
ESCOLES VERDES IES MONTSERRAT ROIG                        
CAMPANYA DE RECICLATGE DE MÒBILS !

 www.mobilitzatperlaselva.org 
Com ja  sabeu,  l’any  passat  ens  vam  adherir  a  una  campanya  de 
recollida  de  mòbils  que  no  utilitzàvem  per  tal  d’enviar-los  a  una 
empresa de reciclatge i reutilització de mòbils  que donava un altre ús 
a  aquests  aparells  que,  de  vegades,  consumim  amb  excés  sense 
conèixer molt bé les conseqüències.

 
El curs passat en vam recollir 21, voldríem superar aquest 

nombre i arribar als 60 per apadrinar 2 ximpanzés... 

Ens i els ajudes?

Hem pensat  que  valia  la  pena  rellançar-la,  sobretot  ara  que,  després  de  les 
vacances de Nadal, molts de vosaltres haureu renovat el vostre mòbil.

http://www.mobilitzatperlaselva.org/
http://www.movilizateporlaselva.org/ca/index.html
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“Mobilitza’t per la selva” és una campanya de reciclatge de 
mòbils que llança l’ Institut Jane Goodall Espanya, amb el 
recolzament de la primatòloga i conservacionista Jane Goodall, 
embaixadora de l’Any del Goril·la  2009, Premi Príncep d’Astúries 2003 i 
Missatgera de la Pau per Nacions Unides. 

La campanya ens ofereix de forma senzilla i gratuïta, la forma d’aportar 
mòbils en desús (en funcionament o no). 

Amb això aconseguim:

- Reutilitzar terminals
- Reduir la insostenible demanda dels seus components 
- Reciclar elements útils.
- Disposar adequadament els materials tòxics, evitant la contaminació del 
medi
- Recaptar fons pels programes d’educació, conservació del medi  i 
desenvolupament al Congo, com plantacions o com el del Centre de 
Recuperació de Ximpanzés de Tchimpounga. Allà, l’Institut Jane Goodall te 
cura de més de 140 ximpanzés rescatats, la gran majoria arriben en pèssimes 
condicions desprès de ser decomissats a caçadors, traficants o particulars. Allí els 
ximpanzés rescatats són atesos per experimentats cuidadors, dirigits per la 
veterinària espanyola Rebeca Atencia, i viuen en grups en un entorn natural, amb 
sortides diàries al bosc, planejant-se la seva futura reintroducció a la selva. Part 
de la seva manutenció s'obté a través del programa d'apadrinament Chimpamig@s

http://www.janegoodall.es/
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Què és el coltan?

El coltan es la barreja de dos minerals  columbita-tantalita,  un metall del que s’ 
extreu el tàntal metàl.lic i el niobi que s’ usen en la fabricació de condensadors i 
altres components electrònics por la seva resistència a la calor. Això permet que la 
càrrega elèctrica de les bateries duri més i les bateries poden ser molt més petites.

Extracció  de  coltan: Gran  part  de  les  reserves  mundials  de  coltan 
(aproximadament el 80%) utilitzat en la nostra tecnologia quotidiana, així com en 
la industria armamentística, es troben a l'est de República Democràtica del Congo, 
una zona de permanent conflicte ocupada pels exèrcits de Ruanda i Uganda on 
s'han produït  milions de morts  i  desplaçats.  L'extracció de coltan fa  servir  mà 
d'obra  semiesclavitzada, més  de   10.000   miners  recol.lecten  en  condicions 
infrahumanes l’argil.la rica en coltan i a la zona del cèlebre Parc Nacional Kahuzi-
Biega afecta també a las ja amenaçades poblacions de goril·les i ximpanzés.

No  sólo  el  escandaloso  número  de  
víctimas  de  genocidios  humanos  por  
guerras en el Congo están relacionados  
con la  minería,  sino  que también  hay  
que  sumar  tragedias  ecológicas  de  
magnitud:  "Un componente vital de los  
microchips  es  el  tantalio,  y  éste  se  
encuentra ahora en la misma área del  
Congo en dónde están los gorilas, así  
que ambas la  minería y  la  guerra,  se  
combinan  para  destruir  su  entorno".  
Arthur C. Clarke, Abril 2001. 
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Fabricació de mòbils: La nostra gran demanda de coltan 
-provocada per l'adquisició i renovació permanent de mòbils, 
consoles i ordinadors-, dispara el preu d'aquest mineral escàs 
(s'arriba a pagar 400 $/kilo) i provoca conflictes bèl·lics, l'ús de mà d'obra 
semiesclavitzada, la matança de goril·les, ximpanzés i moltes altres espècies, i la 
degradació del seu mitjà. A la vegada, els nostres creixents desfets tecnològics 
contaminen el nostre medi ambient. 

Un bon primer pas és disminuir el nostre consum i també aprendre a reciclar.

Recicla el teu mòbil:
 Ens hem fet agents mobilitzadors. 
 Ajuda’ns a impulsar la campanya, participa portant-nos els teus mòbils en 

desús i donant a conèixer la campanya entre els teus amics i familiars.
 Entre tots aconseguirem un impacte molt més gran. 

Et necessitem!!!!

Ens trobaràs els DILLUNS a l’hora del pati al vestíbul o qualsevol dia a 
consergeria o al teu delegat/da verd.

Gràcies per la teva col·laboració.

ATENCIÓ:
Només acceptem telèfons 

mòbils i les seves bateries. 
Si us plau, conserva el 

carregador, targeta SIM, 
accessoris, etc.


	

