Per què el tovalló de roba al menjador?
El respecte pel medi ambient s’ha convertit en un dels grans temes de la
societat actual a causa, principalment, del deteriorament que pateix el planeta i
que s’ha posat de manifest durant els últims anys.
Una part important dels processos i tasques que es porten a terme en una
escola requereixen de l’ús de paper. Un sol full de paper pot ser insignificant,
però l’ús de milers de fulls al dia causa greus danys al medi. La tala d’arbres
comporta un deteriorament dels boscos, compromet la supervivència de certes
espècies i fins i tot repercuteix en el clima, ja que els arbres són els
responsables de transformar el diòxid de carboni en oxigen, contribuint a evitar
l’efecte d’hivernacle. A més, per a la producció de paper s’utilitzen diferents
elements químics, entre ells el clor, que té una incidència ambiental en rius,
mars, plantes i animals.
Pel que fa a l’ús del tovalló de paper apareix la pregunta: gastem menys aigua i
energia fabricant tovallons de paper que rentant els de roba? Depèn de com es
facin servir i es rentin, de quant durin... Els requeriments de materials,
transport i tractament de residus són infinitament menors usant tovalló de roba
(un tovalló de roba ens pot durar un mínim de 15 anys, i en aquest temps
n’hauríem fet servir uns 10.000 de paper).
Els objectes d'un sol ús han de ser barats, i això fa que l’estalvi en costos de
producció passi per davant d’altres factors potser més importants per a l'interès
general.
A la llarga els productes d'un sol ús surten molt més cars.

Quan els nous hàbits s'hagin convertit en... això, hàbits, deixaran de
representar-nos un esforç.
QUÈ HI GUANYEM?
Espai a les escombraries.
Duració del material.
El plaer d'usar objectes de més qualitat, la satisfacció de valorar-los pel servei
que ens fan.
Generem menys residus, estalviem matèries primeres i energia, no accelerem
la cursa cap avall dels preus i de les condicions laborals.
Aconseguir que els nens i les nenes del nostre centre esdevinguin uns
consumidors responsables. Que la seva emprempta ecològica sigui mínima.
Aconseguir una disminució dels residus del centre.
Inculquem al nostre alumnat el principi de Reutilització.
Els petits canvis són poderosos.

