Quan es parla de recollida segregada de paper es fa referència a tot tipus de
paper i cartró plegat.
El paper normalment es recull als contenidors blaus que es troben a la via
pública en àrees d’aportació.
La recollida es fa mitjançant els contenidors de color blau instal.lats a la via
pública on s’hi pot dipositar el paper/cartró separat i plegat per tal de disminuir
el seu volum. Els grans productors del municipi que en generen una gran
quantitat, com els comerços, es poden fer recollides porta a porta. Uns altres
punts de recollida poden ser les deixalleries.
El paper i cartró representen aproximadament un 25% en pes de les nostres
deixalleries. Comprèn els diaris, les revistes, els cartrons, el paper escrit...
Presenten diferents característiques a causa de la seva composició i l’ús de
tintes. El paper de cuina és preferible que se separi amb la matèria orgànica.
El paper i cartró es porten a les plantes de reciclatge, on es separen els
diferents tipus de paper i es converteixen en grans bales de paper triturat.
Aquestes bales es posen en remull per obtenir pasta de paper, que es cola per
filtrar-ne els materials fèrrics. La pasta resultant s’asseca, es planxa i
s’embolica en bobines. Aquestes es distribueixen a les fàbriques papereres, on
s’utilitzen per fer noves capses, paper d’embalatge, sacs per a la construcció,
objectes de papereria, per a la impressió de revistes, diaris i llibres. Fins i tot es
converteix en paper higiènic. Una opció artística per reutilitzar-lo són les figures
de paper maixé.
SI es pot llençar:
• Bosses de paper
• Capses de sabates.
• Capses de cartró de conserves, galetes i fruites seques.
• Cartrons d’ous
• Diaris i revistes.
• Embolcalls de sabó de mans.
• Envasos de paper i cartró.
• Envasos i capses de cereals
• Guies telefòniques.
• Folis
• Llibretes sense espiral metàl.lica.
• Papers d’embolicar regals i la publicitat que trobem a les bústies.
• Rotllos de paper de cuina, del wc, etc
• Sobres.
• Sobres d’aliments sense embolcalls d’alumini.
• Tota mena de cartró: paquets, embalatges o capses de sabates.
Per tal de garantir el màxim nivell de reciclatge cal que el paper estigui sencer,
sense arrugues.

NO es pot llençar:
•
•
•
•

Els brics d’alumini van al contenidor d’ENVASOS
Fotografies, radiografies
Paper i material brut, com ara tovallons de paper o paper de cuina tacat
d’oli, que van al contenidor amb la MATÈRIA ORGÀNICA.
Paper o cartró barrejat amb altres materials, com ara plàstic.

Consells per reduir el consum de paper
•
•
•
•
•

Reduïu i optimitzeu les trameses postals.
Fotocopieu i imprimiu a doble cara
Guardeu els fulls escrits a una sola cara i utilitzeu-los per fer esborranys.
Envieu el màxim d’informació en suport digital: estalviareu paper, sobres
i segells.
Compreu paper reciclat i no blanquejat amb clor.

I a més
•
•
•

•
•

•

Reciclar el paper cartró suposa un estalvi del 85% en el consum d’aigua.
El consum d’energia es redueix en un 65%, com també el de les
primeres matèries verges.
No és el mateix paper ecològic que paper reciclat. El paper ecològic és
aquell que s’elabora sense utilitzar clor en el procés de descoloració de
la pasta (de fet, pot obtenir-se paper ecològic a partir de paper reciclat)
mentre que el paper reciclat és l’obtingut a partir de paper vell o residual,
sempre que tingui, com a mínim, un 90% del pes en fibres de
recuperació.
El paper i el cartró recollits selectivament redueix el volum de residus
municipals, sobretot la quantitat de residus per incinerar, fet que ajuda a
disminuir la contaminació atmosfèrica.
La fabricació de paper nou a partir de pasta de paper reciclat és molt
més ecològica perquè permet estalviat entre 275 i 450 m3 d’aigua i de
0,25 a 0,45 TEP per tona de paper. Això a banda de l’estalvi en matèries
primeres (fusta).
Cada persona consumeix una mitja de 170 kg de paper a l’any, dels
quals es recuperen 36 kg/habitant/any.

Recorda
•
•
•
•

Si teniu un paquet de cartró i plàstic fàcil de separar, llenceu la part del
cartró al contenidor blau i la de plàstic al groc.
El cartró sempre s’ha de llençar plegat o bé esquinçat en tres o quatre
fragments plans i fàcilment apilables. D’aquesta manera s’aprofita més el
volum de cada contenidor i se’n optimitza la recollida i el transport.
Els cartrons grans s’han de dipositar plegats fins el contenidor, per evitar
els desbordaments a les voreres.
Treure les grapes, clips o espirals dels papers abans de llençar-los al
contenidor en facilita la recuperació.

