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MotivacióMotivació

�� Sabem que hi ha problemes al mSabem que hi ha problemes al móónn
� Contaminació i canvi climàtic

� Desigualtat i explotació

� Gana, guerres, ...

�� Els nostres estudiants tenen consciEls nostres estudiants tenen conscièència social i ncia social i 
mediambientalmediambiental
� Més gran o més petita

� Avui dia tothom en sap d’aquest problemes

� però...

�� ÉÉs un tema deslligat de la seva vida professionals un tema deslligat de la seva vida professional
� Podem fer alguna cosa els informàtics?

Motivació Accions Problemàtiques Sabies que…?             La solució
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AccionsAccions

�� Sorprenent: el 1999, lSorprenent: el 1999, l’’ETSAV de la UPC fa un estudi ETSAV de la UPC fa un estudi 
sobre la sostenibilitat de lsobre la sostenibilitat de l’’Escola, amb els segEscola, amb els següüents ents 
costoscostos
� Construcció de l’edifici: 150 tones de CO2 (un cop)

� Ús (calefacció, llum, ...): 370 tones de CO2 (anuals)

� Transport del col.lectiu : 750 tones de CO2 (anuals)
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AccionsAccions

�� Sorprenent: el 1999, lSorprenent: el 1999, l’’ETSAV de la UPC fa un estudi ETSAV de la UPC fa un estudi 
sobre la sostenibilitat de lsobre la sostenibilitat de l’’Escola, amb els segEscola, amb els següüents ents 
costoscostos
� Construcció de l’edifici: 150 tones de CO2 (un cop)

� Ús (calefacció, llum, ...): 370 tones de CO2 (anuals)

� Transport del col.lectiu : 750 tones de CO2 (anuals)

�Estimació activitat llicenciats:
2.250.000 tones de CO2 (anuals)
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AccionsAccions

�� Sorprenent: el 1999, lSorprenent: el 1999, l’’ETSAV de la UPC fa un estudi ETSAV de la UPC fa un estudi 
sobre la sostenibilitat de lsobre la sostenibilitat de l’’Escola, amb els segEscola, amb els següüents ents 
costoscostos
� Construcció de l’edifici: 150 tones de CO2 (un cop)

� Ús (calefacció, llum, ...): 370 tones de CO2 (anuals)

� Transport del col.lectiu : 750 tones de CO2 (anuals)

�Estimació activitat llicenciats:
2.250.000 tones de CO2 (anuals)

�� QuQuèè éés ms méés important, doncs?s important, doncs?
� Construir un edifici òptimament, que funcioni de manera 

òptima 

� ... o educar els nostres estudiants?
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AccionsAccions

�� Som una universitatSom una universitat
� Formem gent (molta)

� La seva activitat tindrà repercussió (perquè són molts)

� Tenim una oportunitat d’or!

�� Hi ha una cosa clara: si nosaltres no li donem Hi ha una cosa clara: si nosaltres no li donem 
importimportàància a això, lncia a això, l’’estudiant difestudiant difíícilment ho farcilment ho faràà!!
� És la nostra responsabilitat!

�� Podem arreglar el mPodem arreglar el móón?n?
� No!

� Però hi ha temes on podem incidir

Motivació Accions Problemàtiques Sabies que…?             La solució
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ProblemàtiquesProblemàtiques

�� Quan costa fer un ordinador?Quan costa fer un ordinador?
� Explotació laboral

� Materials contaminants

� Implicacions de l’ús dels materials

�� Quan costa fer servir un ordinador?Quan costa fer servir un ordinador?
� Ergonomia

� Explotació laboral (de nou)

� Electrònica de consum

�� Quan costa desferQuan costa desfer--se dse d’’un ordinador?un ordinador?
� E-waste

� Contaminació ambiental i social

Motivació Accions Problemàtiques Sabies que…?             La solució
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Sabies que...?Sabies que...?

�� El creixent en complexitat dels circuits fa que sigui El creixent en complexitat dels circuits fa que sigui 
prprààcticament impossible separar els elements que cticament impossible separar els elements que 
els componen?els componen?
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Sabies que...?Sabies que...?

�� LL’’actual model de consum promou el cicle actual model de consum promou el cicle ““llenllenççar i ar i 
comprarcomprar””
� Increment (forçat) de les necessitats

� Els costos no econòmics no es tenen en compte

Motivació Accions Problemàtiques Sabies que…?             La solució
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Sabies que...?Sabies que...?

�� El silici utilitzat ha de ser pur al El silici utilitzat ha de ser pur al 
99.999%99.999%

�� Calen 9,4 kgr de quars (SiOCalen 9,4 kgr de quars (SiO22) per ) per 
generar 1 kgr de silici pur al generar 1 kgr de silici pur al 
99.999%99.999%

�� Calen 3,6 milions de litres dCalen 3,6 milions de litres d’’aigua aigua 
per processar 1 kgr de siliciper processar 1 kgr de silici

�� Calen 41,07 MJ per fabricar un xip Calen 41,07 MJ per fabricar un xip 
de memòria de 32MB, mentre que de memòria de 32MB, mentre que 
el seu consum anual serel seu consum anual seràà dd’’uns 15 uns 15 
MJMJ
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Sabies que...?Sabies que...?

�� Fer un ordinador Fer un ordinador ““normalnormal”” amb un TFT amb un TFT 
de 19de 19”” costa moltcosta molt

�� AiguaAigua
� 780 litres els circuits

� 1290 litres el TFT

�� EnergiaEnergia
� La generada per 240 kg de combustibles 

fòssils

�� Productes quProductes quíímicsmics
� 22 kgr de productes diversos (abans de ser 

refinats)
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Sabies que...?Sabies que...?

�� Les matLes matèèries primeres sries primeres sóón barates (econòmicament) n barates (econòmicament) 
però cares (humanament)però cares (humanament)
� Us sona el coltan?
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Sabies que...?Sabies que...?

�� El muntatge dEl muntatge d’’ordinadors es fa a paordinadors es fa a païïsos com Xina, sos com Xina, 
MMèèxic i Filipines?xic i Filipines?

�� Per quPer quèè??
� Perquè és més econòmic

�� Per quPer quèè éés ms méés econòmic?s econòmic?
� Perquè fan horaris molt llargs

� Perquè cobren sous de misèria (inclús per països amb un 
nivell de vida molt baix)

� Perquè no s’admeten protestes ni sindicats

Motivació Accions Problemàtiques Sabies que…?             La solució
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Sabies que...?Sabies que...?

�� El salari dEl salari d’’un obrer de lun obrer de l’’industria industria 
electrònica a Shenzhen (Xina) el 2007 electrònica a Shenzhen (Xina) el 2007 
era de 750era de 750--850 yuans (70850 yuans (70--80 euros) 80 euros) 
mensualsmensuals
� Alimentar-se (1 persona) pot costar 300 

yuans (al mes)

� Un lloguer 500-700 yuans al mes

�� Viuen, per tant, a instal.lacions de la Viuen, per tant, a instal.lacions de la 
ffààbricabrica
� I depenen més d’ella

�� Es denuncien històries per no dormirEs denuncien històries per no dormir

Motivació Accions Problemàtiques Sabies que…?             La solució
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Sabies que...?Sabies que...?

�� Certs elements quCerts elements quíímics tòxics:mics tòxics:
� Els retardadors de flama flotant

� El cadmi

� El mercuri

� El plom

� El crom hexavalent

�� Havien dHavien d’’haver estat eliminats del prochaver estat eliminats del procéés de s de 
fabricacifabricacióó el 2006el 2006
� Però no ho han estat, per motius econòmics
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Sabies que...?Sabies que...?

�� Certs elements quCerts elements quíímics smics sóón utilitzats:n utilitzats:
� Estany

� Fundent

� Tàntal

� Epoxi (epiriorhidrina)

� Coure

� Alcohol isopropílic

�� I plI plààsticsstics
� Poliestirè

� Policlorur de vinil (PVC)

� Polimetil metacrilat (PMMA)

� ... En total uns 10 tipus...
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Sabies que...?Sabies que...?

�� Aquests quAquests quíímics i plmics i plààstics poden produir:stics poden produir:
� Interferències amb les hormones tiroide i estrogen

� Alteracions o depressió del sistema nerviós

� Danys hepàtics

� Danys al ronyons

� Irritació, mals de cap, vertigen, somnolència, irritació de la 
pell, dels ulls i les membranes mucoses

� Malformació de fetus

� Càncers de diversos tipus

�� I això ho pateixen els que fan els ordinadors i els que I això ho pateixen els que fan els ordinadors i els que 
recullen lrecullen l’’ee--waste?waste?
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Sabies que...?Sabies que...?

�� La UniLa Unióó Europea considera que cremar certs Europea considera que cremar certs 
elements (els no tòxics) elements (els no tòxics) éés s ““reciclarreciclar””??
� Els tòxics els exportem a la Xina

Motivació Accions Problemàtiques Sabies que…?             La solució
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Sabies que...?Sabies que...?

�� La Xina rep entre 1 i 2 milions de tones dLa Xina rep entre 1 i 2 milions de tones d’’ee--waste waste 
anuals de manera il.legal? (2008)anuals de manera il.legal? (2008)
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Sabies que...?Sabies que...?

�� La xina rep entre 1 i 2 milions de tones dLa xina rep entre 1 i 2 milions de tones d’’ee--waste waste 
anuals de manera il.legal? (2008)anuals de manera il.legal? (2008)

�� SS’’espera un increment entre el 5% i 10% anual?espera un increment entre el 5% i 10% anual?
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Sabies que...?Sabies que...?

�� La xina rep entre 1 i 2 milions de tones dLa xina rep entre 1 i 2 milions de tones d’’ee--waste waste 
anuals de manera il.legal? (2008)anuals de manera il.legal? (2008)

�� SS’’espera un increment entre el 5% i 10% anual?espera un increment entre el 5% i 10% anual?

�� Alguns cAlguns cààncers sncers s’’han incrementat fins un 20% a han incrementat fins un 20% a 
certes regions?certes regions?
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Sabies que...?Sabies que...?

�� Un ordinador de fa 4Un ordinador de fa 4--5 anys serveix perfectament per 5 anys serveix perfectament per 
la feina que estla feina que estàà desenvolupant la majoria de la gent?desenvolupant la majoria de la gent?

�� Windows Vista requeria la renovaciWindows Vista requeria la renovacióó de lde l’’equip equip 
informinformààtic, sense oferir prtic, sense oferir prààcticament cap funcionalitat cticament cap funcionalitat 
nova?nova?

�� Que la investigaciQue la investigacióó en ordinadors tipus OLPC (en ordinadors tipus OLPC (One One 
Laptop per ChildLaptop per Child) ha portat al desenvolupament dels ) ha portat al desenvolupament dels 
ultraportables?ultraportables?

Motivació Accions Problemàtiques Sabies que…?             La solució



JoDoDAC 2009

29

Sabies que...?Sabies que...?

�� La majoria de la gent no sap res dLa majoria de la gent no sap res d’’ergonomia pel que ergonomia pel que 
respecta a informrespecta a informààtica?tica?
� No es pot tenir el lloc de treball a menys d’un metre d’una 

impressora làser, doncs genera ozó

� La OMS recomana a les embarassades que treballen amb 
CRTs, que si passen més de 3 hores al dia es cobreixin la 
panxa amb un protector per evitar malformacions al fetus

�� Que la majoria de les malalties degudes a lQue la majoria de les malalties degudes a l’ú’ús de s de 
ll’’ordinador sordinador sóón per elements mal dissenyats?n per elements mal dissenyats?
� Cadires, mouse, teclat, pantalla

�� Que Que éés prs prààcticament impossible comprar un mouse cticament impossible comprar un mouse 
ergonòmic a les botigues de Barcelona?ergonòmic a les botigues de Barcelona?
� “Com no en venem, no en tenim”
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Sabies tot això...?Sabies tot això...?

�� ... doncs els teus estudiants, tampoc... doncs els teus estudiants, tampoc

Motivació Accions Problemàtiques Sabies que…?             La solució
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La solucióLa solució

��QuQuèè pots explicar pots explicar 
exactament a la teva exactament a la teva 
assignatura?assignatura?
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¿Por qué?¿Por qué?

�� Estamos razonablemente contentos de la Estamos razonablemente contentos de la 
asignaturaasignatura
� pero ...

Motivación Propuesta                   Costes Resultados Conclusiones
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digue-m’ho tu!


