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El cicle del paper
Tal com s’ha detallat en la Pràctica Sostenible 15, la qualitat del paper escollit
per a cada impressió pot marcar la diferència entre l’ús i l’abús dels recursos
naturals; però tot i emprar el tipus de paper més eficient, cal aconseguir reduir-ne
el consum i facilitar-ne al màxim el seu reciclatge. Separar els residus, en aquest
cas el paper, per facilitar el seu reciclatge, és imprescindible per obtenir la base
del procés de producció del nou paper reciclat. Un fet totalment necessari per
no explotar el medi ambient indiscriminadament. Per tant, reduir el consum de
paper i reciclar-lo quan aquest ja no es pugui reutilitzar més, es converteix en
una opció:

educativa:

El canvi d’hàbits en l’ús del paper provocarà una
reducció del seu consum i alhora facilitarà la difusió
de les pràctiques necessàries en tots els àmbits de la
vida per tal d’afavorir el medi ambient.

Seguir algunes de les pràctiques per reduir el consum
de paper, com fer llibretes de paper reutilitzat o imprimir
estalviadora: a doble cara pot estalviar despeses econòmiques a
l’entitat.

sostenible:

Amb el reciclatge aconseguim que el procés de
producció del paper s’iniciï a partir de materials
ja utilitzats i no de fibres verges que provoquen la
sobreexplotació del medi.

fonamental:

L’acció de reciclar el paper permet seguir produint
paper nou a partir de fibres ja usades sense necessitat
de talar nous arbres, tot preservant la massa forestal
del planeta.

Sabíeu que...
...entre el 30 i el 40% dels residus sòlids urbans generats a Europa són paper i
cartró? Els països industrialitzats, no només consumim molt de paper sinó que
també el llencem amb molta lleugeresa, sense pensar en el seu reciclatge.
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Què podeu fer?
Controleu la quantitat de còpies i impressions que voleu realitzar per a cada
document.
Fotocopieu i imprimiu a doble cara; quan feu esborranys reduïu les dimensions de la
fotocòpia i de la impressió de forma que us càpiguen dos pàgines en el mateix full o
predetermineu els marges del full més petits.
Reutilitzeu el paper copiat o imprès per una cara per fer blocs de notes, llibretes, etc.
Prioritzeu el correu electrònic abans que el correu postal i envieu els faxos des de
l’ordinador sempre que sigui possible.
Col.loqueu caixes a la vora de les impressores i fotocopiadores per dipositar el paper
que es pot reutilitzar.
Utilitzeu folis d’un gramatge més baix pels esborranys i documents menys importants
per tal de reduir el consum de pasta de paper.
Compartiu les publicacions a través d’Internet, reviseu les vostres subscripcions a
revistes o butlletins i opteu per les versions electròniques.
Utilitzeu caixes per a la recollida selectiva del paper que no es pot reutilitzar però sí
reciclar. Recordeu que existeixen entitats i empreses que es dediquen a recollir el
paper directament als locals per reciclar-lo.
Faciliteu als vostres proveïdors un correu electrònic per tal d’evitar la correspondència
o els catàlegs de productes impresos en paper.
Reviseu amb cura i corregiu tots els documents abans d’imprimir-los.

Adreçes d’interès

Fem un bon paper d’una vegada - Guia del CADS:
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=543&Item
id=129
Treballar amb menys paper és qüestió de pràctica – Ecoconsells de la UB:
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/55-MenysPaper.pdf
Consells per reduïr el consum de paper - Ecoconsells de la UB:
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/02-paper.pdf
Taller de reciclatge de paper:
http://www.conselldeivissa.es/energia/activitats-reciclatge-paper.html
Consells pràctics per a l’ús de material d’oficina sostenible - Guia de l’Oficina Verda:
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/guies/guiaverda.pdf

Entitats i empreses on podeu sol.licitar el servei de recollida de paper:
Fundació Engrunes. Recollida de paper, roba, tòners, joguines i llaunes.
Tel. 932 232 729 - http://www.engrunes.org
Fundació Privada Trinijove. Recollida de paper, piles, llaunes i tòners.
Tel. 933 114 660 - http://www.trinijove.org
FEMAREC. Recollida de paper, cartró i tòners.
Tel. 933 036 500 - http://www.femarec.es

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

