
Mobilitza't per la selva !



Més de 50 milions de línies de telefonia mòbil!

- A Espanya existeixen avui dia més 
de 50.000.000 de línies de telèfons 
mòbils per a 47.000.000 
d’habitants.

- La taxa de reutilització i reciclatge 
inferior al 10%. 

- A nivell global, hem arribat als 
7.000 milions de mòbils en ús.

Cada quan canvia una persona de mòbil?

On van a parar els mòbils que ja no s’utilitzen?



La problemàtica del Coltan
El Coltan és un mineral indispensable pels  
dispositius electrònics (mòbils, ordinadors, tauletes..), 
és escàs i molt preuat.

El 80% de les reserves mundials de Coltan són a la 
República Democràtica del Congo  on hi ha diversos 
conflictes armats pel control de les mines de Coltan.

La mineria il·legal utilitza mà d’obra infantil o semi 
esclavitzada i destrueix l’hàbitat de ximpanzés i 
goril·les, els quals estan en greu perill per la caça 
furtiva i la desforestació 



Que podem fer?

- Reutilitzar terminals i reduir la insostenible demanda dels seus 
components.

- Allargar la vida útil dels telèfons amb un bon manteniment.
- Comprar mòbils amb garantia fair-trade.
- Reciclar elements útils i disposar adequadament dels materials 

tòxics, evitant la contaminació del medi. 
- Col·laborar en campanyes per fomentar l’educació, la conservació 

i el desenvolupament sostenible en la conca del Congo i Senegal.



La campanya:  mobilitza’t per la selva!

Aquesta campanya ens proposa allargar la vida útil dels nostres mòbils, i a la 
vegada, ens ofereix una forma fàcil i gratuïta d’aportar mòbils en desús (en 
funcionament o no). Amb això aconseguim:

- reutilitzar terminals i reduir la insostenible demanda dels seus 
components.

- reciclar elements útils i disposar adequadament dels materials tòxics, 
evitant la contaminació del medi.

- recaptar fons pels programes d’educació, conservació i 
desenvolupament a l'Àfrica, com el del Centre de Recuperació de 
Ximpanzés de Tchimpounga (Congo), on l’Institut Jane Goodall té cura de més 
de 150 ximpanzés rescatats



Com podem col·laborar?

Entre el 22 i el 26 de novembre pots 
portar un mòbil vell (en funcionament o 
no, amb bateria però sense carregador, 
targeta SIM ni cap altre element ) al 
punt de recollida habilitat al vestíbul 
principal de l'institut.

Segur que en algun calaix de casa 

nostra trobem mòbils antics que ja no 

es poden utilitzar!



Jane Goodall

Científica, primatòloga i  pionera 
en l'activisme mediambiental.

És una de les científiques més influents i ha rebut nombrosos 
reconeixements a la seva tasca com la medalla d’honor de la UNESCO, el 
premi príncipe de asturias al 2003, el premi internacional Catalunya al 2015.

Porta més de mig segle estudiant 
les comunitats de ximpanzés a l’
àfrica, protegint-los de la caça 
furtiva i de la pèrdua dels 
ecosistemes que formen el seu 
hàbitat natural.



Més informació

https://www.rtve.es/play/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-ong-coltan-causa-gu
erra-rd-del-congo/1010303/

https://janegoodall.org.ar/coltan/

https://mobilitzatperlaselva.org/es/


