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1.

Introducció
A causa del creixement de l’economia planetària,
el consum global de materials i energia ha
augmentat de forma exponencial a les darreres
dècades. Avui en dia, l’ésser humà extreu i utilitza
al voltant d’un 50% més de recursos que fa trenta
anys i això es tradueix en una mitjana de 60 mil
milions de tones de matèries primeres a l’any.
Aquesta xifra equival al pes de 41.000 edificis com
l’Empire State Building. A més, el consum dels
recursos naturals extrets es reparteix de forma
desigual, arribant en alguns casos a consumir deu
cops més matèries primeres els països rics que
els països empobrits. (SERI, 2009)
Alhora, cada cop són més els estudis que ens
alerten que aquest creixement exponencial ens
està fent conèixer els límits planetaris, els quals
s’han sobrepassat o s’està a punt de fer-ho.
Diversos estudis ho demostren:
La pèrdua de biodiversitat arriba a ser mil cops
superior a la que era en èpoques preindustrials
(Butchard et al. 2010)

Dues terceres parts dels serveis ambientals
generats pels ecosistemes planetaris s’estan
deteriorant (MA, 2005)
El deteriorament ambiental anticipa costos
multimilionaris per a l’economia global (Stern,
2006; TEEB, 2010)
Fins i tot el Programa de les Nacions Unides per
al Medi Ambient afirmava l’any 2010 “Ha arribat
el moment de reconèixer els límits dels recursos
naturals per a donar suport al desenvolupament
humà i al creixement econòmic”, i afegeix “el món
ja s’està quedant sense recursos assequibles i
d’alta qualitat de materials tan essencials com
el cru, el coure o l’or”. Així, planteja com a única
solució la separació del consum creixent de
recursos naturals del creixement econòmic, fentlos independents l’un dels altres.
Tot i les alertes que s’han disparat en els darrers
anys, el sistema econòmic segueix essent el
centre de les polítiques, un sistema que Esteban
1
(2013) , defineix com el sistema “de les cinc is”:

Insostenible: vivim per sobre dels límits ecològics del planeta. La terra necessita un any i mig per
a produir i regenerar el que la població consumeix en un any.
Injust: la diferència entre rics i pobres ha anat en augment tant entre països com dins dels països.
Infeliç: els nivells de satisfacció no han variat significativament tot i haver-se triplicat els poders
d’adquisició econòmica i d’haver-se duplicat el consum de recursos naturals.
Inestable: el model econòmic actual només és estable quan el consum creix. Si el consum no
creix, l’economia s’estanca, l’atur creix, hi ha menys recursos públics i trontolla l’estat del benestar.
L’imperatiu de créixer ha definit l’estructura de l’economia moderna. La capacitat de les economies
capitalistes de garantir l’ocupació i el benestar, així com d’evitar el col·lapse en situacions de crisi,
o la nostra pròpia capacitat per a recompondre’ns després dels xocs (la resiliència) es fonamenten
en el creixement. El creixement és el mecanisme que evita la inestabilitat i el col·lapse econòmic,
però paradoxalment és el motor d’una inestabilitat encara major: l’ecològica.
Ineficient: des de 1961 a nivell global hem triplicat l’activitat econòmica i hem duplicat el consum de
recursos naturals; tot i així durant el mateix període els nivells d’insatisfacció de la població s’han
mantingut estables, i la desigualtat entre rics i pobres ha augmentat. En conjunt –les economies
occidentals en particular– hem estat molt poc eficients en transformar recursos naturals en
benestar humà.

1. Membre de New Economies Foundation.
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En aquest context de crisi sistèmica, l’explotació
de recursos naturals (d’ara endavant, RN) segueix
essent una opció viable i cada cop més lucrativa
a causa de l’externalització i invisibilització dels
seus impactes2 , en especial dels ambientals
i socials3 . L’actual sistema econòmic no té en
compte els costos de la destrucció massiva
d’ecosistemes, biodiversitat i els conflictes socials
que aquestes ocasionen.
Les indústries extractives i de processament de
minerals (en endavant, IE) han estat destacades
com a tercera font mundial de contaminació
(Blacksmith Institute, 2012). A més, tenen un rol
cabdal en la pèrdua de biodiversitat del planeta.
D’altra banda, també contribueixen a la crisi
alimentària i social atesos els seus impactes
als teixits productius i a les agricultures de
subsistència de les zones afectades per aquestes
(Campos A. i Carrillo M., 2008).
Per a integrar aquests costos, la solució que es
planteja des de les institucions encarregades de
vetllar per la governança ambiental4 mundial a
la recent cimera de Rio+20 és l’Economia verda
(PNUMA, 2011). Aquesta és una forma de fer
entrar totes les funcions dels ecosistemes dins el
mercat, on es valoritzen i s’hi posa preu. D’aquesta
forma es reprodueix el patró ja viscut amb altres
matèries de primera necessitat, com ara els
aliments, les especulacions dels darrers anys
dels quals han empitjorat l’accés a l’alimentació a
molts països del món.

2. Els analitzarem amb més profunditat a l’apartat 1.1.
3. La qüestió de la responsabilitat de les Indústries Extractives (i de les transnacionals en general) és una
pregunta no resolta. Encara avui són quasi inexistents els casos en què una empresa transnacional assumeix
la responsabilitat de les seves actuacions en països del Sud, ja que han aconseguit dotar-se d’una arquitectura
d’impunitat que les protegeix. Per a més informació, consulteu www.stopcorporateimpunity.org. Un cas aïllat: la
justícia holandesa va condemnar la filial nigeriana de la petroliera Shell a indemnitzar un pescador d’aquell país
que havia denunciat l’empresa per haver contaminat àrees productives del seu poble. Tot i així, no tots els denunciants van obtenir el mateix resultat. Disponible a: http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/1/crudo/
4. A les dècades de 1970 i 1980 l’èmfasi de la governança es va desplaçar cap a la governança ambiental mundial
inspirada per nous actors, entre ells les agències de Nacions Unides. El principi rector adoptat pel nou ordre
mundial va ser el desenvolupament sostenible. (La sostenibilitat és entesa com a desenvolupament que satisfà
equitativament les necessitats socials, econòmiques i ambientals de les actuals i futures generacions. No va ser
fins a vint anys més tard, a la primera Cimera de la Terra de 1992, quan el concepte va començar a ser operatiu.
Aquesta cimera va suposar la institucionalització de la governança ambiental, i també va marcar l’inici de la introducció de la mercantilització en els acords ambientals internacionals).

5

1.

ESFeres

Estudi 13

Abast de l’estudi
Els impactes de les indústries extractives són
ben diversos, i els fluxos mundials de materials
ben complexes; és per això que hem centrat
l’estudi en l’impacte d’aquestes indústries en un
sector en concret. En aquest cas hem escollit
el sector de l’electrònica, un sector d’especial
rellevància actualment, que tot i la crisi sistèmica
que estem patint segueix en creixement i que
està fent augmentar la demanda de minerals
substanciosament. L’objectiu del present estudi
és analitzar la relació existent entre el model
de producció i gestió de béns tecnològics i
l’extracció de minerals i els seus impactes, una
relació molt sovint llunyana i invisibilitzada per
als consumidors, i fins i tot per als productors.
L’estudi pretén integrar el cicle de vida complert
d’aquests minerals. Per tant, estudiarà amb quins
materials i criteris es fabriquen, i què se’n fa
d’aquests dispositius un cop ja no serveixen.
S’abordaran aquestes dues qüestions analitzant
algunes de les noves tecnologies més comunes,
com són les pantalles planes i els mòbils, i
els seus continguts en minerals. Es donaran
exemples dels conflictes associats a l’extracció
d’aquests minerals a altres països i es centrarà
principalment en l’abastiment de la Unió Europea,
analitzant les polítiques que impulsen.
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Al capítol 1, s’exposen els orígens i els impactes
de les indústries extractives, la importància
dels minerals crítics, les seves aplicacions i
les polítiques de la Unió Europea relacionades
amb aquests. Per últim, s’analitzen algunes de
les causes de la demanda creixent d’aparells
electrònics en els darrers anys.
Al capítol 2, s’analitzen els minerals crítics de més
rellevància a la indústria electrònica estudiantne la importància, les aplicacions, l’origen, les
principals empreses extractives i, finalment, els
conflictes associats a l’extracció i producció a
través d’exemples a diversos països.
Al capítol 3, es relacionen aquests minerals amb
dos dels aparells electrònics més utilitzats pel
consumidor habitual, estudiant la quantitat de
minerals continguts en aquests i relacionant-ho
amb el seu consum anual a Espanya.
Al capítol 4, s’exposa l’habitual gestió dels recursos
electrònics un cop s’ha acabat el seu primer ús,
i el tràfic il·legal que de vegades es dóna cap a
països empobrits. S’analitzaran variables com
poden ser el risc ambiental, social i de toxicitat.
Aquestes altres variables s’analitzaran amb un cas
d’estudi a Ghana.

Els orígens de les Indústries Extractives
i els seus impactes
Les indústries extractives5 van ser impulsades com
a generadors de desenvolupament als anys 90.
El Banc Mundial i altres organismes multilaterals
encarregats de vetllar per la governança mundial6
van ser els responsables de fer-ho sota els
Plans d’Ajustament Estructural (PAE)7. Com a
conseqüència de la seva explotació intensiva per
a abastir la demanda del mercat mundial, se’n
deriven uns impactes que han estat àmpliament
estudiats. Aquests han estat identificats en els
àmbits ambiental i de la salut, social, polític i
econòmic.8

o cancerígens (com ara el cianur o hidrocarburs
aromàtics policíclics).
Destrucció de vegetació deguda al moviment
de terres, la pluja àcida i micropartícules nocives
suspeses a l’aire degudes a les voladures per al
moviment de terres.

Les explotacions mineres exerceixen una forta
pressió sobre els ecosistemes fràgils d’elevada
biodiversitat i sobre les comunitats properes a la
zona d’extracció. Quant als impactes ambientals,
cal destacar:

Problemes de salut deguts a una exposició
permanent (amb risc molt elevat d’esdevenir
crònics) a fonts de contaminació o per vessaments
accidentals que produeixen una exposició
puntual a nivells de contaminació molt per sobre
dels estàndards ambientals (risc alt, però no
tant freqüents). Les conseqüències d’aquestes
exposicions poden ser irritacions o malalties
de pell, mals de cap excessius, intoxicació de la
sang, problemes de respiració aguts i crònics,
dolors musculars i estats febrils entre la població
resident als voltants de les explotacions.

Esgotament de les reserves de recursos
naturals.

Poca o nul·la reparació de l’impacte ambiental
generat.

Contaminació de l’aigua: acidificació d’aqüífers,
conques hídriques contaminades per metalls
pesants i altres productes químics altament nocius

Problemes de salut mental a les comunitats
afectades, generats pel deteriorament social,
polític i ambiental de les zones d’extracció.

Impactes ambientals i de la salut

5. Es consideren indústries extractives l’activitat minera i petroliera.
6. La governança global va tenir el seu origen en finalitzar la II Guerra Mundial, amb la creació d’organismes
internacionals que aspiraven a establir un ordre econòmic mundial, estimulat i patrocinat pels Estats Units. Des
del principi va estar inspirat en el pensament neoliberal, és a dir, desregulació dels mercats i del capital, un
estat dèbil, enèrgica protecció dels drets de propietat intel·lectual i privatització de béns i serveis. Font: Lanka
Horstink. “Es sostenible si es comercializable: la brecha democrática y ecológica en el discurso del desarrollismo
verde”. Ecología Política, 2012
7. Els Plans d’Ajustament Estructural:
(…)Davant els fracassos dels Plans Brady i Baker, l’FMI i el Banc Mundial van prendre com a bandera el que es
coneix com a Plans d’Ajustament Estructural (PAE), que són tot un seguit de polítiques d’ajustament macroeconòmic, de marcat caràcter neoliberal, amb l’objectiu d’estabilitzar les economies afectades per la crisi i reestructurar-les de manera que poguessin fer front sense problema als pagaments del servei del deute. L’Ajustament es
va convertir des de la dècada dels 80 en la recepta única que havien d’adoptar els països endeutats que volien
accedir als préstecs del BM o el FMI (...) El principal objectiu dels PAEs és el sanejament de l’economia del país
per alliberar recursos per a poder fer front als pagaments de deute pendents. Com s’aconsegueix aquest sanejament? Principalment reduint el dèficit públic, és a dir, reduint despeses i augmentant els ingressos de l’Estat: per
a reduir les despeses els PAE “recomanen” retallar les despeses socials (educació, salut...), eliminar els subsidis
a agricultors i petites empreses, reduir les plantilles i els sous dels funcionaris, etc. Generalment no es “recomanen” retallades en la despesa militar. Per a augmentar els ingressos es “recomana” incrementar les tarifes dels
serveis bàsics (aigua i energia), augmentar els impostos indirectes (IVA) però no els directes (que generalment
són progressius segons els nivells de riquesa), i sobretot privatitzar les empreses públiques. Vendre els actius
del país per a poder obtenir divises per a pagar el deute extern. Font: www.quiendebeaquien.org
8. Sílvia Formentí. Falta agua o sobra mineria? Implicaciones de la Raw Materials Initaive de la Unió Europea a
América Latina. (13)
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Impactes socials i polítics

Impactes econòmics

Podem destacar tres deterioraments importants,
pel que fa a problemes socials:

Inadequada redistribució dels
obtinguts pel sector miner i petrolier.

Deteriorament de la situació social de la
dona. La càrrega de la dona és superior ja que és
la responsable del subministrament d’aigua i de
vetllar per la salut familiar, dos espais fortament
degradats per l’activitat extractiva.

Increment de les partides pressupostàries
destinades a les forces armades en detriment de
les inversions en salut i educació.

Precarietat laboral. L’ocupació per a les
persones de les comunitats properes a les zones
d’extracció sovint és temporal i no qualificada, ja
que es deleguen els llocs de treball qualificats a
persones provinents d’altres països o zones. A
més, les condicions en aquests projectes són amb
freqüència difícils i violen les normes laborals de
l’OIT.
Aparició o agreujament de problemes socials
existents, com ara l’alcoholisme, la drogoaddicció,
la prostitució i la delinqüència.
En referència als impactes polítics, el principal és
la sistemàtica vulneració de drets humans, però
se’n poden destacar d’altres també rellevants:
Repressió i persecució d’activistes contraris
als models vigents d’explotació. El dret a la
terra, als territoris i als recursos naturals, i al
consentiment lliure, previ i informat, encara no
estan plenament acceptats. També sovint es
“criminalitza la protesta social”.
Ineficiència
governamental,
autoritaris i corrupció.

governs

El desencadenament de conflictes armats
com a mecanisme de control dels recursos
naturals.
Les empreses extractives o d’exploració
poden crear o aprofitar-se de les tensions
intra o intercomunitàries (en referència als
posicionaments contraris o a favor de l’activitat
extractiva) utilitzant mecanismes de compensació
i ofertes laborals.
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beneficis

Pèrdua o dany dels mitjans de subsistència,
així com una amenaça a la seguretat i la sobirania
alimentària, degudes al desplaçament de
poblacions de les pròpies terres i un accés reduït
a l’aigua. Les indemnitzacions per aquests danys
són sovint inadequades o molt tardanes.
Aquestes corporacions executen projectes
que no tenen en compte els interessos dels
pobles originaris, pobladors ancestrals de les
terres dels projectes extractius.

2.1. La dependència europea i la Raw
Materials Initiative
La
disponibilitat
de
matèries
primeres
indispensables per a l’economia europea està
sotmesa a una pressió creixent. D’una banda les
reserves de recursos minven, i d’altra les seves
aplicacions i la demanda al mercat mundial
augmenten com a conseqüència del creixement
de les economies emergents.
Per aquest motiu, el novembre de 2008 el
Parlament Europeu aprova la Raw Materials
Initiative (COM(2008) 699), que estableix mesures
per a millorar i garantir l’accés a les matèries
primeres a la Unió Europea a través de tres línies
principals:
Garantir l’accés a les matèries primeres dels
mercats internacionals en les mateixes condicions
que altres competidors industrials.
Establir les condicions marc adequades a la UE
per a potenciar un subministrament sostenible
de matèries primeres de fonts europees.

Els orígens de les Indústries Extractives i els seus impactes

Fomentar una eficiència de recursos general
i promoure el reciclatge per a reduir el consum
de matèries primeres i disminuir la dependència
relativa de les importacions.
Durant el període d’abril de 2009 a juny de 2010,
la Comissió Europea crea un grup de treball amb
l’objectiu de determinar les prioritats a seguir
per a garantir l’abastiment dels recursos minerals
necessaris per a alimentar el motor econòmic
europeu. Aquest grup de treball publica el juliol
de 2010 l’informe Critical raw materials for the
EU, en el qual defineix els catorze minerals crítics
per a la Unió Europea. La consideració de “crític”
ve donada pel risc de manca de subministrament
que cada mineral té associat. Els factors que
determinen el risc de subministrament són:

L’estabilitat
productors.

sociopolítica

dels

països

La concentració de les reserves, tant en
ubicacions geogràfiques com en monopolis
empresarials.
La possibilitat de substitució per altres
minerals.
La importància econòmica, la qual despunta
en els sectors creixents de les noves tecnologies
i la comunicació.
Altres factors específics de subministrament.
Els catorze minerals crítics resultants i les seves
aplicacions principals es detallen a la Taula 19

Taula 1 – Usos dels minerals crítics en les tecnologies emergents.

Mineral

Tecnologies emergents

Gal·li

Plaques fotovoltaiques fines, circuits integrats, WLED (LED de llum blanca)

Neodimi

Imants permanents, tecnologia làser

Indi

Visualitzadors digitals, plaques fotovoltaiques fines

Germani

Cable de fibra òptica, tecnologia d’òptica infraroja)

Platí

Microcondensadors, tecnologia mèdica

Tàntal

Microcondensadors, tecnologia mèdica

Plata

RFID (identificació per radio freqüència), soldadures lliures de plom

Cobalt

bateries d’ions de liti, combustibles sintètics

Pal·ladi

Catalitzadors, dessalinització de l’aigua de mar

Titani

Dessalinització de l’aigua de mar, RFID

Coure

Eficiència dels motors elèctrics, RFID

Niobi

Microcondensadors, aliatges de ferro

Antimoni

Conductors (ATO, òxid d’antimoni i estany), microcondensadors

Crom

Dessalinització de l’aigua de mar, tecnologia marina

Font: Critical raw materials for the EU. Report of the Ad-hoc Working Group10 on defining critical raw materials..
Version of 30 July 2010. European Commission. Enterprise and Industry. P:8. Disponible a: http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/rawmaterials/documents/index_en.htm)
9. Sílvia Formentí. Falta agua o sobra minería? Implicaciones de la Raw Materials Initaive de la Unió Europea a
América Latina,. p. 15.
10. El grup de treball ad-hoc és un subgroup del grup d’abastiment de minerals critics, designat per la Comissió
Europea.
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Relacionats amb la RMI, la Unió Europea ha
impulsat diversos estudis11 per a conèixer la
quantitat de metalls associats als aparells
electrònics, el seu potencial de reciclatge i la
possibilitat de substitució. D’altra banda també
estudia com fer mines amb impacte zero, com
controlar la totalitat dels impactes. Tots aquests
estudis segueixen les línies definides per la
Iniciativa però ni en la definició de l’estratègia,
ni a l’informe del grup de treball, ni als estudis
finançats, no s’estudien en profunditat cap dels
següents temes:
Quins són els conflictes associats a l’extracció
de cadascun dels minerals estratègics, i si aquest
podria ser un factor per a determinar la criticitat
del mineral, o el país d’abastiment.

volàtils i el domini del mercat siguin elevats. A
la banda de l’abastiment, són poques les mines
productores dels minerals tecnològics; això
fa que la producció d’aquests minerals estigui
concentrada en un nombre reduït de productors12.
Noves fonts de demanda provinents de noves
aplicacions d’aquests minerals podrien causar
que la demanda superés l’abastiment en un
període curt de temps (Gràfic 1).
Gràfic 1 Augment esperat de la demanda de minerals
estratègics en relació al subministrament i als riscos
d’abastiment actuals. L’eix horitzontal representa
l’abastiment un risc d’abastiment combinat 13, l’eix
vertical indica la ràtio de demanda de producció, i s’ha
normalitzat la magnitud al valor de la producció mitjana
en el període 2006-2010. 14

Com reduir el consum d’aquests minerals
sense haver de substituir-los; l’estratègia
plantejada per la RMI tan sols contempla el
reciclatge i l’eficiència com a via per a la reducció
del consum d’aquests minerals.

2.2. Augment de la demanda
d’aparells electrònics
A les dues darreres dècades, el creixement global
en la producció i el consum d’aparells electrònics
ha estat exponencial. Segons el Programa de
Nacions Unides per al Medi Ambient, això és degut
en gran part a la penetració dels productes en el
mercat dels països en vies de desenvolupament,
a l’aparició de mercats de recanvis en aquests
països i a una elevada taxa d’obsolescència dels
productes.
Els minerals o metalls tecnològics són els que han
permès el desenvolupament d’aquesta indústria
en els darrers 50 anys. Aquests minerals s’usen
en petites quantitats per a aplicacions molt
específiques. A més, s’extreuen en volums molt
petits, la qual cosa fa que la probabilitat de preus

Font: Bujis B. Et al. 2012

11. ABSORBNET, EO-MINERS, ERA-MIN, EuroGeosource, ExPerl, GEO-SEAS disponibles a: http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/raw-materials/documents/index_en.htm#h2-4
12. S’explica amb més deteniment en el cas de cada mineral al capítol 2.
13. Inclou concentració de producció als països, proporció de reciclatge actual, estabilitat política dels països
productors i una estimació de la possibilitat de substitució de cada mineral en cada camp d’aplicació rellevant.
14. Tot i així, tots els minerals tenen una ràtio inicial menor a 1, si el seu valor fos 1 indicaria que tota la producció
anual del material s’utilitza en la fabricació de les tecnologies considerades en el càlcul.
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La ràtio calculada per l’any 2025 o 2030 podria
excedir la producció actual, i això suposaria
que la producció no fos suficient per a abastir
la demanda. La llargada de les fletxes indica la
magnitud del canvi suposat. Les fletxes pintades
de vermell es refereixen a minerals definits com a
crítics per la Unió Europea.
La demanda observada als gràfics, esta
incentivada principalment per l’obsolescència
planificada15. Aquesta estratègia va néixer als anys
vint, quan les principals empreses de producció
de bombetes es van posar d’acord per a limitar
la vida de les mateixes a un màxim de mil hores.
Abans d’aquest acord, les bombetes duraven molt
més, com demostra la bombeta que roman encesa
des de fa més de cent anys en un parc de bombers
d’Estats Units. Existeixen tres mecanismes16 per a
planificar la vida útil d’un producte:

Obsolescència d’atractiu, en aquest cas
el producte es dissenya amb una marcada línia
estètica, això comportarà que estigui “passat de
moda” quan la tendència estètica predominant
canviï.
En el cas dels aparells electrònics s’utilitzen les
tres estratègies esmentades per a minimitzar la
vida útil dels productes.

Obsolescència de qualitat, per la qual el
producte queda prematurament inservible o
desgastat. Una màxima en aquest camp és
que la vida útil d’un producte ve limitada per
la durabilitat de la peça més dèbil. Durant el
desenvolupament del mític model T, Ford va
instruir als seus enginyers per a recórrer els
cementiris d’automòbils de tot el país i esbrinar
quines peces estaven en bon estat. Aquestes
havien de ser substituïdes per altres pitjors en els
models nous.
Obsolescència de funció, per la qual el
producte queda desplaçat per un altre que
executa millor la seva funció. Per exemple, el
desenvolupament de l’estereofònic va ser retingut
durant molts anys. A finals dels anys 50, deu
milions d’americans eren propietaris de fonògrafs
monoaurals relativament nous, i la demanda
disminuïa. Era el moment de treure una novetat
(una patent amb quasi 20 anys d’antiguitat) que
permetia el so estereofònic i deixava antiquats els
antics aparells de so “mono”.

15. Obsolescència planificada: Estratègia de producte consistent a llançar al mercat nous models d’un producte
de manera que els models anteriors siguin percebuts pels consumidors com a obsolets, encara que ni tecnològicament ni funcionalment ho siguin.
16. Revista Opcions. “Mejor cuanto más malo”. [Consultat 15 de Gener de 2013] Disponible a: http://opcions.org/
es/blog/obsolescencia-mejor-cuanto-mas-malo
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Minerals crítics i conflictes
Les mineria és la indústria extractiva que
s’ocupa de l’extracció dels minerals. En el cas
dels minerals crítics, i en d’altres, la mineria
convencional ha quedat obsoleta a causa de
les baixes concentracions en què es troben els
compostos a extreure a la superfície terrestre. La
mineria més estesa per a extreure aquest tipus de
minerals és la mineria a cel obert.

En aquest capítol es descriuen les característiques
claus per a entendre la rellevància d’alguns dels
minerals més habituals als aparells electrònics
i descrits com a crítics per la Unió Europea a la
RMI. Es tenen en compte les zones d’extracció,
l’abundància o escassetat de les reserves, les
principals companyies extractives i els països
productors on operen i les principals aplicacions
d’aquests minerals.

Mineria a cel obert
La mineria a cel obert és una activitat industrial que consisteix en la remoció de grans quantitats de sòl
i subsòl, que és posteriorment processat per a extreure el mineral. Aquest mineral sol estar present en
concentracions molt baixes, en relació amb la quantitat de material remogut. Aquest tipus de mineria
utilitza grans quantitats de cianur (substància altament verinosa) que permet recuperar els metalls de
la resta de mineral remogut. Per a desenvolupar aquest procés es requereix que el jaciment abasti
grans extensions i que es trobi a prop de la superfície. Com a part del procés, es caven cràters gegants
que arriben a tenir extensions de 150 hectàrees i fins a 200m de profunditat. Per tot això, aquestes
explotacions tenen un impacte ambiental molt més gran que les subterrànies, atès que augmenta la
producció de residus. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), és així com es genera
aproximadament el 75% dels residus industrials d’Espanya.
L’extracció (juntament amb el processament de minerals) han estat enumerades com la tercera font
de contaminació mundial, amb l’agreujant de les enormes dimensions de terreny a les quals afecta
l’activitat. Aquests terrenys sovint són boscos tropicals, muntanyes que són capçalera de conques
hidrogràfiques o sòls agrícoles. A més, l’explotació utilitza químics, com ara el cianur, i allibera als
ecosistemes metalls i minerals (entre ells metalls pesants que es bioacumulen) que abans romanien
immobilitzats sota la capa superficial del terreny. Tots aquests compostos ocasionen canvis en els
ecosistemes. Amb aquestes interferències als entorns, que serveixen com a mitja de vida de les
poblacions locals, l’activitat provoca el col·lapse de les economies agrícoles locals i produeix impactes
socials tals com desplaçaments de les poblacions i pèrdues dels drets col·lectius, territorials i
ambientals.
Després de l’explotació, la mineria a cel obert genera milions de tones de rebuig, material remogut
que s’abandona sobre el terreny i que queda alliberat a l’ecosistema. A més, la capa superficial queda
alterada irreversiblement, deixant enrere un paisatge inert. Així mateix, els aqüífers i els cursos d’aigua
propers poden resultar afectats, posant en perill la fauna i la flora del lloc atès que l’arrossegament
de les partícules per l’aigua perjudica l’agricultura, en erosionar i esterilitzar les superfícies de cultiu.
A més del seu impacte ambiental, els problemes per a la salut humana també s’incrementen: gasos,
pols en suspensió, sorolls i vibracions de la maquinaria i explosions poden afectar els habitants propers
a aquestes mines, en forma de malalties respiratòries o del sistema nerviós.
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Indi
Aplicacions

L’aplicació més important de l’indi són les
capes d’Òxid d’Estany i Indi (ITO) presents a les
pantalles de cristall líquid (LCD) i pantalles planes
usades en l’electrònica de consum (telèfons
mòbils, ordinadors portàtils, monitors, televisors,
càmeres digitals, etc.). En especial, l’ús de l’indi en
la producció de pantalles planes ocupa el primer
lloc i és responsable de més del 80% del seu
consum, tal i com es pot comprovar en el gràfic 2.

Disponibilitat

És un element relativament rar comparat amb
altres elements metàl·lics. La seva abundància
mitjana a l’escorça terrestre s’estima en 0,05 ppm,
és a dir 0,05 g per tona de roca. S’extreu com a
producte secundari, que es troba present a menes
de metalls com ara plom, zinc, coure i estany, tot
i que actualment un 95% de la producció d’indi
s’obté com a subproducte de les menes17 de

Gràfic 2. Consum d’indi segons ús.

Font: USGS, Roskill

Característiques generals

L’indi té unes propietats que el fan un mineral d’alt
valor afegit. La seva importància radica en què
és un mineral mal·leable fins i tot a temperatures
sota zero. A més no s’oxida a temperatures
ordinàries i té les mateixes propietats reflectants
i més resistència a la corrosió que la plata.

sulfur de zinc. En aquestes menes concentrades
el contingut mitjà d’indi oscil·la entre 70 i 200
ppm. Això significa, suposant que ens trobem en
el cas més favorable, que de cada tona de terra
remoguda s’extreuen 200 g d’indi.

17. Mena: Mineral o associació de minerals que s’utilitza com a primera matèria per a extreure’n algun element
útil, especialment un metall. En el cas de mines de celobert, és el producte que s’obté de la mina i que a
continuació ha de ser processat per a obtenir el metall pur.
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Principals països i empreses productores

Els principals països on s’extreu l’indi són Xina,
Perú i Canadà, tot i que els països on després
el concentrat d’indi es refina no sempre són els
mateixos. El 2009 els principals països productors
de mineral un cop processat van ser la Xina, Corea
del Sud, Japó i Canadà. Les principals empreses
extractives d’indi provenen dels mateixos països,
i les podem trobar a la Taula 2, amb l’excepció
d’Umicore (Bèlgica) que és una empresa de
reciclatge de minerals.

Mètode d’extracció i cadena de producció

La producció de l’indi es realitza en el refinament
dels residus obtinguts del processament
dels concentrats d’altres elements metàl·lics,
principalment el zinc. Per a obtenir l’indi s’ha de
tornar a processar el residu restant i, en molts
casos, això no es fa a les mateixes refineries de
zinc sinó que es ven a empreses amb una línia
apropiada de producció. Els països amb les
refineries més grans per a produccions d’indi són:
Xina, Corea del Sud, Japó, Canadà i Perú. Aquestes
refineries poden tenir un impacte ambiental molt
negatiu a les zones on operen si no prenen les
mesures adequades (cf. quadre cas Doe Run)

Taula 2. Principals companyies extractores d’indi.

Empresa

Ubicació de la planta Capacitat de refinat [t] Capacitat secundària [t]

Nanjaing Germanium Factory Xina

150

Huludao Zinc

Xina

50

Zhuzhou Smelter Group

Xina

?

Dowa Metals & Mining Co.

Japó

70

Asahi Pretec Corp.

Japó

200

Mitsubishi Mat. Group

Japó

96

Korea Zinc

Corea del Sud

100

Umicore SA

Bèlgica

30

Teck Resources Ltd.

Canadà

~75

Xstrata Plc.

Canadà

?

Doe Run

Perú

150

100

45

Font: Roskill, 2010. Indium: Global industry markets and outlook, 9th edition 2010

Doe Run Perú: Complex metal·lúrgic de La Oroya
L’empresa Doe Run Perú, des de 1997, produeix
més de deu minerals al complex metal·lúrgic de
La Oroya, un complex amb 90 anys d’història en
refinament i producció de minerals. Perú produeix
un 5% de la producció mundial d’indi, i el complex
de Doe Run Perú és el cinquè productor mundial
d’aquest mineral crític, essent el més gran
d’Amèrica Llatina.
El complex està situat a La Oroya, una ciutat de
més de 33.000 habitants a la serralada central
14

del Perú. Es troba a una alçada de 3750 m. El 1922,
l’empresa americana Cerro de Pasco Corporation
va començar les activitats metal·lúrgiques
amb un complex on es processaven i produïen
diferents tipus de minerals extrets al Perú, entre
ells, actualment l’indi. El 1974, l’estat peruà es va
encarregar de les activitats a través de l’empresa
estatal CENTROMIN Perú, per a finalment acceptar
la privatització de l’empresa el 1993 per part de
Doe Run Perú, la qual segueix encarregada de les
activitats metal·lúrgiques avui en dia. El complex
metal·lúrgic processa minerals de mines veïnes

Minerals crítics i conflictes

que inclouen metalls molt variats per a obtenir
productes purs, els valor dels quals és molt més
elevat.
PAMA
L’empresa estatal Centromin va presentar el 1996 el
seu Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA), un pla a deu anys vista, per a assegurar
el compliment de les normes mediambientals
vigents del Perú per part de les activitats del
complex metal·lúrgic. El 1997, a l’acord de traspàs
entre el Govern de Perú i Doe Run, es va establir
l’obligació per part del govern peruà de netejar
la contaminació del terreny acumulada des dels
inicis del complex metal·lúrgic el 1922 fins a 1997.
La companyia Doe Run, amb aquest contracte,
restava suposadament subjecte a implementar la
majoria de la resta d’obligacions sota el Programa
d’Adequació i Gestió Ambiental (PAMA). A petició
de Doe Run, el PAMA es va modificar i allargar
vàries vegades18. Quan l’activitat de Doe Run va
ser aturada el juny de 2009, encara no s’havien
acomplert els compromisos que implicava la
implementació del PAMA, concretament de les
tres plantes d’àcid sulfúric per a la captura de
metalls pesants als gasos; només s’havien acabat
de construir les de plom i zinc, quedant inacabada
la planta per a la recuperació de coure19. El

govern de Perú tampoc va complir amb les seves
obligacions de netejar el terreny contaminat,
al·legant que seria un malbaratament de recursos
atès que la companyia seguia contaminant l’àrea.
Com a resultat de tot el procés, l’any 2006 La
Oroya va ser considerada una de les deu ciutats
més contaminades del món. 20
AFECTACIÓ A LA POBLACIÓ
S’ha reportat que mentre Doe Run explotava el
complex entre 1997 i 2009, els fums tòxics eren
més intensos que mai, l’aire era irrespirable i
feia plorar els ulls. Entre 1999 i 2001, es van dur
a terme principalment tres estudis per a mesurar
la presència de plom a la sang dels residents de
La Oroya, i aquells tres estudis van confirmar que
els residents estaven severament contaminats
amb nivells entre 10 i 60 μg/dL21 de plom en
sang. 22 El novembre de 2001 es va realitzar un
altre estudi que va concloure que el 99% de la
contaminació de l’aire de la ciutat provenia del
complex metal·lúrgic.
Un informe realitzat per la Federació
Internacional dels Drets Humans (FIDH)23
referent a l’empresa Doe Run Perú afirma que
l’empresa ha incomplert els Principis Rectors
d’Empreses i Drets Humans de Nacions Unides. 24

18. Decreto Supremo, N° 046-2004-EM; Resolución Directoral No. 178-99-EM/DGM (Oct. 19, 1999); Resolución
Directoral 133-01-EM/DGM (16 d’abril de 2001); Resolución Directoral 028-2004-EM/DGM (25 d’octubre de 2002).
19. Cooperacción, “Modernización del Complejo Metalúrgico de La Oroya será clave para reducir la contaminación,
Plataforma La Oroya por un Cambio”, Nota de premsa n. 39, 12 de juny de 2012, disponible a: http://www.
cooperaccion.org.pe/noticias/modernizacion-del-complejo-metalurgico-de-la-oroya-sera-clave-para-reducir-lacontaminacion.html
20. The worst polluted sites. The top ten. Institut Blacksmith. Disponible a: http://www.worstpolluted.org/reports/
file/10worst2.pdf
21. Segons la classificació de nivells de plom en sang i recomanacions del centre de control de malalties
d’Estats Units. A partir de nivells de 10 μg/dL s’han d’iniciar controls periòdics, i si els nens presenten aquestes
concentracions en sang, iniciar accions preventives. A partir de 20 μg/dL, es requereix avaluació mèdica
completa i investigació ambiental. I a partir de 45 μg/dL es requereix iniciar tractament mèdic, valoració i
resolució ambiental en les següents 4 hores. A partir de 70 μg/dL es requereix hospitalització immediata.
22. Estudis disponibles a:
· Consorcio UNES, Union para el desarrollo sostenible de la provincia Yauili-La Oroya, “Evaluación de niveles
de plomo y factores de exposición en gestantes y niños menores de tres años de la ciudad de La Oroya”, 2000,
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1240_GRAL1378.pdf
· DIGESA – Blood Lead Study of a selected population in La Oroya , Ministerio de Salud, DIGESA, 23rd – 30th
November 1999.
· Doe RunPeru, (2001a), Estudio de Niveles de Plomo en Sangre de la populación de La Oroya 2000-2001.
23. Informe FIDH La Oroya, Perú
24. Guiding principles on Business and Human Rights: Implementing United Nations “Protect, Respect, Remedy”,
A HRC/17/31, juny 2011
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Metalls del grup del platí
Aplicacions

Les aplicacions dels metalls del grup del platí són
molt variades. S’usen com a autocatalitzadors25,
en aplicacions elèctriques, dentals, mèdiques
i biomèdiques, en vidre, també s’usen com
a químics, per al petroli, per a invertir, per a
joieria, i d’altres. Al gràfic 3 hi podeu observar les
proporcions de cada ús per a cada metall.
Al gràfic 3 s’observa com tots els metalls tenen
una aplicació per a ús elèctric, essent diferent la
proporció en cada cas. Podem observar com els
metalls dels dos anells centrals, el ruteni i l’iridi,
són usats en més d’un 50% per a aplicacions
elèctriques.

Característiques generals

Els metalls del grup del platí són un grup de
sis metalls de composició molt semblant i que
pertanyen als metalls nobles juntament amb la
plata i l’or. Els metalls nobles es caracteritzen
per ésser molt inerts químicament (reaccionen
molt poc) amb altres compostos químics. A més,
es troben àmpliament distribuïts al llarg del
planeta, però la seva dilució extrema dificulta
enormement llur recuperació (és necessari que
s’hi donin circumstàncies especials per a això).
Els metalls del grup del platí són el propi platí, el
pal·ladi, l’iridi, el rodi, l’osmi i el ruteni.

Gràfic 3. Metalls del grup del platí per aplicacions. Cada metall correspon a un anell, essent l’ordre dels anells de
fora cap endins: platí, pal·ladi, rodi, ruteni i iridi.

Font: elaboració pròpia

25. La autocatálisis es el proceso mediante el cual un compuesto químico induce y controla una reacción
química sobre sí mismo. Los compuestos autocatalíticos no son catalizadores en sentido estricto ya que su
estructura química resulta alterada durante el proceso. No obstante el compuesto no se destruye pudiendo
mantener sus propiedades autocatalíticas.
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Disponibilitat

L’abundància a l’escorça terrestre del platí i el
pal·ladi és de 5 parts per bilió (ppb), que equival
a 5 mg per tona de roca. I la del rodi, el ruteni i
l’iridi és cinc cops menor (1 ppb, és a dir, 1 mg per
tona de roca).
Els metalls del grup del platí es troben en una
gran varietat d’aliatges de forma natural, ja siguin
entre ells o amb d’altres metalls, especialment el
ferro. Es troben de forma menys comuna també
amb estany, coure, plom, mercuri i plata.
A la taula 3 es troben les reserves mundials per
països el 2011 dels metalls del grup del platí
en tones i en percentatge. S’hi pot observar
com les reserves d’aquests minerals es troben
concentrades en un 95% a Sud-Àfrica, seguit amb
molta diferència per Rússia i Estats Units.

Principals països i empreses productores

Les principals empreses d’extracció de metalls del
grup del platí es troben a la taula 4. Hi apareixen
diverses empreses que han estat protagonistes
de conflictes socioambientals a diferents països,
com ara les angleses AngloAmericas PLC a Perú i
Lonmin PLC a Sud-àfrica i l’empresa brasilera Vale
SA a Perú. Al final del capítol s’amplia la informació
sobre els casos de Lonmin i les mineres a Sudàfrica en general, i sobre l’empresa Miski Mayo a
Perú, filial de l’empresa Vale SA.
La concentració de la producció per empreses
s’avalua amb l’Índex de Herfindahl-Hirschman
(HHI)26. Un valor entre 1000 i 1800 de l’HHI indica
un mercat moderadament concentrat, i valors
majors de 1800 indiquen un mercat altament
concentrat. Els valors d’alguns dels metalls del
grup del platí i els de tot el grup en general es
trobaven per sobre de 1800 l’any 2009 segons el
projecte europeu POLINARES:
Metalls del grup del platí – HHI: 1864
Platí – HHI: 1917
Pal·ladi – HHI: 2505
Rodi – HHI: 2154

Taula 3. Reserves mundials per països l’any 2011.

País

Metalls del grup Platí [t]

Sud-àfrica

62000

Proporció
95,3

Rússia

1100

1,7

EUA

900

1,4

310

0,5

800

1,2

Canadà
Altres
Font: USGS

Taula 4. Empreses metalls del grup del platí l’any 2010.

Empreses
Anglo American PLC
(79,6% AngloPlatinum)
Nickel Mining and
Metallurgical Company
Platinum Holdings Ltd
Lonmin plc
Aquarius Platinum LTd
Stillwater Mining Company
African Rainbow Minerals
(ARM) Ltd
Xstrata plc
Royal Bafokeng Nation
Eastern Platinum Ltd
Vale SA
North American Palladium
Ltd
Amur Artelj CJSC
Renova Group of
Companies
Anooraq Resources
Corporation
Kagiso Investment Trust
Ngazana Consortium
Imbani Platinum Pty Ltd
Bapo Ba Mogale Mining
Company

País

Proporció

Regne Unit

26,73

Rússia

26,45

Sud-àfrica
Regne Unit
Austràlia
EUA

17,31
10,63
3,52
3,32

Sud-àfrica

2,46

Suïssa
Sud-àfrica
Canadà
Brasil

1,71
1,27
0,93
0,79

Canadà

0,68

Rússia

0,66

Rússia

0,44

Canadà

0,43

Sud-àfrica
Sud-àfrica
Sud-àfrica

0,21
0,18
0,12

Sud-àfrica

0,03

Font: Raw Materials Data. © Raw Materials Group,
Stockholm, 2011

26. Índex de Concentració de la producción per empreses (HHI)
HHI: suma dels valors al quadrat de producció de minerals (en %) de cada empresa. (Rosenau-Tornow
et al. 2009). La concentració de producció per empreses (el poder de mercat) es pot mesurar amb l’Índex
Herfindahl-Hirschman (HHI). Les puntuacions entre 1000 i 1800 s’han definit com a punt de referència per a un
risc de subministrament moderat (US Department of Justice and Federal Trade Commission 1997). Puntuacions
per sobre de 1800 s’han definit com a problemàtiques, i puntuacions per sota de 1000 no presenten risc de
subministrament.
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Mètode d’extracció

La mineria dels metalls del grup del platí
majoritàriament es realitza sota terra, amb
menes de metalls d’una concentració entre 3 i 10
g per tona. També es troben explotacions on les
concentracions son d’1 g per tona i en aquests casos
els metalls són explotats com a subproductes de
l’extracció de níquel. Per últim, també s’extreuen
aquests metalls en concentracions de 0,5 g per
tona en mineria a celobert, mineria convencional
o de les disposicions o subproductes (com ara
cianur) d’altres explotacions mineres.
Pràctiques de l’empresa Vale do Rio Doce a Perú
L’empresa Vale Do Rio Doce és l’única empresa
d’Amèrica del Sud que extreu platí. El paper de
l’empresa Vale s’ha caracteritzat per una política
corporativa que viola els drets de les comunitats
afectades pels seus projectes i desafia les lleis,
els tractats internacionals i la lluita organitzada
dels treballadors sindicats.
Al Canadà, on l’empresa minera Vale va comprar
Inco, prop de tres mil treballadors de l’empresa
han estat en vaga des de fa més de nou mesos.
“Mai hem vist una empresa tan arrogant i
totalment deshonesta amb els seus empleats i
la comunitat com la Vale”, va dir Leo W. Gerard,
President Internacional de United Steelworkers,
els miners sindicats al Canadà i els EUA.
Patint violacions de drets humans comeses per
la Vale, es troben, per exemple, els treballadors
rurals de Pará i Maranhão, els pescadors Sepetiba,
a Rio de Janeiro, Mines Gerais i ambientalistes a
Xile, les comunitats tradicionals de Moçambic,
el Perú indígena i el petit arxipèlag de Nova
Caledònia, al Pacífic. 27
A partir de 2003 l’empresa minera Mayo S.A.C.,
subsidiària de Vale do Rio Doce, inicia sota el
nom de La Morada un projecte miner a Cajamarca,
Perú. En aquest cas, el mineral a extreure no era
platí, però s’il·lustraran amb aquest cas algunes
de les pràctiques habituals de l’empresa, que són
generalitzades en la majoria dels seus projectes.

Des de l’inici de les operacions s’han suscitat
molts fets que evidencien un conjunt de
males pràctiques i polítiques empresarials
implementades pels encarregats de l’empresa.
Moltes de les situacions no només s’allunyen de
la responsabilitat social corporativa que l’empresa
difon, sinó que atempten obertament contra els
drets humans i la governabilitat democràtica. A
continuació es posen en evidència les polítiques
empresarials dutes a terme per l’empresa a la
zona28.
Foment de tensions entre les poblacions locals
que condueixen a violacions de drets humans
L’empresa va introduir personal de seguretat
armat i amb antecedents penals a la zona, per a
iniciar les negociacions amb la població en fer les
exploracions.
Falta d’articulació amb els processos per al
desenvolupament local
Del document de les reunions de negociació
per les activitats d’exploració (analitzat per
l’Observatori de Conflictes de l’organització en
defensa dels drets humans Grufides), la major
preocupació de l’empresa en aquestes era
vendre les obres necessàries per al projecte
(com ara els accessos) com a grans aportacions
de l’empresa al desenvolupament local. Un
comportament que, a més d’oportunista, es

27. http://atingidospelavale.wordpress.com/
28. Informe de l’Observatori de Conflictes de Grufides, agost de 2009

18

Minerals crítics i conflictes

mostra totalment desinteressat pels processos
reals de desenvolupament que es duen a terme
a la zona.
Manca de transparència
Les intervencions públiques del treballadors de
l’empresa han estat mínimes, les declaracions a
mitjans de comunicació que permeten aclarir els
fets han estat nul·les. L’empresa no ha respost les
denúncies, cosa que ha contribuït a generar més

Les explotacions de platí a Sud-àfrica29
Sud-àfrica és el principal productor de platí, amb
el 95,5% de l’extracció mundial l’any 2011. El platí
és un component imprescindible per a la resta
del món, però a Sud-àfrica el platí ha provocat 34
morts i vàries protestes de miners pels salaris i les
condicions de treball durant l’any 2012. Aquesta
situació no és un cas aïllat, sinó que es repeteix
per a vàries de les grans empreses que operen
mines al país.
El 16 d’agost de 2012, a la mina de platí i or
Marikana, propietària de l’empresa anglosaxona
LonMin PLC (la qual produeix un 10% del platí
mundial), arran d’una vaga de treballadors es va
produir un enfrontament entre miners i policies
que es va saldar amb 34 morts. La imatge de
l’enfrontament va donar la volta al món, però sis
mesos després les exigències per part de les
empreses i les protestes segueixen sense canviar
gaire.
Què es desprèn de les protestes a Sud-àfrica?
Quines són les condicions dels treballadors?
Les condicions de treball a les mines de platí
sud-africanes són dures i insegures. Els miners
s’enfronten al perill d’adquirir diverses malalties,
algunes d’elles cròniques, per a les quals no es
proporcionen mesures preventives ni pal·liatives.
El 15% de les morts a la feina de tot el país es
produeixen a empreses mineres, tot i que
els miners representen un 4% de la població
treballadora de Sud-àfrica. De fet, tan sols a

desconfiança. Els documents presentats durant
les trobades amb les autoritats són incomplerts,
fins i tot no s’aclareix si l’empresa comptava amb
els certificats de viabilitat ambiental a les zones
on s’havien iniciat les plataformes de perforació.
De tot el procés, se’n desprèn una confiança plena
de l’empresa en l’estreta relació amb les autoritats
nacionals, assumint que la influència amb els alts
nivells del govern és prou per a viabilitzar les
operacions.

l’empresa AngloPlatinum (la primera productora
mundial de platí amb un quart de la producció
global i que també opera a la zona), l’any 2005
van morir dos miners per mes de mitjana. L’any
2012 van morir 48 persones en mineres a Sudàfrica durant els primers cinc mesos de l’any,
augmentant un 29% les morts que s’havien produït
l’any anterior. Conjuntament amb els perills de les
feines que realitzen, els miners estan sotmesos
a dominació, opressió i humiliacions diàries per
part dels seus superiors i la seguretat privada de
les empreses.
De fet, el racisme també hi juga un paper
important, trobant-se en els pitjors llocs de
treball i els més malpagats quasi exclusivament
treballadors negres. Les darreres vagues han
estat per a exigir augments de salari de fins i tot
un 200%, ateses les condicions de malpagament
en què es troben. S’utilitzen, a més, intermediaris
per a la contractació de personal (en el cas de
Lonmin, un 30% del personal és subcontractat;
a AngloPlatinum, un 41%), i s’utilitzen aquestes
pràctiques per a dividir el personal de l’empresa
(per raça, per exemple) i eludir responsabilitats de
legislació laboral (com ara proveir els treballadors
d’habitatge proper).
Els assentaments al voltant de les mines on
viuen alguns dels treballadors no disposen de
sanejament decent ni d’accés a aigua potable,
contaminada per l’activitat minera. Els habitants
pateixen també malalties respiratòries degudes
a la contaminació ocasionada per l’explotació.

29. Resum de la notícia What the Marikana Massacre tells us disponible a: anarkismo.net/article/23802
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Aquest sistema de treball migratori utilitzat per
les empreses mineres, incloent Lonmin, també
està directament associat amb altres malalties
com ara la SIDA o la violència contra les dones en
les comunitats properes a les mines. En concret,
es troben dones que reporten l’exigència de sexe
per part dels capatassos durant els processos
de selecció, per a poder treballar a les mines.30
Per últim, les corporacions mineres també han
participat en l’acaparament de terres, amb la
complicitat dels apoderats tradicionals i l’estat.
Mentre l’elit blanca ara té accions de les empreses
mineres o hi treballen, les comunitats negres
empobrides veuen simplement com les seves
terres de cultiu són robades per empreses com
Lonmin, Impala Platinum (tercera empresa de
producció mundial de platí, de capital sud-africà)
i AngloPlatinum.
Les vagues a Sud-àfrica s’han usat com a mesura
de pressió regularment des de fa uns anys, tant
aturades a les mines com vagues il·legals. En
aquest context, la mort dels miners de Marikana
es pot considerar la punta de l’iceberg de la
pressió feta pels miners fins ara. Les raons per
a realitzar aquestes vagues, i les queixes dels

miners, són molt àmplies i depenen de cada mina
en qüestió. No obstant això, és pertinent esmentar
algunes de les raons i demandes dels treballadors
més habituals: contracte de miners de forma
indefinida, pagament total de salaris impagats,
provisió dels beneficis negada als treballadors de
contracte, fi del racisme per part de la direcció i
els encarregats de les mineres, fi de les condicions
de treball insegures, pagament de l’atur, repetició
d’acomiadaments massius i increments de salaris.
La reacció de les empreses a les vagues ha estat
des de fa anys l’acomiadament massiu de les
persones participants en les mateixes.
És en aquest caldo de cultiu de vagues i
mobilitzacions massives que s’ha de situar la
lluita, i que els successos de Marikana s’han de
tenir en compte. El que els successos a Marikana
i a les mines de platí revelen és la forma que
ha pres el sistema econòmic al sud d’Àfrica:
l’explotació dels treballadors, tant del blanc com
del negre. A Sud-àfrica, a més, l’històric d’opressió
nacional institucionalitzada i racisme ha provocat
que els treballadors negres siguin considerats
exclusivament una font de mà d’obra barata.

30. Van Wyk, D. Interview with unemployed woman in Marikana alleging that chiefs and councillors demand sex in
return for work on mines. Disponible a: http://www.youtube.com/watch?v=WNHxRJwfWus&feature=plcp

20

Minerals crítics i conflictes

Neodimi i terres rares
Aplicacions

Quant a la seva aplicació, tot i que les quantitats
en què són demandats per la indústria són
relativament petites en comparació amb d’altres
metalls, són essencials per a cada cop més
diverses aplicacions d’alta tecnologia. L’estimació
del consum segons aplicació l’any 2010 la podem
trobar al gràfic següent:

El terme terra rara té el seu origen en el fet que,
en el moment del seu descobriment, alguns
dels elements eren escassos en estat natural.
Més tard es descobriria que són relativament
abundants, tot i la seva diversitat de concentració
a l’escorça terrestre, que va des del ceri que és el
25è element més abundant a l’escorça terrestre
(amb una relació de 68 ppm), fins al tuli o el luteti,

Gràfic 4. Consum de terres rares segons aplicació. Any 2010.

Font: POLINARES. working paper n. 35 March 2012

Característiques generals

El grup de minerals anomenats terres rares
comprèn els quinze lantànids, és a dir, els elements
de la taula periòdica amb nombres atòmics del
57 al 71: lantani (La), ceri (Ce), praseodimi (Pr),
neodimi (Nd), prometi (Pm), samari (Sm), europi,
gadolini, terbi, disprosi, holmi, erbi, tuli, iterbi i
luteti. A més, es consideren també terres rares
l’escandi i l’itri, atès que es troben en les mateixes
menes que els lantànids i tenen propietats
similars.

els elements menys abundants de les terres rares
amb una relació de 0,5 ppm.
Les formes elementals de les terres rares poden
ser des de metalls de ferro gris fins a platejats
i brillants. Normalment són tous, mal·leables,
dúctils i reactius, especialment a elevades
temperatures o tallats en làmines fines.
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Disponibilitat

Malgrat la relativa abundor, les dificultats per a
l’extracció i explotació de les terres rares són
força més elevades que en el cas de la resta de
metalls això fa que siguin més cares. La seva
utilització va ser molt reduïda fins que entre els
anys 50 i 60 es van poder desenvolupar tècniques
eficients de separació.
Les terres rares, per tant, no són un element escàs
a l’escorça terrestre. De fet, hi ha prou reserves i
recursos provats per a abastir la demanda actual la
qual, tot i creixent, no és una de les més elevades.

Principals països i empreses productores

La dificultat en l’abastiment radica en la
concentració de l’explotació actual d’aquests
minerals, que es realitza en un 97% a Xina, amb
companyies estatals i un complet monopoli de la
producció. Amb un HHI de 9400, tal i com es pot
observar a les taules 5 i 6.
Taula 5. Producció per països l’any 2009.

País productor
de terres rares

Terres rares
[t]

Producció
mundial [%]

Xina

129400

97

EUA

1900

1,4

Rússia

1898

1,4

Índia

35

<0,1

Font: POLINARES

Taula 6. Mineres xineses i la relació de la producció mundial

Empreses Xineses

Producció Mundial [%]

Baotou Iron and Steel and Rare Earth co. (Baogang Group)

~40

Minmetals Gangzhou Rare Earths Co.Ltd.

~25

Guangdong Zhuijang Rare Earths Co.

~4

Hezhou Jinguang Rare Earth New Materials

~2

Shanghai Yaolong Nonferrous Metals Co.

~1,5

Jiangxi Rare Earth Co. (<1%)

<1

Aluminum Corporation of China Limited (Chinalco)

Taula 7. Mineres d’altres països i la relació amb la producció mundial

Empreses

País

Producció mundial [%]

EUA

1,4

Rússia

1,4

Indian Rare Earths Limited

Índia

<1

Indústrias Nucleares do Brasil (INB)

Brasil

Molycorp Minerals LLC (Rare Earths Acquisitions LLC)
Lovozerskaya GOK

22

Minerals crítics i conflictes

Mètode d’extracció i cadena de producció

Les fonts més importants per a l’obtenció de
les terres rares són els minerals de bastnäsita,

monazita, loparita i els sòls de tipus laterita.

La Xina i les terres rares

En el cas de la Xina, el centre de la mineria i terres
rares es troba a Baotou, una ciutat mongola amb
2,3 milions d’habitants que es distingeix per ser
un dels llocs més agressius amb el medi ambient
del món, i que a més concentra un 70% de les
exportacions xineses de terres rares31. En aquesta
ciutat hi opera la minera Baotou Iron and Steel
and rare earth co., la qual produeix un 40% de les
terres rares comercialitzades mundialment.

La Xina és el primer país productor mundial de
terres rares, i aquests darrers anys n’ha estat
pràcticament l’únic productor, amb un 90% de
la producció mundial. Sobta saber, doncs, que
només posseeix un terç de les reserves mundials.
Els baixos preus xinesos (deguts a baixos costos
d’extracció i producció, salaris baixos i uns
estàndards ambientals laxos), acompanyats
d’un elevat impacte ambiental de l’extracció i
processament de terres rares, van fer tancar
les extraccions i produccions mineres a d’altres
països com Estats Units i Austràlia.
La mineria de terres rares és difícil, costosa,
lenta i produeix coproductes altament tòxics. Els
elements es troben dispersos en petits fragments
a les roques, i cal primer separar-los d’aquestes
i després processar-los. A més dels residus
habituals en mines de celobert, l’extracció de
terres rares provoca grans quantitats d’aigua amb
sals i materials tòxics del processament, i també
desenterren residus que poden ser radioactius.

A prop de la ciutat de Baoutou, on la minera
realitza el processat dels metalls un cop extrets
del subsòl a gran escala, els ciutadans expliquen
que les toxines resultants els estan enverinant
a ells i als seus fills, i contaminen les aigües,
l’aire i els cultius. Com a mínim un encarregat de
l’empresa ha confirmat la queixa: “Si prenem en
compte els costos dels recursos i els impactes
ambientals, el progrés de la indústria de les
terres rares ha arribat a ser un cost massiu per a
la societat”, va escriure Su Wenking, en un estudi
publicat l’any 2009.32

31. http://www.cronista.com/finanzasmercados/Tierras-raras-la-futura-batalla-de-los-commodities-que-marcara-elsiglo-XXI-20130121-0043.html
32. Chris Buckley, Reuters, 4 de novembre de 2010
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Tàntal (coltan)
Aplicacions

Actualment disposem d’unes reserves totals
mundials suficients per a 65 anys tenint en
compte el consum estimat al 2009, i si calculem
amb els recursos probables, els quals inclouen
les reserves que encara no són rendibles per
extreure, tindríem per a 150 anys més.

Característiques generals

El coltan extret a Àfrica Central ha estat una
font secundària de tàntal fins l’any 2008. Fins
llavors, Austràlia i Brasil eren els principals països
productors d’aquest mineral, essent Xina, Canadà,
Rússia i diversos països d’Àfrica productors
també. El 2009, la producció minera a Australia
i Canadà es va suspendre i Brasil i Àfrica es
van convertir en els principals subministradors
de tàntal produint cadascun un 20% del total
mundial l’any 2009 (USGS, 2011). Hi ha moltes
regions africanes on és present el mineral, com
ara el Congo, Ruanda, Etiòpia, Moçambic, Nigèria,
Burundi, Somàlia, Zimbabwe, Namíbia, Malaui,
Sud-àfrica i Egipte, i en la majoria d’aquests se
n’ha acabat extraient 34.

El tàntal s’utilitza principalment per a la
fabricació de condensadors, en recobriments per
polvorització catòdica, així com superaliatges
i carburs cimentats. Més del 70% del tàntal
s’utilitza en la indústria electrònica, i la majoria
d’aquest és per a fer condensadors.

Principals països i empreses productores

El tàntal té una elevada resistència a la tracció,
és extremadament mal·leable i dúctil, i és quasi
completament immune a qualsevol atac químic.
El tàntal sovint es dóna a la naturalesa amb
un mineral anomenat niobi (també anomenat
columbi), i pot trobar-se formant part d’una àmplia
varietat de minerals. Algunes de les combinacions
de tàntal-niobi més importants són la tantalita,
mineral ric en tàntal, i la columbita o niobita,
mineral ric en niobi. Tant el niobi com el tàntal no
es troben presents a la natura en estat pur, sinó
que sovint es troben conjuntament. És per això
que el mineral extret de les mines pren el nom
de coltan, provinent de l’abreviació de columbitatantalita o columbotantalita. Tot i ser aquests els
més importants, el tàntal es pot trobar en altres
minerals.

Abastiment

Actualment disposem d’unes reserves totals
mundials suficients per a 65 anys tenint en
compte el consum estimat al 2009, i si calculem
amb els recursos probables, els quals inclouen
les reserves que encara no són rendibles per
extreure, tindríem per a 150 anys més.
Taula 8. Abastiment mundial de Tàntal. Any 2009

Reserves totals mundials

110,000 Tn

33

260,000 Tn

Consum total estimat

1684 Tn

Recursos probables

Font: Font: USGS, T.I.C
33. Recursos probables: quantitats de minerals que es troben a l’escorça terrestre, però que no és rendible
extreure al preu actual de mercat i amb les tecnologies actuals.
34. Polinares. “Platinum group metals Fact Sheet”. 2012 disponible a : http://www.polinares.eu/docs/d2-1/
polinares_wp2_annex2_factsheet1.pdf
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El tàntal s’extreu a cel obert o a petita escala de
forma artesanal. Les fonts inclouen producció
primària de menes de tàntal provinents tant de
les grans empreses extractives com de la mineria
artesanal i a petita escala (aquesta representava
un 71% de la producció el 2008); com a coproducte
provinent d’escòries d’estany acumulades del
rebuig de la mineria d’estany (7% el 2008); i altres
materials secundaris (20% el 2008).
Les etapes de producció comencen amb la mineria
per obtenir tantalita o el refinatge de les escòries
d’estany i tàntal, seguit per un processament
per a fer una primera concentració del mineral.
A continuació s’exporta cap als productors que
fabriquen els lingots de tàntal i produeixen la
pols de mineral amb el grau de puresa necessari
per a les seves aplicacions metal·lúrgiques i de
condensadors. Per últim, els distribuïdors fan
arribar el mineral a les indústries fabricants de
tàntal o a usuaris finals com ara productors de
condensadors de tàntal, de productes químics,
carbur de tàntal o superaliatges.

Minerals tacats de sang: RD Congo
El 1996 va esclatar la guerra civil al Congo, des
de llavors govern i grups militars rebels lluiten
pel control de les mines de l’est, d’on s’extreuen
tàntal, tungstè, estany i or, tots ells metalls
utilitzats en la indústria electrònica. Tot i que la
guerra va acabar oficialment el 2003, la violència
continua.
Els grups armats guanyen centenars de milions
de dòlars cada any amb el contraban d’aquests
minerals, mentre usen els assassinats i les
violacions com a armes per a intimidar i
desestructurar la societat civil. Segons les
organitzacions de drets humans, és dels
conflictes més sagnants des de la Segona Guerra
Mundial. Des de 1996, més de 5,4 milions de
persones han mort per causes relacionades amb
la guerra, segons les Nacions Unides, 160 dones
són violades cada setmana a Kivu Nord i Kivu Sud,
a l’est del Congo, i encara avui hi ha 2 milions de
desplaçats.35

3.1. Abastiment de la Unió Europea
En el següent quadre es pot observar l’origen dels
minerals consumits a la Unió Europea en alguns
anys. La majoria dels països d’on provenen els

minerals analitzats són països amb conflictes,
com per exemple el Congo36.

Taula 9. Abastiment de minerals de la UE.

Metall

Dependència externa

Principal país d’origen

Proporció

Any

Cobalt

100%

RD Congo

41%

2009

Indi

100%

Xina

58%

2008

Metalls del Grup Platí

100%

Sud-àfrica

71%

2009

Terres rares

100%

Xina

97%

2009

Tàntal

100%

Austràlia; RD Congo

48%; 9%

2009

Font: RMI, elaboració pròpia

35. Xarxa d’entitats per Campanya de Sensibilització: No amb el meu mòbil. http://entitatscongo.blogspot.com.
es/p/campanya-mobils.html
36. http://entitatscongo.blogspot.com.es/p/campanya-mobils.html
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3.2. Conclusions. Minerals crítics i
conflictes
En els diversos casos d’estudi es troben importants
empreses mineres, en concret, les empreses
presents a Sud-àfrica Lonmin (anglosaxona) i
Angloplatinum (americana), l’empresa brasilera
Vale Do Rio Doce i l’empresa americana Doe Run
Perú. En tots els casos, les empreses han eludit
les seves responsabilitats socials, ambientals o
laborals.
Per últim, també s’ha comprovat com el
subministrament de minerals crítics de la
Unió Europea prové en els casos dels minerals
estudiats de països on aquestes males pràctiques
són permeses pels estats.
Per a exigir responsabilitat a les empreses
transnacionals, s’ha posat en marxa una campanya
“Stop Corporate Immunity” a nivell europeu que
pretén desenvolupar propostes des de la societat
per a exigir justícia i posar fi a la impunitat amb
la qual actuen les transnacionals, al mateix temps
que es construeixen iniciatives per a avançar
cap a un model en el qual les transnacionals no
dominin ni controlin les nostres vides.
La campanya pretén:
Promoure un tractat dels pobles sobre
obligacions de les empreses transnacionals i
drets dels pobles per a oferir un procés per a
l’intercanvi i la creació d’aliances entre comunitats
i moviments socials com a condició prèvia per a
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reclamar l’espai públic, ara ocupat pels poders
corporatius. Aquest tractat no és tan sols un
resultat, és també un procés que traça els seus
principals significats des dels exemples concrets
i vius de resistència i alternatives al poder
corporatiu i els porta a la llum.
Contribuir a què els moviments globals
reclamin el respecte als béns comuns oposantse a l’expansió de les companyies transnacionals
en sectors que haurien de pertànyer al públic i
ser controlades per les comunitats. El procés del
tractat contribueix a apoderar-se i consolidar la
crida per regles vinculants per a les companyies
transnacionals i per regulacions per part dels
governs que excloguin el sector privat de les
àrees clau per a la dignitat humana i per la
supervivència.
Reclamar l’imperi de la llei. En promoure
un tractat que normalment es considera un
instrument entre estats, els moviments socials
desafien la centralitat dels governs i el sector
privat en l’anomenada ”governança” i el concepte
”imperi de la llei” que des del neoliberalisme se
centra en l’avançament del mercat i dels interessos
privats, enlloc d’enfocar-se en la promoció directa
dels drets i la dignitat dels pobles.

Els minerals als aparells electrònics
Segons l’Informe de la Societat de la Informació
(2012) “el motor del creixement d’internet durant
el darrer any ha estat el telèfon mòbil, que ha
triplicat el seu ús per accedir a internet, fins a ser
utilitzat pel 43,4% dels internautes [...] i el 63,2%
dels usuaris de mòbil utilitzen un smartphone,
el percentatge més alt entre les cinc majors
economies d’Europa”. A més, a l’informe es
destaca que el portàtil ha superat al PC com a
primer dispositiu d’accés a internet, utilitzant-se
una mitjana de 2,4 dispositius per a connectar-se
a la xarxa. Les tauletes, la televisió i fins i tot el
llibre electrònic han multiplicat aquesta utilitat.
Així, es constata la tendència creixent en l’ús
d’aparells electrònics. Aquests aparells es
fabriquen amb petites però imprescindibles
quantitats de minerals crítics. En aquest apartat
s’estudiarà la relació entre dos dels aparells
electrònics més comuns a les llars (les pantalles
de TV planes i els mòbils intel·ligents), amb els
minerals crítics descrits per la Unió Europea.
Analitzant les quantitats necessàries de cadascun
per a fabricar aquests dispositius i la quantitat
total de mineral requerida per a abastir el consum
de la societat i la indústria espanyola en un any.

4.1. Minerals a les pantalles planes
El mercat de les pantalles planes és un mercat
molt ampli. Aquestes pantalles es fan servir en un
gran nombre d’aparells electrònics, i amb una gran

variabilitat d’aplicacions diferents. Existeix un cert
número de sectors en què s’usen les pantalles
les quotes de mercat dels quals són semblants,
exceptuant el mercat dels ordinadors que per si
sol supera tots els altres junts. Aquests sectors
poden tenir especificacions i requeriments
molt diferents, cosa que justifica la pervivència
marginal d’una sèrie de tecnologies emissives i
passives (taula 10) que, tot i no tenir la versatilitat
necessària per a subsistir en mercats diferents,
poden resultar idònies per a una aplicació
específica.
Aquestes es divideixen principalment en dos
tipus: emissives i no emissives. Les pantalles
emissives només funcionen adequadament
en condicions de baixa il·luminació, i a mesura
que s’augmenta la il·luminació la qualitat de la
visualització empitjora progressivament. Aquest
fet provoca que les pantalles emissives siguin
poc útils en dispositius portàtils en condicions
d’exteriors, ja que presentarien poc contrast. Les
pantalles no emissives fan servir la pròpia llum
ambient i per tant no es veuen a les fosques; fan
servir un mirall per a reflectir la llum cap a l’ull de
l’espectador. Aquesta manca de llum pròpia és un
inconvenient per a fer servir aquests dispositius
com a pantalles de televisió.
Actualment es comercialitzen principalment tres
tipus de pantalles planes: LCD, PDP i OLED. La
distribució del mercat entre les tecnologies
de la taula anterior és molt desigual. Més de
les tres quartes parts del mateix està en mans
dels fabricants de pantalles de cristall líquid,

Taula 10. Tecnologies actuals de pantalles planes

Emissives
Electroluminescents
D’efecte de camp
De fluorescència al buit

No emissives o passives
Pantalles de cristall líquid (LCD)
Electromecàniques
Microdispositius passius per a projecció

De díodes emissors de llum (LED)

Cristall líquid (SLM)

De plasma (PDP)

Micromiralls (DLP)
Cristall líquid sobre microcircuit de silici (LCOS)
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degut sobretot al gran domini en el sector dels
ordinadors portàtils. Respecte de les pantalles
emissives, la segona tecnologia en importància és
el PDP (conegudes popularment com a “pantalles
de plasma”). La resta són tecnologies que troben
aplicacions molt concretes, però no tenen un
pes específic en el mercat. Al gràfic 5 s’observa
aquesta tendència, segons les vendes mundials
per tipus de pantalles planes.

De les tres tecnologies més usades, les LCD s’usen
principalment per a ordinadors de sobretaula,
ordinadors portàtils i TV. Les pantalles de plasma
(PDP) s’usen principalment per a TV. I per últim,
les pantalles OLED (Díode Emissor de Llum
Orgànic) s’usa per a les pantalles dels mòbils i
dels ordinadors.

Gràfic 5. Venda de pantalles planes en bilions37 de dòlars.

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’informe “Quarterly Worldwide FPD Shipment and Forecast Report”
Display Search.

37. En aquest cas les vendes están expressades en Bilions anglosaxons que equivalen a milers de milions
(1.000.000.000) i no pas a milions de milions (1.000.000.000.000).
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4.1.1 Quins minerals crítics trobem a
les pantalles planes?
Els materials que componen les pantalles planes
són principalment metalls i plàstics. A continuació
es presenta un estudi detallat dels components
més importants a les pantalles planes en relació a
l’ús dels minerals crítics definits per la RMI.
La pantalla o visualitzador és el producte final
a través del qual gaudim de les imatges, ja es
tracti d’un televisor, ordinador, llibre electrònic
o qualsevol altre tipus d’aparell. En el cas més
comú de l’LCD es col·loca una capa de cristall
líquid entre dues capes d’un material conductor
elèctric (fabricat amb ITO, òxid d’indi i estany), i
alhora se situen entre dos filtres de llum. Es fa
passar la llum a través dels filtres i es controla la
projecció a la pantalla mitjançant el corrent aplicat
al cristall a través dels elèctrodes. L’indi s’utilitza
a les pantalles planes com a capa d’elèctrode
conductor en forma d’òxid d’indi i estany (ITO); en
el cas de les pantalles LCD contenen dues capes
i en el de les OLED en contenen una. En el cas de
les pantalles PDP o OLED també s’utilitzen terres
rares per a la seva fabricació (Oeko Institut, 2012).

L’objectiu d’aquests circuits que connecten
elèctricament diferents dispositius electrònics és
transportar i modificar els senyals entre ells. Així,
per exemple, el corrent elèctric que proporciona
la bateria d’un telèfon mòbil l’aprofita un altre
component electrònic que permet fer vibrar
aquest quan es rep una trucada. En aquestes
connexions, components electrònics i fins i tot a
les soldadures, s’hi troben metalls nobles com ara
or, plata i pal·ladi (Oeko Institut, 2012).
Els altaveus integrats a algunes pantalles també
utilitzen terres rares per a la fabricació dels
imants permanents utilitzats (com ara el dels
mòbils explicats a l’apartat 3.2). Sobretot en el
cas de les pantalles de televisió, però degut a la
manca de dades en la freqüència amb què s’usen
o en quines quantitats, no s’han tingut en compte
en aquest estudi (a la taula 11).

La retroil·luminació de la pantalla s’usa en alguns
tipus d’LCD i OLED, atès que la manca de llum
pròpia és un inconvenient per a fer servir aquests
dispositius com a pantalles de televisió. Consisteix
en uns sistemes de llums, habitualment un
conjunt de fonts de llum situades al darrera o als
costats, que produeixen una llum uniforme que
travessa la capa del visualitzador per a arribar
als ulls de l’usuari. Les làmpades més utilitzades
són les CCFL, molt semblants als coneguts
fluorescents però més eficients. Darrerament,
aquest tipus d’il·luminació s’ha complementat
o substituït per LED, més duradors, estables i
eficients energèticament. L’indi i el gal·li es fan
servir conjuntament en les pantalles que usen
retroil·luminació LED en forma d’un compost
anomenat nitrur de gal·li i indi, també s’usen
terres rares com ara lantani, ceri, terbi, gadolini i
praseodimi (Oeko Institut, 2012).
Els circuits impresos són presents a tot tipus
d’aparells elèctrics i a tots els electrònics.
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4.1.2. Impacte del consum de TV en
l’ús dels minerals crítics
Amb l’objectiu de conèixer una estimació del
consum de minerals crítics a Espanya per sectors,
s’ha escollit el sector de la televisió per la seva
presència a totes les llars i la seva proximitat als
consumidors. Com s’observa al gràfic 6, des de
l’any 2000, les vendes de pantalles planes s’han

mantingut constants, observant una tendència
a l’augment a partir del 2009 amb la sortida al
mercat dels televisors LED.
A la taula 11 es presenten els continguts de minerals
crítics en els components de les pantalles planes
explicats a l’apartat anterior:

Gràfic 6. Venda de televisors a l’estat espanyol.

Font: AMETIC/GFK
Taula 11. Contingut de minerals en TV amb pantalla plana LCD i LCD-LED.

Mineral per TV-LCD
[mg]

Mineral per TV-LCD
LED [mg]

Component

Plata

580

580

Circuit Imprès

Indi

260

260

Circuit Imprès

Or

140

140

Pantalla o visualitzador

Itri

110

4,8

Circuit Imprès

Pal·ladi

44

44

Retroil·luminació

Europi

8,1

0,09

Retroil·luminació LED

Lantani

6,8

0

Retroil·luminació

Ceri

4,5

0,3

Retroil·luminació

Terbi

2,3

0

Retroil·luminació

Gal·li

0

4,9

Retroil·luminació

Gadolini

0,63

2,3

Retroil·luminació

Praseodimi

<0,13

0

Retroil·luminació

Mineral

Font. Oeko Institut, 2012
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Taula 12. Estimació del contingut de metalls en venuts al 2011 a l’estat espanyol.

TV LCD

TV LCD LED

Total

Contingut mineral
[kg]

Contingut mineral [kg]

Contingut mineral [kg]

Plata

892,09

1338,19

2230,27

Indi

399,9

599,88

999,78

Or

215,33

323,01

538,34

Ytri

169,19

11,07

180,26

Pal·ladi

67,68

101,52

169,19

Europi

12,46

0,21

12,67

Lantani

10,46

0

10,46

Ceri

6,92

0,69

7,61

Terbi

3,54

0

3,54

Gal·li

0

11,31

11,31

Gadolini

0,97

5,31

6,28

Praseodimi

0,15

0

0,15

Mineral

Font: GMK, (Oeko Institut, 2012).

A partir del consum de televisors a l’estat
espanyol, s’ha calculat el consum de minerals
crítics associat a aquest sector per a l’any 2011.
S’han trobat quantitats poc menyspreables com
ara, dues tones de plata i mitja tona d’or. Quasi una
tona d’indi en front de les 600 Tn que s’extreuen
anualment. tan sols en mercat dels televisors,
a les quals caldria afegir tota la resta d’aparells
mòbils i ordinadors.

4.2. Minerals als mòbils
El mòbils des de fa anys formen part de totes
les llars, arribant al 95% d’aquestes. En els
darrers anys els mòbils han incrementat la
seva funcionalitat fins a considerar-se telèfons
intel·ligents multifuncionals. Així, la funcionalitat
dels mòbils ha sobrepassat la comunicació
telefònica, i ara fan de reproductor de música,
càmera, ràdio, agenda, TV, navegació per internet,
geolocalització… També ha canviat la tendència
en la reducció de les seves dimensions; ara la

mida cada cop és major per a poder proporcionar
noves funcionalitats i acostar el dispositiu a un
ordinador portàtil.
La vida útil d’un mòbil normalment és de deu
anys excloent la bateria. Malgrat això, sovint
són reemplaçats cada dos o tres anys a causa
de diversos factors, com ara l’obsolescència
programada (produïda per exemple per la
incompatibilitat del programari, la baixa durabilitat
de les bateries, etc.) un màrqueting especialment
agressiu, la manca de peces de recanvi i una
diferència desmesurada entre el preu d’un nou
aparell i el de les peces de recanvi o la seva
reparació.
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4.2.1. Quins minerals crítics trobem
als mòbils?
Els següents metalls i grups de metalls crítics han
estat identificats com a metalls de rellevància per
als telèfons intel·ligents per un projecte europeu
encara en marxa (Oeko Institut, 2012).:
Cobalt

Tàntal

Gal·li

Tungstè

Indi

Grup de metalls del platí

Niobi

Terres rares

A aquesta llista caldria afegir metalls com ara el
coure, el níquel, el plom, el bismut i el liti, i també
els metalls preciosos plata i or, que no formen
part dels minerals crítics però que són elements
imprescindibles per a la seva fabricació.
Les parts dels telèfons mòbils que contenen
minerals crítics són principalment quatre (Oeko
Institut, 2012; Prosuite 2011): els imants de
neodimi, les bateries, els circuits impresos i les
pantalles o visualitzadors.
Imants de neodimi (NIB): el neodimi, que dóna
nom a aquests imants, pertany al grup de les terres
rares, minerals crítics principalment produïts a
Xina. Els mòbils contenen petits altaveus amb
imants permanents de NIB, un aliatge fet de
neodimi, ferro i bor (NIB, de les sigles en anglès
Neodymium, Iron, Boron).

Les bateries més emprades en telefonia solen ser
de níquel-cadmi (NiCd), de níquel i hidrur metàl·lic
(Ni-MH) o d’ió liti. Les bateries d’ió liti contenen
també cobalt, un altre dels minerals crítics.
Les plaques de circuits impresos (PCB són
les seves sigles en anglès), presents a tots els
aparells electrònics i a molts d’elèctrics, contenen
tàntal, gal·li i diversos metalls preciosos. Aquests
elements es troben a diferents components de les
PCB: microprocessadors, condensadors, xips de
memòria (fets fonamentalment de silici, un dels
elements més abundants a la Terra), connectors,
micròfon i altaveu (que com ja s’ha comentat
contenen els imants de neodimi).
Pantalla LCD: Les pantalles LCD dels mòbils
explicades a l’apartat 3.1.1, contenen una capa
d’Indi com a material conductor i terres rares.
A l’apartat següent, la manca d’informació
disponible sobre les quantitats de minerals als
mòbils no ha permès estimar la quantitat d’Indi
emprada a les pantalles dels mòbils.

4.2.2. Impacte del consum de mòbils
en l’ús dels minerals crítics
Per a conèixer l’impacte del consum de mòbils a
l’estat espanyol i el consum estimat de minerals
crítics que aquest representa s’ha estudiat la
quantitat de minerals presents a aquests aparells,
relacionant-les amb les vendes a l’Estat.

Taula 13. Contingut de metalls crítics als telèfons mòbils.

Mineral

Mineral a l’smartphone [g]

Mineral al mòbil [g]

Component

Cobalt

6,300

3,8

Bateria

Plata

0,305

0,25

Circuit imprès

Or

0,030

0,02

Circuit imprès

Pal·ladi

0,011

0,01

Circuit imprès

Neodimi

0,050

0,050

imant altaveu

Praseodimi

0,010

0,010

imant altaveu

Font: estimacions de l’Oeko-Institut e.V, 2012
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Malgrat la investigació duta a terme per l’Institut
Oeko, no s’han pogut determinar amb precisió
dades sobre les quantitats de metalls i minerals
estratègics en els telèfons mòbils (Taula 13),
fins i tot en casos com ara l’indi no s’ha pogut
estimar la quantitat d’aquest mineral present en
aquests aparells. Les estimacions de quantitats
de minerals als telèfons mòbils s’usen com a
base per a alguns metalls preciosos importants,
però alguns experts del reciclatge afirmen que
les quantitats relatives als telèfons intel·ligents
tendeixen a ser més altes (Umicore, 2011).

S’ha estimat (Taula 14) que en el consum de mòbils
a Espanya l’any 2011 es van consumir 42 tones (tn)
de cobalt, 4 tn de plata, 500 kg d’or, una tn de
terres rares (neodimi i praseodimi) i quasi 150 kg
de pal·ladi. Aquestes dades són estimacions, com
ja s’ha comentat, però serveixen per a donar una
idea de les magnituds del consum de minerals
destinats als aparells electrònics.

Taula 14. Estimació del contingut de metalls en venuts al 2011 a l’Estat.

Any 2011
Smartphones

Mòbils

Total

Mineral

Contingut mineral [kg]

Potencial Mineral [kg]

Potencial mineral [kg]

Cobalt

39.899,88

42.370,55

8.2270,43

Plata

1.931,66

2.787,54

4.719,2

Or

190,00

267,60

457,6

Pal·ladi

69,67

100,35

170,02

Neodimi

316,67

557,51

874,17

Praseodimi

63,33

111,50

174,83

Font: GfK, Oeko Institut
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4.3. Conclusions aparells electrònics
Els aparells electrònics necessiten els minerals
crítics per al seu funcionament, en la majoria dels
casos no hi ha elements que puguin substituirlos. En aquest capítol, s’ha descrit i quantificat de
forma estimada la relació dels aparells electrònics
amb els minerals crítics. Una relació invisibilitzada
per la llunyania de l’extracció d’aquests minerals
i la desinformació al voltant d’aquesta indústria i
dels béns de consum en general. Però la realitat
és que el nostre consum està directament
relacionat amb els minerals i la seva extracció.
Només en mòbils i pantalles planes a Espanya
aproximadament es consumeixen unes 82 tn de
cobalt, unes 5 tn de plata, quasi una tn d’indi i d’or,
més d’una tn de terres rares i més de 300 kg de
pal·ladi cada any.
Actualment la fabricació de nous aparells i noves
versions dels aparells existents al mercat no paren
de créixer. L’ús d’aquests aparells està relacionat en
gran mesura amb les tecnologies de la informació,
les quals han tingut un paper molt important en
l’accés a la informació en les darreres dècades.,
No obstant això, també s’ha de promoure una
fabricació, ús i consum responsable d’aquestes
per a evitar un malbaratament de recursos. La
majoria de les companyies avui en dia dissenyen
els seus productes sota criteris d’obsolescència
planificada.
Aquesta
pràctica
s’enforteix
mitjançant el màrqueting i la variació dels preus
de venda, mentre la necessitat, conveniència o
capacitat de compra del producte han rellevat
la durabilitat del producte com a element més
important del disseny. Com a conseqüència, la
generació de residus augmenta alhora que la
demanda dels aparells electrònics. S’ha pogut
constatar que l’extracció i producció d’aquests
minerals es troba associada en molts casos a
males pràctiques empresarials, incompliment
d’estàndards ambientals, condicions de treball
inadequades, insegures i perilloses, desembocant
en tots els casos en una vulneració de Drets
Humans de les persones afectades per l’activitat
extractiva (tant si hi treballen com si no), a causa
38. http://www.ite.educacion.es/es/escuela-20
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de les asimetries de poder entre les empreses,
l’estat i la població afectada (Formentí, 2009;
ODG, 2012).
Per tot això, la indústria, les polítiques públiques
i la societat civil haurien d’impulsar estratègies
per a fer un ús racional d’uns recursos que són
escassos, i que estan directament relacionats
amb la vulneració de Drets Humans.
Des de l’Estat és necessària la regulació de
la indústria electrònica, amb l’objectiu de situar
l’accés a les noves tecnologies, i en especial les
de la informació, en el centre d’interès, enlloc de
fer créixer el consum centrant-se en promoure
la propietat dels aparells electrònics d’accés a
la informació. Un exemple d’això, es va fer en el
“Plan escuela 2.0”38, pel qual es varen comprar
portàtils per a tots els alumnes dels centres de
secundària sota l’argument de donar accés als
alumnes a les noves tecnologies. Aquest programa
va ser cancel·lat l’any 2012 pel seu plantejament
insostenible, i els motius que l’originaren són més
que dubtosos.
A les empreses, a més de responsabilitat
als països on actuen com s’ha explicat al capítol
anterior, se’ls hauria d’exigir dissenyar per a la
sostenibilitat enlloc de per a l’obsolescència
planificada. L’ecodisseny reuneix una sèrie de
criteris per al disseny que permeten que els
aparells siguin duradors (s’explica amb més detall
al punt 5.1)
Des de la societat, s’han de pensar i crear noves
estratègies, inspirades en mercats d’intercanvi,
la compartició de vehicles o d’altres iniciatives
semblants que puguin aplicar-se i permetre un
ús i accés col·lectiu a aquestes noves tecnologies
de la informació, amb l’objectiu de maximitzar el
rendiment dels aparells, allargant la seva vida útil
i garantint l’accés al màxim nombre de persones
possible.

Els residus dels aparells electrònics
Els residus elèctrics i electrònics són el flux de
residus que més creix actualment. Són perillosos,
complexos i cars de tractar de forma responsable
amb el medi ambient. A més, hi ha un buit general
de legislació en aquest àmbit, i tampoc s’aplica
la legislació vigent. Avui en dia, la majoria dels
residus electrònics es dipositen al flux de la
brossa general. Dels residus electrònics dels
països desenvolupats que destinen a reciclar, el
80% acaba essent enviat (sovint de forma il·legal)
a països com ara Xina, Índia, Ghana i Nigèria per
al seu reciclatge (OIT, 2013).
A més de destinar-s’hi a l’economia informal,
aquests aparells són reciclats pels seus diversos
materials valuosos usant tècniques rudimentàries.
Tal globalització dels residus electrònics té
implicacions greus, tant en la salut com en el
medi ambient.
En aquest apartat estudiarem quina és la gestió
que es fa d’aquests aparells usats, quines són les
seves implicacions per a la salut i els drets laborals
als països empobrits, i analitzarem especialment
el tràfic il·legal i legal a través del cas de Ghana,
un país que rep els residus electrònics de tota
Europa (OIT, 2013).

5.1. La Gestió dels residus electrònics
Amb l’augment exponencial de producció i
consum d’aparells electrònics en els darrers anys,
ha sorgit també l’existència de dinàmiques de
moviments transfronterers de residus electrònics.
Aquesta dinàmica és realitzada pels països
desenvolupats (principals productors) cap als
països empobrits, amb la fi d’evitar els costos
exigits per les legislacions nacionals dels propis
països respecte l’eliminació de residus perillosos.
En relació a aquesta pràctica, es va adoptar l’any
1989, i va entrar en vigor l’any 1992, el Conveni de
Basilea. Fou creat amb la intenció de prevenir i
restringir qualsevol moviment transfronterer de
residus perillosos així com per a intervenir en
l’eliminació dels mateixos evitant els efectes
que poden produir els residus perillosos durant

la seva gestió, transport i eliminació. Així mateix,
la Unió Europea també exigeix que els fabricants
siguin els responsables de dur a terme una gestió
adequada de la disposició final dels béns que
produeixen.
És per això que els països productors d’aparells
electrònics han desenvolupat altres mecanismes
que els permetin dipositar els seus residus
electrònics a països empobrits per al seu
reciclatge i eliminació. Així, ha sorgit l’intercanvi
d’aparells electrònics sota l’etiquetatge d’aparells
de segona mà. D’aquesta forma, el tràfic d’aquests
aparells és totalment legal i està justificat ja que
permet als països empobrits seguir usant aquests
aparells electrònics sense necessitat de produirlos. Però molts dels aparells que arriben als països
importadors no es poden ni utilitzar ni reparar. És
aquí, per tant, on ens trobem el tràfic il·legal de
residus electrònics.
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5.2. El cas de Ghana
A alguns països africans (per exemple Benín i
Libèria), les activitats de reciclatge de residus
electrònics les realitzen individus, amb un baix
rendiment. Tot i així, Costa d’Ivori, Nigèria i Ghana
tenen un sector informal organitzat amb volums
mitjans i grans de material processat. El principal
centre de reciclatge de residus electrònics
a Ghana és la zona de ferralla metàl·lica a
Agbogbloshie, un suburbi de la ciutat d’Accra. Està
situada als bancs del llac Koorle, un dels cossos
d’aigua més contaminats del planeta. La majoria
dels residus electrònics de Ghana s’importen dels
països desenvolupats, d’incògnit, com a béns de
segona mà, els quals sovint no són completament
funcionals.
S’estima que el sector de gestió dels residus
electrònics ocupa unes 25.000 persones i en
sosté unes 200.000. Els treballadors homes
dominen el mercat. El sector de reparació i
renovació es troba parcialment formalitzat. La
recollida, la separació, la recuperació de materials
i la disposició final té lloc quasi sempre al sector
informal. Els recollidors informals compren
aparells electrònics obsolets dels consumidors
finals a preus relativament baixos i els porten a la
zona de ferralla per a separar els seus materials.
Normalment els mateixos recollidors separen els
components, o els passen a recicladors informals.
Els metalls recuperats es venen a intermediaris
o directament a refineries. Hi ha vàries foneries
d’alumini i plantes d’acer elèctric a la ciutat de
Tema, però no hi ha cap refineria de coure a Ghana.
Per tant, el coure s’exporta, majoritàriament
a l’Orient Mitjà i a Àsia. Sovint, intermediaris
estrangers compren circuits impresos a Ghana
que després transporten cap a Àsia. (Prakash ans
Manhart, 2010).
El sector del reciclatge a Ghana s’organitza
en moltes empreses petites i informals. Els
recicladors d’Accra són majoritàriament de la part
pobra del nord del país, una regió que s’enfronta
a inseguretat alimentària crònica. El reciclatge
dels residus electrònics està sent una estratègia
de subsistència confiable, tot i els greus perills
36

ambientals i de salut que comporta. La majoria
de les persones ocupades al sector tenen entre
14 i 40 anys, treballen entre 10 i 12 hores per dia, i
fan entre unes 108 i 168 hores extra mensuals. Tot
i així, la majoria dels treballadors no tenen cap
horari fix setmanal o diari.
A més, la tendència és treballar al sector per un
període curt de temps, entre 3 i 7 anys. Sobretot
pels baixos ingressos però també per la manca
de seguretat a la feina, les condicions de treball
perilloses i el perill per a la salut. És estrany per als
treballadors del sector del reciclatge de residus
electrònics tenir algun tipus de seguretat laboral
o seguretat social (sovint confien en el suport de
la família), mentre el sector no té els mecanismes
formals de participació dels treballadors. Malgrat
això, existeixen alguns col·lectius informals, com
ara l’Scrap Dealers Association d’Agbogbloshie.
Atesa la naturalesa informal d’aquest sector, no
estan disponibles dades oficials d’ingressos.
Tot i així, la majoria dels treballadors del sector
continuen vivint en condicions d’extrema pobresa
i són pagats en base als beneficis obtinguts en el
dia. Els sous mensuals dels recollidors s’estimen
entre 70 i 140 dòlars, els dels reparadors entre
190 i 250 dòlars i el dels recicladors entre 175 i
285 dòlars. Els recuperadors són el col·lectiu més
vulnerable pels seus baixos ingressos, els quals
encara podrien baixar més si el subministrament
d’aparells electrònics o la seva recol·lecció es
veuen entorpits. També és comú a les empreses
de reparadors contractar estudiants en pràctiques
per a certes tasques, com ara aprendre a
realitzar treballs tècnics habituals a aparells
electrodomèstics. La majoria de cops, aquestes
feines no es paguen. També s’ha constatat
que es contracten nens a les zones de gestió
d’aparells electrònics. Els nens normalment són
autoocupats, rarament treballen per a un superior
i guanyen, de mitjana, menys de 20 dòlars al mes
(Prakash ans Manhart, 2010).

Conclusions
En el cas del model de producció i gestió dels
aparells electrònics, després de l’anàlisi realitzada
sobre l’extracció de les matèries primeres per
a la seva producció i sobre els seus residus,
encara queden molts interrogants oberts. Però
es pot afirmar que el seu model de gestió no és
democràtic i a més vulnera els drets humans:
S’ha pogut constatar com l’extracció
de matèries primeres per a la
producció
d’aparells electrònics vulnera els drets humans
sistemàticament a través de les relacions
desiguals de poder entre les empreses, els estats
i la població.
S’ha posat de manifest també com el destí
i la gestió final dels residus de la indústria
electrònica acaba vulnerant els drets humans de
moltes poblacions.
En el model de producció, venda i gestió dels
aparells electrònics els interessos de les grans
corporacions (amb la complicitat dels governs)
i el creixement econòmic com a motor hi són
presents en tot moment. Trobem exemples en
totes les etapes: en l’abastiment de minerals,
on l’externalització de costos ens permet
tenir matèries primeres a baix cost; en la
deslocalització de la producció a països on
es vulneren els drets laborals i els salaris són
molt baixos; en el màrqueting centrat en crear

necessitats i augmentar les vendes, i per últim,
es gestionen els residus creats de la forma més
barata possible, exportant-ne la gran majoria de
forma il·legal a països empobrits on no se’n fa
una gestió regulada i segura.
Mentre la governança ambiental segueixi
subordinada a les metes dels mercats oberts,
la llibertat de les empreses multinacionals,
l’eficiència i el creixement econòmic, continuarà
mancada de legitimitat social (Erick Gómez, 2012).
Aquesta legitimitat social requereix que els qui
assumeixen els riscos de les activitats humanes
siguin també els que tinguin l’última paraula en el
moment de definir-ne la gestió.
Un altre dels problemes a l’hora d’encarar la
qüestió és que el sistema econòmic actual ho
mesura tot en termes monetaris, i aquests no
inclouen moltes activitats com ara la cura de les
famílies i la societat, ni molts serveis ambientals
que realitzen els ecosistemes, ni els impactes
ambientals de les activitats extractives o la
vulneració de drets humans de les mateixes. S’han
de començar a incorporar valors no econòmics,
de vegades incommensurables, que no es poden
reduir a un únic indicador en termes monetaris.
Aquests valors no econòmics permetran una
comparació, jerarquització i presa de decisions
més justa.
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6.1 Algunes propostes
Ara és el moment d’investigar, de crear noves
estratègies regulades pels principis de la
Democràcia Ecològica39, centrant el principal
objectiu en permetre l’accés a les noves
tecnologies i no en la propietat d’aquestes. La
societat civil té un rol fonamental en l’impuls
de noves estratègies per a dirigir-nos cap a un
escenari on l’ús de les tecnologies es basi en
posar a l’abast de tothom l’accés al coneixement
que et permeten obtenir, i no en l’accés als
aparells electrònics d’última generació.
Complementàriament, cal crear marcs reguladors
per a exigir responsabilitat a les empreses i
acabar amb la impunitat de la qual gaudeixen
actualment. En aquests marcs reguladors s’ha
d’incidir sobre tres qüestions principalment:
Actuacions a tercers països i impacte de
les transnacionals en general, i de les empreses
extractives en concret en països empobrits o
amb democràcies dèbils. Aquestes empreses
vulneren sistemàticament els drets humans de les
comunitats i les poblacions al voltant de l’activitat
extractiva.
Criteris de decisió: és necessari incorporar
nous criteris de decisió que complementin
l’econòmic, per a poder valorar l’ús dels recursos
naturals.
Compliment de normatives internacionals
de prohibició d’exportació de residus d’aparells
electrònics creant alternatives als països d’origen
dels residus.

Per acabar, algunes propostes concretes:
Regular el disseny i la fabricació d’aparells
electrònics amb els criteris d’ecodisseny per
a fer-los més duradors i crear una indústria de
reparació i recanvis. Cal que es torni a enfortir un
sector empresarial dedicat a la reparació, per a
això:
S’ha de facilitar una bona oferta de peces
de recanvi.
S’han d’eliminar les barreres per al
desmuntatge, com ara elements que
necessitin d’eines especials per al seu
desballestament o zones de difícil accés.
Es podrien facilitar manuals per al
manteniment i reparació dels productes
on s’expliqui per exemple com realitzar
les operacions bàsiques de manteniment
de l’equip, com substituir les seves peces
per unes de noves i quines poden ser les
avaries més freqüents.
S’ha de fomentar la compatibilitat entre el
programari,
S’ha d’educar per a fer un ús racional dels béns
electrònics, i per a una cultura del manteniment,
la reparació i durabilitat en front de la utilització i
el rebuig.
S’ha de tenir en compte també a l’hora de
dissenyar-los el seu desmantellament i reciclatge,
facilitant així que es puguin extreure i reutilitzar
les matèries primeres amb què s’han fabricat.

39. Democràcia ecològica: defineix un sistema amb una governança participativa, centrada en entorns
saludables, justícia social i ciutadania vigorosa.
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A Enginyeria Sense Fronteres (ESF) creiem que la transformació social tant al Nord com
al Sud és necessària i que és una de les claus per a aconseguir un desenvolupament
integral. Així, la col·lecció d’estudis ESFeres pretén oferir materials i instruments per a
la reflexió i l’anàlisi crítica. L’objectiu és facilitar l’aprofundiment en les causes de les
desigualtats del patró actual de desenvolupament per tal de contribuir a millorar l’acció
política i educativa al Nord dels moviments socials, universitaris, ONGD i altres actors de
la cooperació internacional.
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