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LA SELECCIÓ DELS NOSTRES DISPOSITIUS
DIGITALS...
… amb criteris circulars, conscients de l'impacte ambiental i social,

considerant la donació de dispositius que no usem i l'ús de dispositius recondicionats.
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INTRODUCCIÓ

Conciliar el dret a utilitzar les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) amb el
dret a viure en un món saludable, just, en un espai segur tant per a la humanitat com per al
planeta1, són dos dels molts objectius inclosos als ODS 2, àmpliament divulgats.
L'extractivisme associat a les TIC, la seva remanufactura, conversió en marca, desús, ús (i
abús) i reciclatge (moltes vegades prematur), segueix, malgrat l'ecoeficiència, més enllà del
límit social i ambiental del planeta. L'empremta ambiental de l'economia lineal de les ICT
continua creixent, encara que l'ITU ens alerta que el 2030 és urgent haver rebaixat
l'empremta ambiental a la meitat respecte als nivells del 2015 3. Les condicions en què
s'extreuen i fabriquen els dispositius són plenes de vulneracions. Alhora, la bretxa digital,
evidenciada durant la COVID19, deixa prop de 4 mil milions de persones 4 sense les
mateixes opcions per exercir els seus drets que aquells amb accés al món digital.

1
2
3
4

Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Vermont:
Chelsea Green Publishing
Objectius de desenvolupament sostenible, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible/
ITU-T. 2020. NGHG emissions trajectories for the sector ICT compatible with the UNFCCC Paris
Agreement,. ITU-T. https: //www.itu.int/rec/T-REC-L.1470-202001-P Recommendation ITU-T L.1470.
Measuring digital development: Facts and figures 2020, ITU
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Tenint això en ment, si necessito un nou dispositiu (PC, mòbil, etc.) Què puc fer per
aconseguir-ho sense agreujar el problema, i més aviat contribuir a millorar-ho? Pots fer la
teva elecció tenint en compte consideracions ambientals, socioeconòmiques i apostant per
una perspectiva circular.
En aquesta guia intentem donar-te unes nocions bàsiques per fer la teva elecció de manera
més ètica, sostenible i solidària. Prendrem com a exemple el cas d'un ordinador.
Comencem per la pregunta clau: Fins quan pot durar un ordinador?
Un ordinador serveix mentre sigui útil (funcional) per cobrir alguna necessitat, fins que
l'obsolescència mecànica (inherent a la fabricació) es manifesti. Sigui bé perquè deixa de
funcionar bé, o perquè ja no compleix les necessitats de les persones que el fan servir
(siguin aquestes concretes o no) i de cap altre potencial proper, el recurs es converteix en
residu. És llavors quan s'ha d'enviar a un punt verd per reciclar-lo amb el menor impacte
ambiental.
Durant aproximadament els seus primers deu anys de vida, allargar l'ús de l'ordinador que ja
existeix sempre és més avantatjós ambientalment que adquirir-ne un de nou, ja que al
consum d'energia durant el seu ús, hauríem d'afegir l'impacte ambiental, el cost a CO 2
equivalent, de fabricar un dispositiu nou que el substituís. No obstant això, a mesura que
l'ordinador va guanyant anys, pot començar a fallar o bé pot començar a no admetre el
programari amb què necessitem treballar. També pot començar a quedar curt de capacitat
de processament. En aquest moment ens plantejarem què fer amb ell i com aconseguir un
ordinador que serveixi a les nostres necessitats.
Vegem aquest procés en el cas pràctic de la nostra amiga Carlota.
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UN CAS EXEMPLAR
La Carlota té un ordinador a casa des de fa 6 anys. Ho vol utilitzar el màxim
període de temps possible, fent manteniment i les actualitzacions que
corresponguin, sent conscient de les seves necessitats de programació.
Potser un dia queda curta de memòria RAM i decideix augmentar-la en

comptes d'adquirir un dispositiu nou, que a més pugui sortir per un preu comparable. Un dia
nota que s'escalfa molt, el porta a la botiga de reparació del barri, on detecten que hi ha
molta pols a dins i ho netegen. No obstant, arriba un dia que decideix canviar-ho. Podeu
veure si hi ha algú que ho necessita al seu voltant, pot donar-ho a un centre de reutilització
proper, però primer han de valorar si el seu ordinador té un potencial per a reutilització (que
no està lliurant ferralla, sinó quelcom que pot ser realment útil per a altres). Com no és així,
pel fet que l'ordinador acumula 10 anys, el porta a un centre de reciclatge i acaba comprant
al mercat de segona mà un altre ordinador amb millors prestacions segons alguns criteris. Si
Carlota no hagués trobat el que buscava al mercat de segona mà, podria haver mirat altres
opcions, com ara models de negoci circulars que lloguen ordinadors i procuren que els seus
dispositius durin, puguin reparar-se amb recanvis disponibles i siguin fàcils de reutilitzar per
tercers.
Com ho ha fet Carlota? Ha seguit la regla de les 7R:
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3.1 Ha reduït


En primer lloc, la Carlota està refusant comprar coses que no necessita. Sap que
cada cop que adquireix un dispositiu nou, està causant l'emissió d'uns 235 kg. de
CO2 equivalent, extraient materials finits i recolzant una cadena de fabricació on es
poden vulnerar drets socials i laborals, per exemple el cobalt de sang5 al Congo,
durant l'extracció; o drets laborals, per exemple al sud-est asiàtic durant la
fabricació6. Així mateix, sap que només el 20% dels dispositius del planeta es recicla
correctament7. La resta es tracta informalment o s'aboca a incineradors, perdent-se,
segons l'ONU8, 47 dels 57 milers de milions de dòlars que es generen globalment a
l'any, una xifra superior al PIB de molts països del món.



Carlota intenta allargar l'ús del dispositiu que té. És coneixedora que al voltant del
80% de la petjada de carboni d'un telèfon mòbil es produeix durant el procés de
producció9. Mentrestant, si ho mirem globalment als països de la Unió Europea, el
40% dels impactes ambientals de les TIC es deuen a la fabricació. Seguir usant el
dispositiu significa deixar de fabricar un de nou . Això no obstant, l'etapa d'ús també

5
6
7
8
9

https://circulartech.apc.org/books/una-guia-sobre-la-economia-circular-de-los-dispositivosdigitales/page/estudio-de-cas-el-destino-de-las-mineras- artesanals-en-katanga-republica-democratica-decongo
https://circulartech.apc.org/books/una-guia-sobre-la-economia-circular-de-los-dispositivosdigitales/page/modulo-6-la-necesidad-de-defender-los-derechos- de-loses-treballadores-en-el-muntatge-ila-fabricacion
https://circulartech.apc.org/books/una-guia-sobre-la-economia-circular-de-los-dispositivosdigitales/page/modulo-9-el-valor-y-el-costo-de- els-residus-electrònics
Vanessa Forti, Cornelís Peter Baldé, Ruediger Kuehr, i Garam Bel. 2020. The Global E-waste Monitor 2020:
Quantities, flows and the circular economy potential. United Nations University (UNU).
https://ewastemonitor.info/gem-2020/
Segons un estudi de la Universitat McMaster, al Canadà,
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contamina: un 10% del consum elèctric d'energia a la Unió Europea és degut a les
tecnologies digitals10. Aquest estudi desmunta la creença que el món virtual no
impacta en el món físic. Sí que ho fa i molt, si es té en compte que el 44% dels
impactes negatius es deuen a l'energia consumida, al considerar l'impacte dels
centres de servidors ( data centers ) d'un 18%, davant de l'11% de les xarxes i un 71%
en l'ús del dispositiu.


El cost ambiental d'utilitzar dispositius depèn en gran mesura de les fonts
d'electricitat que utilitzeu a cada lloc. No és el mateix alimentar el nostre ordinador
amb carbó que amb plaques solars. En són exemples els laboratoris solars
d'aprenentatge amb ordinadors reutilitzats de Computer Aid11 que ja funcionen a
Kenya.



L'ús crític i conscient de les tecnologies és un altre repte (desconnexió digital, fonts
d'informació). Per exemple, Carlota es planteja si cal tenir-ho tot al núvol, si cal
emmagatzemar tants correus, i configura el seu ordinador perquè posi en repòs
quan porta uns minuts sense ús, és equilibrada quant a les pel·lícules que veu,
etcètera.

El manteniment del maquinari i les actualitzacions del programari són clau per allargar la
vida útil dels ordinadors.

10 https://www.greens-efa.eu/opinions/2021/12/06/digital-technologies-in-europe/
11 https://circulartech.apc.org/books/una-guia-sobre-la-economia-circular-de-los-dispositivosdigitales/page/estudio-de-caso-laboratorio-solar-de-aprendizaje-de- computer-aid-sostenible-escalable-iadaptable-a-les-necessitats-locals
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3.2 Ha reutilitzat
 Carlota ha posat la segona mà primer. S'ha informat sobre com els dispositius es
poden adaptar a les seves necessitats. Aquest gest ajudarà a capgirar l'economia
lineal. Apostar per la reutilització no sols comporta un estalvi ambiental, sinó social i
econòmic. Carlota està ajudant a enfortir el teixit circular (centres de reparació) de la
ciutat. Per exemple, aquesta calculadora d'AERESS 12 estima que cada ordinador de
segona mà que es adquireix genera unes 3 hores de feina per a una altra persona.
Cada cop hi ha més portals on adquirir dispositius de segona mà (per exemple eBay).
Si ets una institució, pública o privada, planeja la licitació de compra tenint en compte
tot el cicle de vida dels dispositius, de manera que puguis donar un segon ús a
dispositius que poden servir per a altres treballadors o fins i tot com a terminals per a
aplicacions virtualitzades.

3.3 Ha reparat
 Encara que no sempre hi hagi peces de recanvi, o els productes segueixin arribant a
l'obsolescència funcional per si mateixos, la majoria de vegades descartem ordinadors
abans que arribin al final de vida útil, quan reparar és econòmicament encara més
favorable que comprar-ne un de nou. Ella recorre a les botigues de reparació de la seva
ciutat per recuperar lordinador. A més, cada cop hi ha més iniciatives que ens ajuden a
reparar-nos els nostres aparells electrònics. Un exemple és el portal Ifixit.com13.
12 https://calculadorasocial.aeress.org/
13 https://www.ifixit.com/
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Mentrestant, hi ha moviments que promouen canvis legislatius que regulin el dret a
reparar, com Right to repair14,

3.4 Ha renovat


Carlota ha estat crítica en l'ús de la informàtica i sap que molts cops són els
programes i no les màquines els que provoquen l'obsolescència. Un bon exemple de
com les màquines es queden curtes a causa de productes com Windows 11. És un
bon moment per investigar altres opcions lliures que no requereixen maltractar el
planeta perquè funcionin. Els sistemes operatius lliures no necessiten tantes
capacitats de les màquines. Hi ha múltiples fonts a internet per veure com adaptar el
teu ordinador perquè funcioni amb programes lliures i sense haver de canviar-lo.

3.5 Ha recuperat


Abans de portar el seu ordinador al lloc de reciclatge del vostre barri, Carlota ha
valorat el potencial de reutilització Pot ser útil per a algú més?



En el seu cas, l'ordinador era massa vell i limitat, però si no hagués estat així, hi ha
centres de reutilització, o punts de recollida de dispositius, per ser recondicionats i
oferir-los com a oferta de segona mà. Els centres de reutilització esborren les dades,
poden canviar el disc dur i ampliar la memòria RAM, netegen i recuperen l'aspecte

14 https://repair.eu/ és/
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estètic per donar una nova vida als dispositius. El seu preu assequible permet a
moltes més persones poder accedir a aquests dispositius.
Per exemple eReuse15, una xarxa d'entitats vinculades a l'economia circular, des del 2003
intercoopera amb altres entitats per captar donacions de dispositius descartats
d'administracions públiques i organitzacions privades per crear un mercat de segona mà de
dispositius a preus accessibles per a la ciutadania, especialment la vulnerable. A Europa,
els centres de reutilització estan representats per la xarxa internacional rreuse 16. Altres
exemples similars són Computadoras per Educar17, a Colòmbia, NodoTau18, a Argentina, els
anomenats repair Cafè o el Restart Project19, al Regne Unit, aquests dos últims basats en el
voluntariat.

3.6 Ha reciclat
Encara que no a tot arreu hi ha la infraestructura adequada per tractar els residus
electrònics, la majoria compta amb algunes solucions, amb diversos actors de la cadena de
reciclatge, des dels que recullen i fraccionen, fins als que fonen o recuperen materials, que
necessiten processos molt sofisticats (que es donen al nord global).
15 https://circulartech.apc.org/books/una-guia-sobre-la-economia-circular-de-los-dispositivosdigitales/page/estudio-de-caso-ereuse-construir-circuitos-de-reutilizacion-para-la-inclusion-social
16 https://rreuse.org/our-network/
17 https://circulartech.apc.org/books/una-guia-sobre-la-economia-circular-de-los-dispositivosdigitales/page/estudio-de-caso-computadoras-para-educar-garantizar-la-circularidad-mediante-la-gestionadecuada-de-los-residuos-electronicos-en-una-iniciativa-de-computadoras-para-escuelas
18 https://circulartech.apc.org/books/una-guia-sobre-la-economia-circular-de-los-dispositivosdigitales/page/estudio-de-caso-planta-de-gestion-de-residuos-informaticos-el-largo-y-desafiante-caminode-concrecion-de-una-planta-de-reciclaje-de-residuos-electronicos-en-argentina
19 https://therestartproject.org/
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Al nord global, els dispositius que enviem a reciclar se solen gestionats a través de la
Responsabilitat Ampliada del Productor, un sistema basat en "qui contamina, paga". A la
majoria de països europeus, segons la directiva Marc de Residus (DMR), els Residus dels
Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEES) estan regulats així. A Espanya, el fabricant finança i
participa de la gestió dels fluxos de residus a través d'una desena de sistemes col·lectius
de responsabilitat ampliada del productor anomenats SCRAP.

3.7 Ha redissenyat
Si Carlota no hagués trobat un ordinador de segona mà, i n'hagués hagut de comprar un de
nou, segurament hauria aplicat criteris de compra circular o de models de negocis
alternatius per fer la seva elecció. Encara que no existeix la transparència exigible als
fabricants, l'ideal seria comprar-ho tenint en compte la seva reparabilitat (que sigui
fàcilment reparable i que hi hagi peces de recanvi), reusabilitat (que el dispositiu pugui ser
millorat incorporant nous components o adaptat per al seu ús per altres persones) i
durabilitat. Per exemple, Fairphone20, una companyia social dissenya i gestiona la fabricació
de telèfons mòbils amb menor impacte social i ambiental.
Els contractes a llarg termini que afegint volums de dispositius electrònics permeten als
compradors públics aconseguir que els subministradors demostri el compliment dels
drets laborals dels treballadors i l'aplicació de criteris ambientals a la cadena de
subministrament. Per això, 330 compradors del sector públic d'Europa es recolzen a
20 https://circulartech.apc.org/books/una-guia-sobre-la-economia-circular-de-los-dispositivosdigitales/page/estudio-de-caso-fairphone-construir-un-telefono-movil-social-y-ambientalmenteresponsable-y-que-dure-mas
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Electronic Watch21, una organització independent que ofereix la possibilitat de
monitoritzar la cadena de subministrament i el compliment dels criteris socials
establerts als contractes.

21 https://circulartech.apc.org/books/una-guia-sobre-la-economia-circular-de-los-dispositivosdigitales/page/estudio-de-caso-electronics-watch-utilizar-el-poder-de-la-contratacion-publica-para-lograrla-mayor-liquidacion-posible-de-comisiones-de-contratacion-de-trabajadoresas-migrantes
[ÍNDEX]

GUIES PANGEA

4

ARBRE DE DECISIONS
Per resumir, amb aquest arbre de decisions pretenem orientar a prendre

decisions correctes quant a l'ús, la reutilització i l'adquisició d'un ordinador nou.
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4.1 Punt 1
La premissa bàsica serà intentar mantenir el dispositiu que ja tenim sempre que sigui
funcional. Si es fa malbé, intentem reparar-ho si tenim els coneixements adequats, o portarho a un taller de reparació.

4.2 Punt 2
Si no es pot reparar, hem de reflexionar sobre la generació de residus, i quines opcions hi ha
per desfer-nos de l’ordinador amb el menor impacte ambiental. Lliurar el dispositiu en un
centre de reutilització perquè pugui ser reciclat correctament.

4.3 Punt 3
Tant si l'ordinador segueix funcionant després de la reparació, com si s'ha quedat antiquat
per a les nostres necessitats, un dia ens farem la pregunta de si ho segueixo necessitant.
En cas que sí, ho seguim usant.

4.4 Punt 4
Si ja no ens serveix, tinc dues tasques a fer. Ens preguntarem si pot ser funcional per a
altres comunitats o persones amb menys necessitats. Potser per a un familiar, o per a un
centre de reutilització a la teva ciutat que pugui recondicionar-lo, esborrar-li les dades,
canviar-li el disc dur o augmentar la memòria RAM. Aquest procés crea ocupació i té molt
de potencial de generació d'alternatives econòmiques. A més, el menor cost dels
ordinadors recondicionats ajuda a fer-los accessibles per a persones vulnerables.
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4.5 Punt 5
Si ja hem donat un destí digne a l'ordinador, ja sigui amb una segona vida, o assegurant-nos
que es recicla correctament, és el moment d'escollir la nostra propera adquisició i fer-se
preguntes incòmodes. Què comporta per al medi ambient i l'equitat social, extreure
recursos d'un planeta finit, acoblar-los i transportar-los a l'altra banda del mar? També ens
preguntarem per aquest mercat de segona mà al que potser haguem contribuït al punt 4.
Avaluarem les nostres necessitats. Necessito el darrer ordinador que ha sortit al mercat?
Quines necessitats tinc en realitat?

4.6 Punt 6
No em convenç la segona mà. Potser no tingui cap opció a prop de casa, o no em refiï de la
qualitat. Sigui com fos, si l'única opció és comprar-se un ordinador nou, abans de fer-ho, hi
ha un altre moment per a la reflexió: quines necessitats reals tenim i què s'hi ajusta millor.

4.7 Punt 7
Ens hem decidit per un ordinador de segona mà. Abans, haurem mirat on ha estat
recondicionat (sempre prioritzarem que sigui local per evitar les emissions del transport),
haurem mirat proveïdors que certifiquin la qualitat i ens haurem fet un mapa mental de
preus comparant diverses opcions.

Bona sort amb el teu ordinador i gràcies a tu, en nom de totes les persones i el
sobrecarregat i únic planeta que tenim.
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Plaça Eusebi Güell 6-7
Edifici Vertex, planta 0
08034 Barcelona
Tel: +34 934015664
Correu: suport@pangea.org
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Aquesta guia està subjecta a la llicència de Reconeixement-CompartirIgual
4.0 Internacional de Creative Commons. Si voleu veure una còpia d'aquesta
llicència accediu a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ o envieu
una carta sol·licitant-la a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View,
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