
Desmuntatge de Iphone 1ª generació 

 

Aquest és el procediment per obrir un Iphone de 1ª generació (altres Iphones més nous poden 

diferir en l’organització interna i mida dels components). A l’hora d’obrir el mòbil, com que  no 

està preparat  per què l’obri l’usuari, la carcassa externa quedarà feta malbé i alguns 

compostos no es podran tornar a posar al seu lloc, ja que s’han de desenganxar.  

Amb això present, procedim a l’obertura del terminal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 1.- Extreure La peça de protecció de l’antena situada a la part inferior del dispositiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista Frontal (Esquerra) i vista posterior (dreta) del terminal 



Pas 2. - Extreure el compartiment d’allotjament de la targeta Sim introduint una agulla, un clip 

o similars pel forat de la part superior i fer força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 3. - Separar la carcassa frontal de la posterior amb pressió pels costat arribant a deformar 

la carcassa per tal de treure-la. Per poder separar completament les dues parts, s’haurà de 

desenganxar el connector que uneix la placa base amb la connexió dels auriculars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pas 4.- Extreure la càmera, amb l’ajuda d’unes pinces o del mateix tornavís, desenganxant la 

connexió amb la placa base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 5.- Desconnectar els cables blancs de l’antena amb la placa base.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 6.- Desconnectar la placa base i la bateria del display. Treure els cargols que subjecten la 

placa base al display, aixecar lleugerament i amb l’ajuda d’unes pinces, separar les 4 

connexions que té la placa base amb els diferents components. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 7.- Obrir la placa base. Amb l’ajuda d’unes pinces o un tornavís pla, separar les dues partes 

que componen la placa base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 8.- Obrir la placa metàl·lica d’una de les parts de la placa base amb l’ajuda d’unes pinces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pas 9.- Treure l’antena. Desenganxar l’antena del recobriment negre que té a sota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 10.- Extreure el recobriment de plàstic negre sobre el que descansava l’antena. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pas 11.- Analitzar l’interior complet del mòbil i identificar cada part i el seu funcionament. 

  



Antena 

Bateria 

Càmera 

Compartiment targeta SIM 
Display  (Panell tàctil i 

LCD, el vidre i la pantalla 

frontal) 

Carcassa posterior 

Connexió auricular 

Placa base 

Processador de control 

Touch Screen 

 

 

 

Protecció antena 



Bateria de polímer Ió-Liti de 3’7 Volts. 

Xip de memòria 8 GB 

Processador 

Xip d’audio 

Xip xarxes (Wifi, Bluetooth) 

Amplificador de potència 

Xip de radio Transceptor 

Memòria Flash 

Xip gràfic 

 

 

 

  



Informació addicional 

 

    Extracció de Minerals 

Els mòbils contenen molts metalls valuosos, alguns dels més destacats i que més 

conflictes comporta la seva extracció, els expliquem a continuació: 

Or 

Component: Placa de circuit imprès (PCI). Alta conductivitat. 

Ghana:  Enfrontaments violents amb la policia pel desplaçament forçat de les comunitats. 

Perú: Newmont mining Corporation vol explotar un ecosistema a 4.000 m d’altitud capçalera 

de múltiples rius i reemplaçar 4 llacs per 4 reservoris artificials. Els enfrontaments amb la 

policia a la zona van causar, el juliol del 2012 la mort de 3 manifestants. 

Per extreure 1 gr d’or, és necessari moure un mínim d’1 tona de terra, consumir 3.000 litres 

d’aigua i escampar 200 gr de cianur. 

 

Coltan i Tungstè  

Component: Placa de circuit imprès, condensadors (coltan), vibració (Tungstè) 

RD Congo: Al 1996 va esclatar la guerra civil al Congo on govern i grups militars rebels lluiten 

pel control de les mines de l’est. 

Des d’aleshores, més de 5’4 milions de persones han mort per causes relacionades amb la 

guerra. 

Segons l’ONU, 160 dones són violades cada setmana a l’est del Congo. 

A dia d’avui hi ha 2 milions de desplaçats. 

 

Níquel 

Component: Placa de circuit imprès 

Norljsk (Rússia): Una de les 10 ciutats més contaminades del món. 

Cada any més de 4 milions de tones de metalls pesats s’emeten a l’aire causant pluja àcida. 

La pol·lució de l’aire fa que la neu sigui negra. 

La mortalitat per malalties respiratòries és la causa del 15’8% de les morts infantils. 

 

 

 

 



Terres rares 

Component: Placa de circuit imprès i pantalles tàctils 

Xina: Productor de més del  90% de la producció de terres rares. 

A algunes ciutats, les persones respiren vapor d’àcid sulfúric. La concentració de pols de carbó 

a l’ambient és tan elevada que és visible entre els edificis. 

El sòl i l’aigua subterrània estan saturats de substàncies tòxiques. 

 

Coure 

Component: Placa de circuit imprès 

Xile:  és el major productor mundial de coure. 

És una de les zones més seques del món. Les empreses mineres extreuen un volum d’aigua 

incompatible amb l’activitat agrícola alhora que limiten l’accés a aigua potable a la població. 

En certes zones, les grans emissions d’arsènic i diòxid de sofre han obligat a traslladar a la 

població. 

 

Cobalt: 

Component: Bateries recarregables. Recobriment. 

Zàmbia: Mopani Copper Mine és la major corporació minera a Zàmbia, i un dels majors 

productors de coure i cobalt del país.  

Al 2009 les amissions de diòxid de sofre de la planta sobrepassaven 70 vegades el límit màxim 

fixat per l’OMS. 

Mopani ha estat denunciada internacionalment per delictes d’evasió fiscal en un país on ja 

posseeix enormes exempcions fiscals i financeres. 

 

Platí 

Component : Placa de circuit imprès.  Condensadors i pantalla 

Sudàfrica: A les zones mineres, la mineria s’ha convertit en l’única font de treball, amb 

condicions laborals molt desfavorables. Viuen en barris de barraques, sense aigua corrent ni 

electricitat i en condicions insalubres. 

Al 2012 els treballadors de la mineria Anglo American and Lonmin van iniciar una vaga. Es va 

saldar amb 41 morts, 34 d’ells disparats per la policia. La mineria va acomiadar els 12.000 

miners que van participar a les manifestacions. 

 

 

 



Estany 

Component: Placa de circuit imprès. Soldadures 

Illa de Bangka (Indonèsia): El segon major productor mundial d’estany. 

L’extracció incontrolada està destruint el medi ambient i cada any es cobra dotzenes de vides. 

Les dades no oficials compten 78 morts per accidents laborals durant 2012. 

La mineria ha arrasat els camps i els boscos, ha reduït a res l’estoc de peixos i d’esculls de coral 

i ha fet desaparèixer els turistes de les seves platges. 

 

(Més informació sobre extracció de minerals als documents adjunts Minerals en conflicte, 

Mineria extractiva i Niobium-tantalum(coltan)) 

 

 

    Manufacturació 

La manufacturació i acoblament dels telèfons mòbils es fan, gairebé el 100%, a Àsia, sobretot a 

la Xina. Encara que estigui tan generalitzat el treball, la majoria de les empreses no respecten el 

Drets Humans i exploten els seus treballadors, treballen menors d’edat, no tenen sindicats i la 

coacció és un mètode molt habitual de pressionar als treballadors. 

Múltiples associacions lluiten per un millora de condicions tant dels treballadors com dels llocs 

de treball. Cada cop més apareixen més empreses que intenten maximitzar la preocupació vers 

els seus treballadors i l’origen de la matèria primera. La transparència i la traçabilitat dels 

materials són aspectes clau per millorar el compliment dels Drets Humans. 

(Més informació sobre Drets Humans als documents adjunts Països en situació de Risc i El Cost 

de la Coacció) 

 

    Residus 

Un cop els mòbils s’han espatllat o estan fets malbé, habitualment es donen en botigues o 

empreses que recullen aquests aparells. Nosaltres com a consumidors, fem la nostra acció 

donant els mòbils, carregats de metalls valuosos i a la vegada tòxics pel medi ambient, per què 

reaprofitin tot el possible. La realitat es ben diferent.  

Les empreses que recullen els mòbils, intenten reparar els terminals que siguin més aprofitables 

i els envien a Amèrica de l Sud per vendre’ls i treure diners d’un producte adquirit gratuïtament. 

Els terminals que no són aprofitables, ja sigui per què no es pot reparar o per què no interessa la 

seva reparació, acaben, generalment, a Ghana, on s’acumulen tones i tones de residus d’aparells 

electrònics com si fos un gran abocador.  

Allà, els nens treballen desmuntant peces i cremant altres components sense control ni 

prevenció. La contaminació del medi i l’explotació infantil, son termes habituals i del dia a dia. 

La conscienciació ver aquesta situació fa que moltes empreses comencin a modificar el seu 

comportament i que moltes de les empreses de nova fundació, siguin conscients del problema 

que això comporta.    

extracció/Minerals%20en%20conflicte%20-%20que%20son.pdf
extracció/Mineria%20extractiva%20-%20ESFeres13.pdf
extracció/Niobium-tantalum%20(coltán).pdf
Manufacturació/Països%20en%20situació%20de%20Risc.pdf
Manufacturació/El%20cost%20de%20la%20Coacció.pdf
Manufacturació/El%20cost%20de%20la%20Coacció.pdf


(Més informació sobre Residus als documents adjunts Envenenando la pobreza i The Global 

impact of e-waste) 

 

    Reciclatge 

L’acumulació i el mal reciclatge que s’ha realitzat fins ara per la gran majoria de empreses, 

comença a combatre’s amb iniciatives de reciclatge i minimització d’importació de residus 

electrònics a Ghana. Aquestes iniciatives surten des de la voluntat de empreses conscienciades 

amb els drets humans i el respecte pel entorn natural i per organitzacions ecologistes que volen 

aturar i reparar el dany causat al medi ambient. 

Algunes empreses donen eines d’autoreparabilitat com: 

- Repod Reparació de telèfons mòbils, tablets i ordinadors, és el centre de 

reparació europeu de Fairphone 

- iFix-it Web de manuals d’autoreparació, molt visuals i fàcils de seguir per 

reparar qualsevol cosa. 

- The restart project És una empresa social que ajuda a les persones a aprendre a 

reparar els seus propis productes electrònics en events de comunitat i llocs de 

treball amb la fi de reduir residus 

Altres entitats reparen, reciclen o assessoren a empreses per tal d’aconseguir minimitzar 

l’impacte i reciclar el màxim possible per treure profit, com: 

- Circle-economy Cooperativa  que ajuda als seus socis  i membres  a crear 

sistemes industrials per crear una economia circular, és a dir, una economia 

lliure de residus. Per realitzar-ho, tanquen el bucle de recursos, imitant els 

ecosistemes naturals per millorar l’impacte social i ecològic de les nostres 

accions i l’ús d’energies renovables.  

- Recell Ghana Empresa dedicada a la compra, venda, lloguer i reparació de 

telèfons mòbils, tablets i altres dispositius. Disposen de dispositius reciclats amb 

la fi de preservar tots els materials valiosos per a la seva reutilització en nous 

terminals i tablets. El seu objectiu empresarial es “Fer una diferència per a un 

medi ambient més net i una petjada ecològica més petita”. 

- Teqcycle Empresa dedicada a la neteja de la memòria de dispositius electrònics 

fet malbé de manera confidencial i el seu posterior reciclatge. Contempla 

diversos certificats tant del procés de bescanvi i de gestió de residus així com 

voluntariats pel Pacte Ambiental bàvar.  

La presencia d’iniciatives per minimitzar l’impacte a Ghana i reparar el dany causat, són menys 

nombroses, però amb un alt valor ecològic, com: 

- Closing the Loop Empresa encarregada del transport de telèfons mòbils de 

Ghana cap a plantes de reciclatge a Europa. Aquesta iniciativa creix per millorar 

les condicions de vida de Ghana i un respecte pel medi ambient degut a 

l’acumulació de RAEE a Ghana i la contaminació dels metalls perillosos que 

això comporta. 

Residus/Envenenando%20la%20pobreza%20-%20Greenpeace.pdf
Residus/The%20global%20impact%20of%20e-waste%20-%20informe%20ILO.pdf
Residus/The%20global%20impact%20of%20e-waste%20-%20informe%20ILO.pdf

