Pràctiques sostenibles
gener 2015

núm.

15

La qualitat del paper
Quan utilitzem paper blanc estem contribuint a la sobrexplotació dels
recursos naturals forestals, a l’ús de productes químics contaminants (clor,
metalls pesants, sofre, etc.) i al malbaratament d’aigua i energia. Els efectes
mediambientals dels diferents processos de producció de paper s’especifiquen
segons la procedència de la pasta de paper i el procés de blanquejat. Per tant, la
tria conscient del paper que utilitzarem per a cada ocasió és una opció:

reductora:

L’ús de paper reciclat comporta una reducció
important en el consum de recursos com la fusta,
l’aigua o l’energia.

Acostumar-se a seguir pràctiques que redueixin el

estalviadora: consum de paper pot ajudar a aconseguir un estalvi
econòmic considerable per a l’entitat.

sostenible:

El procés de producció i blanqueig del paper verge
causa efectes altament contaminants tant per l’aigua
com per l’atmosfera, mentre que si escollim paper
reciclat estarem minimitzant tots aquests impactes.

Sabíeu que...
La gran quantitat de productes, processos de producció i tractaments als
quals es sotmet la pasta, donen lloc a l’existència de diverses etiquetes que
ens proporcionen informació sobre l’origen de la matèria prima i el procés de
producció del paper? Per aquest motiu, a l’hora de triar el paper és recomanable
que tingui alguna d’aquestes etiquetes per certificar la seva eficiència ambiental.
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Què podeu fer?
Procureu utilitzar paper i cartró procedent de fibres reciclades a partir de la recollida
selectiva. El paper reciclat sempre hauria de ser l’opció prioritària.
Si voleu utilitzar paper blanc, mireu que sigui totalment lliure de clor (TCF), blanquejat
amb productes menys contaminants com l’oxigen o l’ozó.
També podeu optar pel paper ecològic (ECF) elaborat sense clor elemental per al
blanquejat, però que acostuma a estar fabricat amb fibres verges o recuperades, no
reciclades.
Intenteu utilitzar paper que porti l’etiqueta de l’Àngel Blau, la qual certifica que
aquell paper està compost d’un 100% de fibres reciclades i prohibeix els agents
blanquejants en el seu procés de producció.
El següent més respectuós amb el medi és el Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental perquè utilitza el 90% de fibres reciclades i també és lliure de clor.
El Cigne Blanc i l’Etiqueta Ecològica Europea certifiquen l’ús de fusta o fibres
recuperades i no admeten el gas clor com a blanquejant.
Ajusteu amb màxima precisió la quantitat de còpies i impressions que voleu fer per
a cada document.
Feu les correccions necessàries dels documents en pantalla abans d’imprimir-los i
prioritzeu les impressions en paper de baix gramatge.
Notifiqueu el correcte ús de les vostres fotocopiadores i impressores. D’aquesta
manera allargareu la seva vida útil i, d’altra banda, també evitareu haver de repetir
impressions.
Organitzeu tallers i activitats a les vostres entitats per aprendre a fer paper a partir
de fibres reciclades i difondre’n els seus avantatges.

Adreçes d’interès
Entitats i empreses on podeu comprar paper reciclat o amb alguna de les etiquetes recomanades:
Ecoreciclat www.ecoreciclat.com
Cooperativa Abacus www.abacus.es
Etiquetes ecològiques al paper d’oficina:
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/56-EtiquetesPaper.pdf
Manual de la bona Ecoedició:
http://greeningbooks.eu/images/stories/13095_Guia_Buenas_Practicas_.pdf
Bones pràctiques per a l’estalvi de paper - Santboi.cat:
http://www.santboi.cat/agenda21/castellano/pdfs/Bonespractiquesuspaperalesoficines.pdf
Museu Molí paperer de Capellades:
http://www.mmp-capellades.net/
Guia interactiva de publicacions ambientalment correctes:
http://www6.gencat.net/mediamb/zpc/ps/glossari.asp

més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

