
L’EFECTE PAPALLONA

El coltan del nostre mòbil



SABIES QUÈ...?El telettrofono o telèfon el va 
inventar l’any 1854 l’inventor 

italià Antonio Meucci. 

El va construir per connectar la 
seva oficina amb el seu dormitori.

El dispositiu podia transmetre 
senyals acústics a distància per 

mitjà de senyals elèctrics. 

Era el precursor del telèfon actual, 
però Meucci no tenia diners per 

patentar l’invent 

Durant molt de temps es va 
considerar Alexander Graham Bell l’inventor 
del telèfon, però només perquè va ser 
el primer de patentar el dispositiu el 1876



El 1983 va aparèixer el primer telèfon 

pròpiament mòbil, sense cap cable. 

Era el model Motorola DynaTAC 8000X , 

desenvolupat per l'empresa Motorola. 

Pesava 1Kg, mesurava més de 30 

centímetres i tenia autonomia per una hora. 

En un any, es van vendre més de 300.000 

aparells.

Costava 4.000 dòlars de l'època.

I SABIES QUÈ...?

La primera trucada sense

cables es va fer el 1973

gràcies a Martin Cooper, 

enginyer de l’empresa de 

telecomunicacions Motorola.

Motorola DynaTAC 8000X

https://ca.wikipedia.org/wiki/Motorola_DynaTAC
https://ca.wikipedia.org/wiki/Motorola_DynaTAC


A la dècada de 1990 ja hi havia un munt de marques que comercialitzaven telèfons mòbils.

Alguns tenien una tapa per protegir-los dels cops.

Després incorporaren la pantalla de color. 

Més tard van arribar els missatges de text i els missatges multimèdia (que podien incloure imatges i so).

El 2003 va aparèixer el primer telèfon amb càmera incorporada que permetia fer fotografies.

El 2007 Steve Jobs va revolucionar la indústria del telèfon mòbil i les noves tecnologies presentant 

el primer model d’iPhone. Que incloïa pantalla tàctil, navegació per internet i altres aplicacions de serveis.

Allò va canviar del tot el concepte de “telèfon mòbil”:

Ja no servia només per trucar o enviar missatges, sinó que podia fer moltíssimes més coses. 

El 2010, gairebé tots els smartphones tenien pantalla tàctil i connectivitat a internet.

Molts models i moltes marques van irrompre al mercat tecnològic seguint l’estela de l’iPhone. 

I hem  passat de fer servir el mòbil per fer trucades a no desenganxar-nos-en en tot el dia.



I com ha anat canviant 

la forma dels mòbils?



De cada vegada són més prims

Les bateries tenen més autonomia

Les pantalles són més grans



Per aconseguir aquests canvis tecnològics 
és indispensable 

un mineral

Sabeu quin és?



COLTAN
El coltan és la mescla en proporció desigual de dos minerals:

la columbita i la tantalita

Per això els condensadors de coltan són l'opció ideal per a qualsevol dispositiu electrònic que hagi de tenir un 

volum el més reduït possible: smartphones, tauletes, ordinadors portàtils, televisors... 

Les seves propietats fisicoquímiques el fan idoni per fabricar condensadors

(peces bàsiques a l’hora de fabricar les bateries dels telèfons mòbils i d’altres aparells electrònics).

Té una capacitat d'acumulació molt alta de càrrega elèctrica en un volum molt reduït

Presenta una gran resistència a la calor i a la corrosió.

Molts d'aquests dispositius poden funcionar amb un condensador elèctric normal, 

però si són fets amb coltan poden ser més petits i prims

No és un element químic, per això no apareix a la taula periòdica



Allà s’hi troba un 80% de les reserves

mundials d’aquest mineral

A la regió dels Grans Llacs de l'Àfrica, 

a la República Democràtica del Congo, 

hi ha les reserves de coltan més grans del món. 



Però el coltan no és un mineral abundant a la natura

A causa d’aquest boom de l’electrònica el preu del coltan s’ha disparat.

S’arriben a pagar fins a 400 dòlars el quilo, és a dir, 

la tona de coltan es cotitza al mercat internacional a un preu de 400.000 dòlars

.

Els telèfons mòbils i els dispositius electrònics s’han convertit en un producte de consum massiu.

I per tenir els darrers models del mercat ens agrada renovar-los molt sovint. 



Si es té el control de les mines on s’extreu el coltan es té un control econòmic i estratègic de primera magnitud 

L'or, els diamants… i el coltan abunden al Congo

La guerra pel control d'aquests jaciments ha duit a un conflicte armat que fa més de vint anys que dura.

Hi han mort més de 5 milions de persones.

És, de fet, el conflicte en què ha mort més gent des de la Segona Guerra Mundial

Més de dos milions de desplaçats per fugir de la situació del país

i 100.000 violacions anuals a nines i dones com a tàctica de guerra

Com en qualsevol altra guerra, les dones i els infants són els més afectats. 

Violacions, prostitució forçada, treball infantil o reclutament de nins per a les milícies armades són 

algunes de les conseqüències de tot el que s’articula al voltant de la lluita pel control del coltan.

“A la República Democràtica del Congo, 

el mapa de les violacions de Drets Humans coincideix amb el de les mines de coltan”



L'interès de les grans empreses de telefonia mòbil pel coltan ha accentuat la inestabilitat del Congo.

Les guerrilles es financen amb diners sorgits de la mineria del coltan

Aquests grups armats controlen les mines, cobren imposts i dominen les rutes de contraban.

I obliguen a les persones que viuen als pobles de la zona a treballar en les condicions més

lamentables que es puguin imaginar. 

Les mines estan organitzades per grups corruptes de milícies



Són incomptables les vegades que s'ha denunciat l'explotació a què se sotmet els miners del coltan.

Les condicions de treball dominades per la violència són molt dures i perilloses.

A les mines hi treballen milers de persones  en condicions d'esclavitud  per 2 dòlars al dia

Els Drets Humans són trepitjats dia rere dia.

Les jornades superen les 15 hores en galeries subterrànies molt inestables

Segons UNICEF hi ha més de 40.000 menors treballant en les mines de coltan de Congo 
fent un treball que amb prou feines poden suportar els adults.

Com que els infants són físicament més petits, és més fàcil que entrin pels forats d’accés a les mines i 
es moguin per les galeries inestables i claustrofòbiques



on el negoci del ‘mineral de sang’ empobreix any rere any la població local, 

mentre enriqueix els actors armats que controlen les mines i 

les grans empreses internacionals que en viuen

CONGO

representa el punt zero del món tecnològic



A finals de l'any 2000, Sony va presentar la PlayStation2, un dels primers dispositius que utilitzava 

condensadors de coltan.

Les demandes mundials de la Play varen desbordar totes les expectatives i això va fer que el preu 

del coltan augmentés moltíssim en molt poc temps.

Un exemple de la RELACIÓ DIRECTA

CAUSA -EFECTE

Automàticament i al mateix temps la violència a l'est del Congo 

es multiplicà i s’incrementà brutalment.



I passa exactament igual quan es presenta un nou model de telèfon o tauleta

I-phone12 Pro, I-pad-Pro, Samsung Galaxy Z fold 5G, Galaxy Tab S7.... 

Augmenta la demanda de coltan

Augmenta la violència al Congo



El 2011, amb motiu del Mobile World Congress, 

la Xarxa d'Entitats per la República Democràtica del Congo 

va organitzar la projecció del documentari 'Blood in the Mobile' ('Sang al mòbil’) 

en què es qüestionava la procedència del coltan.



Arrel d’aquella projecció els Estats Units i la Comissió Europea començaren a treballar en la 

implementació de normatives que permetin rastrejar i conèixer l’origen i el recorregut que 

han seguit els minerals que s’utilitzen en la fabricació de la tecnologia.

Però aquestes normatives tampoc no han servit de garantia perquè les mines canvien sovint de 

mans i perquè s’ha començat a detectar un tràfic d’etiquetes que acrediten la supervisió.

El coltan que s’extreu a Congo es transporta fins a l'Àsia, on les empreses de Tailàndia, 

Malàisia i la Xina que s'encarreguen de fondre'ls els barregen amb els que arriben de la resta 

del món, cosa que fa més difícil de seguir-los el rastre fins als jaciments conflictius.



Però després declararen que la traçabilitat del coltan i la cadena de subministrament 

és molt complexa i difícil de seguir. 

Un informe d’Amnistia Internacional mostra que gairebé el 80% de les grans empreses 

no controla ni revela adequadament si els seus productes contenen minerals 

procedents de zones de conflicte.

Empreses com Samsung o Huawei, es varen comprometre a rastrejar l'origen del coltan

per assegurar-se que s'extreu de forma lícita i respectant els drets dels miners. 

Per tant, el seu compromís és paper banyat



https://www.ccma.cat/tv3/alacart
a/programa/els-mobils-i-les-

mines-de-coltan/video/3396070/

ELS MÒBILS I LES MINES DE COLTAN

Reportatge del periodista Frank Poulsen, director del documental "Blood in the mobile" ("Sang al mòbil")

Es va gravar el 2011 i s’ha anat projectant cada any a tots els congressos del Mobile.

Les condicions al Congo segueixen igual 10 anys després

És un reportatge dur de veure i d’escoltar  (9:00 minuts)

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/els-mobils-i-les-mines-de-coltan/video/3396070/


BUUF!!!



L’extracció del coltan per als dispositius electrònics genera un greu 

problema de violència i d’abús sistemàtic dels Drets Humans



I, a més,  la fabricació de mòbils i tauletes presenta una altra problemàtica social

A les fàbriques asiàtiques de telèfons mòbils es registren els majors índexs de suïcidis entre 

els seus treballadors a causa de les condicions de pressió laboral a la que se’ls sotmet



10 grans empreses acaparen actualment el 88% de quota de mercat

Apple
Els iPhone els fabrica 
Foxconn (empresa de 
Taiwan a Zhengzhou) 
(Xina).

Fairphone- Els mòbils de comerç just
A Holanda es dissenyen i fabriquen els únics smartphones dels
que es poden rastrejar tots els seus components

Samsung, LG

Tenen la seu a Corea del 
Sud a Seül però els seus 
mòbils es fabriquen 
entre Vietnam, Índia, 
Brasil, Corea del Sud i 
Indonèsia.

Xiaomi, Huawei, Vivo 
Tenen la seva producció a 
Xina i Índia

TCL
També té la seva 
producció a Xina tot i que 
va fabricar molts d’anys a 
Canadà les BlackBerry

Sony
Dissenya a Tòquio i 
fabrica per tot Àsia

Nokia
Té la seu a Finlàndia 
amb HMD.
Els seus mòbils també 
els fabrica Foxconn (la 
mateixa empresa que 
fabrica els i-Phone a 
Zhengzhou (Xina).

TOTES –excepte Fairphone- FABRIQUEN A PAÏSOS ASIÀTICS



I encara se’ns planteja una tercera problemàtica mediambiental greu 

amb  la fabricació de mòbils i tauletes



L’any 2020 es fabricaren 335 milions de mòbils

Suposem una mitjana de dos anys de vida útil 

(n’hi ha que el canvien cada any, n’hi ha que cada 4)

Per tant, d’aquí a 2 anys, els 335 milios de mòbils fabricats el 2020 es deixaran d’utilitzar 

Un mòbil fa de mitjana uns 15 centímetres  (0,15m)

335.000.000 mòbils

335.000.000mòbils  x  0,15m   = 50.250.000 metres  

50.250Km  de residus de mòbils



Si col·locam els 335 milios de mòbils que d’aquí a 2 anys no serviran un devora l’altre....

Podríem donar una volta sencera a la Terra i, a més, 

arribar de Mallorca a Tokyo en una segona volta

La longitud de l’Equador terrestre és de 40.070Km



La fabricació i el consum de mòbils ens planteja 3 greus problemes

Violència per  l’extracció del coltan

Condicions laborals indignes a les fàbriques d’aparells electrònics

Generació insostenible de residus

Per tant,



És evident que la situació no millorarà fins que les grans companyies que compren 

coltan s'involucrin de forma plena per garantir que s'extreu sense que cap de les baules 

de la cadena de producció estigui sotmesa a un tracte degradant i inhumà.

I és evident que la situació no millorarà fins que les grans companyies que fabriquen els 

mòbils a Àsia no respectin els Drets dels treballadors

Violència per  l’extracció del coltan

Condicions laborals indignes a les fàbriques d’aparells electrònics

També és evident que la situació no millorarà si nosaltres no ens replantejam el 

consum que feim dels mòbils i aparells electrònics

Generació insostenible de residus



DADES DE PRINCIPIS DE 2021

NÚMEROS DE TELÈFON ACTIUS 7,950 MILIONS 

POBLACIÓ MUNDIAL      7,673 MILIONS 

277 MILIONS MÉS DE MÒBILS QUE PERSONES 



Què hi podem fer nosaltres?



L’EFECTE PAPALLONA

Sabeu què és...



Segons la teoria del caos les petites accions poden acabar provocant grans canvis

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/el-caotic-
efecte-papallona-i-el-pendol-caotic/video/6008790/

L'efecte papallona és el nom popular de la teoria del caos 

que formulà el matemàtic nordamericà Edward Lorenz el 1963

La idea és que petites variacions en les condicions inicials d’un sistema dinàmic

poden produir grans variacions en el comportament del sistema a mitjà i llarg termini.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/el-caotic-efecte-papallona-i-el-pendol-caotic/video/6008790/


El batre de les ales d’una papallona pot provocar un huracà en una altra part del món 



Podríem intentar fer petits canvis que ens afavorissin a tots en el futur? 

I la pregunta interessant seria...

A moltes persones ens costa fer grans canvis. 

Però fer petits canvis és per a tots més senzill.

I si aquests canvis suposen  una recompensa a mitjà termini, pot ser molt gratificant.



pensar en global i actuar de manera local

És l’actitud GLOCAL

globalització i localització



I quins canvis podríem fer nosaltres?

Al final del reportatge, el periodista ens planteja una senzilla acció que podem fer tots:

Hem vist clar que quanta més demanda més violència.

Si reduïm la demanda, reduïm violència, reduïm pressió laboral, reduïm residus

Un petit canvi individual, un gran canvi social

El mòbils són una eina útil de la que avui ja no en podem prescindir.

Però ens podem plantejar utilitzar-los fins al final de la seva vida útil evitant canviar-los 

pel simple fet de tenir l’aparell més modern



I tenim altres opcions de canvi, també.

Recordau el mapa amb les companyies de telefonia?

Fairphone és una companyia de telefonia de comerç just que 

rastreja tots els components del mòbil fins al seu origen i garanteix 

que el seu procés de fabricació està lliure de qualsevol tipus 

d’explotació laboral i violència



I què vol dir que sigui de comerç just?
Respecta el Medi ambient

La producció ha d’esser respectuosa 

amb el medi evitant la 

sobreexplotació, la desforestació...

Preus i salaris justs que valoren la qualitat del producte

garanteix condicions de treball dignes evitant qualsevol tipus d’esclavitud i 

condicions que atemptin contra la salut dels treballadors i treballadores

Equitat de gènere en salaris, drets 

laborals i participació

Rebutja l’explotació infantil

l’educació és un Dret fonamental de la infància.

És necessari que els nins i nines puguin anar a 

l’escola i jugar.



4 principis bàsics del COMERÇ JUST...

Jugam?

https://jugajust.org/el-joc-del-penjat/

www.jugajust.org

https://jugajust.org/el-joc-del-penjat/
http://www.jugajust.org/


EL CONSUM ÉS UN ACTE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ACTIVA

Cada vegada que compram alguna cosa ens posicionam
i emetem un vot social que ens defineix com a persones 

La consciència en la  tria dels productes que consumim 
GENERA EL CANVI cap a una societat més justa per a tothom

TOTS SOM AGENTS ACTIUS DE CANVI



Els nostres gests petits
poden transformar el món

www.shikamoojust.org

www.jugajust.org

http://www.shikamoojust.org/
http://www.jugajust.org/


Omplim un formulari?

https://docs.google.com/forms/d/1KKFFQdpEcmjOF8d34C8Bt
Hi5dC5NptZrak3VH5yPPHs/edit

https://docs.google.com/forms/d/1KKFFQdpEcmjOF8d34C8BtHi5dC5NptZrak3VH5yPPHs/edit

