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emetia el documental d’Upside TV “Made in Xina” on es palesaven els 

problemes de salut i seguretat, els salaris precaris o les multes punitives 

que patien els treballadors de Foxconn –el principal fabricant xinès dels 

dispositius d’Apple, d’Amazon o de Hewlett-Packard-, assenyalat arrel dels 

repetits suïcidis de treballadors de l’empresa.  

L’exemple de Foxconn però no és excepcional, en el recent informe 

“Electrònica Low cost”, realitzat amb el suport de Setem Catalunya, es 

mostren violacions de drets laborals de proveïdors de Dell, el tercer 

fabricant mundial d'ordinadors, en les regions xineses de Guangdong i 

Jiangsu.  
 

Per tenir una indústria electrònica que respecti els drets dels treballadors, 

el consorci europeu Electronics Watch, demana que els consumidors a 

gran escala, és a dir, les administracions públiques i les universitats, facin 

compra pública responsable.  
 

Tanmateix, com a ciutadans tenim a l’abast opcions que asseguren una 

reducció dels RAEE i que ofereixen condicions de treball justes. El 

projecte Eticom i la cooperativa Som Connexió, seguint el model de Som 

Energia, s'han proposat agrupar persones que busquen ser sobiranes amb 

els serveis de telefonia i de connexió a internet. La seva infraestructura 

prové de la XOLN que impulsa la Fundació Guifi.net, una xarxa oberta, 

lliure i neutral (XOLN), basada en acords d'interconnexió entre usuaris, 

nascuda el 2004 a Osona i estesa per tot Catalunya i per diversos llocs de 

l’Estat espanyol i de l’Àfrica. Guifi.net és un projecte de nous bens comuns 

–com el software lliure o els serveis p2p-, iniciatives que, davant la 

creixent mercantilització de la xarxa, creen uns escenaris de propietat i ús 

de les noves tecnologies basats en la voluntat, la comunicació i la 

coordinació entre usuaris. Les xarxes CCT, cooperativa de consum 

tecnològic, o N-1, un dels nodes del projecte social Lorea, en són 

exemple. 

L’any 2007 la Fundació Bip Bip publicava que l’Estat espanyol llençava 

42.000 tones de residus informàtics cada any i en reutilitzava només 

un 8%. Permanent Error, un reportatge fotogràfic de Pieter Hugo, 

captava com el mercat d'Agbogbloshie d’Accra, Ghana, s’havia 

convertit en un dels abocadors tecnològics més importants del món, 

desmuntant i cremant sense cap mesura de seguretat milions 

d'ordinadors vells europeus.  
 

Per evitar el creixement dels residus d’aparells elèctrics i electrònics 

(RAEE), o e-brossa, el programa Reutilitza de la UPC o l'organització 

Xarxa de Suport a la Reutilització de les TIC –que facilita el contacte 

entre donants d'equips amb particulars i entitats-, donen una nova vida 

als nostres aparells. Dur-los als comerços de compra o als punts 

verds, també n'assegura un desmuntatge i una descontaminació del 

cadmi, del crom, del plom, del níquel o del mercuri adequat.  

Amb tot, la indústria electrònica creix un 7% anual. Fa uns mesos TV3 

 
 

Tria tecnologia responsable, consulta l'impacte social i ambiental 

de l'empresa comercialitzadora. Allarga la vida dels teus aparells 

electrònics, no et deixis enlluernar per les novetats del mercat. Duu 

els residus a un projecte de reutilització, els aparells electrònics 

i/o els seus components tenen encara molta energia. Fes-te sobirà 

tecnològic,  descobreix iniciatives lliures i neutrals com Eticom, 

Som Connexió o la Fundació Guifi.net. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.setem.org/media/pdfs/Informe_Electronica_low_cost_CAT.pdf
http://electronicswatch.org/ca
https://guifi.net/ca
http://www.thephone.coop/home/
http://www.somconnexio.org/
http://opcions.org/sites/default/files/revistas/opcions6cat.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=vTuchLNCquw
http://www.setem.org/media/pdfs/Informe_Electronica_low_cost_CAT.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2012/GuideGreenerElectronics/Full-Scorecard.pdf
http://pantallesalsud.wordpress.com/
http://www.xsr.cat
https://n-1.cc/
http://www.fairphone.com/
http://cct.laparabolica.com/

