la campanya Dona tu móvil on els mòbils de segona mà seran aprofitats per 

persones amb recursos limitats. 

7. En cas que el mòbil ja no funcioni, cal dipositar-lo en els punts de recollida de mòbils 

destinats al seu posterior reciclatge que trobarem a les deixalleries o punts verds, serveis de 

recollida dels operadors o contenidors específics de diferents campanyes com Tragamóvil. 

 

Altres aparells electrònics 

Nom Preu Ús 

Ordinador de taula 600 € Casa 

Tablet 400 € Internet 

Play 300 € Jocs 

 

 

 

 

 


