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Medi

 Reciclatge del paper i cartró.
El paper

El reciclatge del paper no és  una cosa nova.  Els 
egipcis  ja  feien  servir  el  paper  vell  en  la 
construcció de caixes per a les mòmies.

Antigament,  s'obtenia  paper  de  plantes  (cànem), 
ara la major part del paper es fabrica a partir dels 
arbres.  Per  a  fabricar  1.000  kg  de  paper 
convencional  és  necessari  un  estany  de  100.000 
litres d'aigua.

Mundialment, la indústria consumeix al voltant de 
4.000 milions d'arbres cada any, principalment pi i 
eucaliptus.  Les tècniques modernes de fabricació 
de pastes  papereres  usen  aquestes  espècies  molt 
específiques d' arbres i els planten expressament.

Reciclant el paper obtenim un munt de beneficis:

Econòmics:

- Es redueixen les importacions de fusta i paper de 
fusta.

-  Es  creen  llocs  de  treball  amb  la  recollida,  la 
selecció i el seu reciclatge.

Ecològics:

- Menys deixalles.

- Menys consum d'aigua i energia 

per fabricar el paper.

- S'evita la tala de boscos.

- Es redueixen la proliferació de terres ermes.

- Es redueix la pol.lució de l'aigua i de l'aire.

Què cal posar al contenidor blau?

✔ Capses de cartró de cereals i conserves.

✔ Envasos de paper.

✔ Sobres  d'aliments  sense 
embolcalls d'alumini.

✔ Diaris i revistes.

✔ Paper d'embolicar regals.

✔ Publicitat que trobem a les 
bústies.

✔ Llibres i llibretes (sense espiral)

Què no hi posarem al contenidor blau?

✔ Tovallons i paper de cuina usats .

✔ Papers bruts.   

✔ Fotografies.

✔ Paper plastificat o encerat.

Com es recullen aquestes restes a casa?

El primer pas és  separar el  paper de la resta de 
deixalles.

La  recollida  del  paper  es  duu  a  terme  de  tres 
maneres:

1. Recuperadors espontanis: aquelles persones que 
recullen paper i cartró de les escombraries.

2. Els Ajuntaments tenen un circuit de recollida de 
paper i cartró que necessita la nostra ajuda.

3. Dipositant el paper als contenidors blaus que hi 
ha al carrer.

Procés del reciclatge del paper.

El  paper  de  deixalla  pot  ser  triturat  i  reciclat 
diverses  vegades.   No  obstant  això,  en  cada 
cicle, del 15 al 20 % de les fibres es tornen massa 
petites  per  ser  usades.   La  indústria  paperera 
recicla  els  seus  propis   residus  i  recol.lecta  el 
d'altres empreses.

Un  cop  recollits  dels  contenidors  blaus  es 
separen i posteriorment es barregen amb aigua 
per a ser convertits en polpa.  La polpa de menor 
qualitat s'utilitza per a fabricar caixes de cartró.

Les  impureses  i  algunes  tintes  s'eliminen de la 
polpa  de  millor  qualitat  per  a  fabricar  paper 
reciclat per a impressió i escriptura.  

En altres casos, la fibra reciclada es barreja amb 
polpa  nova  per  a  elaborar  productes  de  paper 
amb un percentatge de material reciclat.

En reciclar paper i cartró evitem la tala 
d'un  munt  d'arbres.  Si  reciclem  una 
tona de paper salvem 17 arbres.


