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ECOLOGIA MÒBIL 
 
Els petits aparells electrònics són cada cop més presents en la nostra activitat di-
ària, i un dels que més fem servir és el telèfon mòbil. La seva utilitat és 
innegable, ja que ens permet estar comunicats en tot moment i integra funcions 
que fins fa poc temps no ens podíem ni imaginar: fer fotografies, navegar per 
Internet, escoltar música, etc. 
 
Des del punt de vista ambiental, l’ús del mòbil pot ser positiu si en fem ús de manera 
racional, ja que evita molts desplaçaments i ens ajuda a reduir l’impacte de la mobili-
tat. Tanmateix, hem de tenir en compte que per a la fabricació dels telèfons mòbils es 
fan servir nombrosos recursos naturals, que els aparells incorporen productes perillo-
sos (retardants de flama, metalls pesants, etc.), que consumeixen energia durant tota 
la seva vida útil, i que quan ja no són útils es converteixen en un residu que cal gesti-
onar adequadament. 
 
Si tenim en compte que hi ha milers de milions de telèfons mòbils per tot el món, i que els usua-
ris triguen cada cop menys en canviar d’aparell, ens poden imaginar com és d’important la 
nostra participació per reduir l’impacte ambiental d’aquests petits aparells. 
 
 

Idees per fer un ús ambientalment correcte dels mòbils 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Més informació… 
Aparells petits, grans consums. Fitxes d’ecoconsells (núm. 34). Oficina de Seguretat, Salut i 
Medi Ambient. Universitat de Barcelona. 2006. 
Todo lo que hay que saber sobre el reciclado de los teléfonos móviles. Fundación Tra-
gamóvil. Madrid. 2004. 
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Utilitzar el telèfon mòbil només quan sigui realment necessari. La nostra butxaca 
ens ho agrairà i allargarem la vida de la bateria. 
Desconnectar el carregador del mòbil de l’endoll si no el fem servir, ja que quan el 
deixem endollat segueix consumint energia. 
Desactivar les funcions del mòbil que no utilitzem, com avisos lluminosos o sonors, 
ja que consumeixen energia innecessàriament. 
Tenir cura de l’aparell per evitar caigudes o que se’ns faci malbé, i així allargar-ne 
la vida útil. 
Abans de canviar de mòbil, comprovar quines prestacions necessitem. Quan com-
prem un aparell amb funcions que no fem servir estem malbaratant recursos. 
Reutilitzar el mòbil de familiars o amics és una bona alternativa quan no necessi-
tem un aparell nou de trinca. 
Dipositar el mòbil i les bateries velles en els contenidors de reciclatge. Les bateries 
es poden deixar a les piràmides de piles, i els mòbils els recullen a totes les boti-
gues on venen aparells nous. 

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/34-PetitsAparells.pdf
http://www.asimelec.es/pdf/MaterialTRAGAMOVIL.pdf

