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Bona pràctica
Objectiu 8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació  
per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti.

Descripció de la iniciativa

El 70% de l’impacte ambiental dels projec-
tes es decideix en la fase de disseny; és en 
aquesta fase que l’equip de professionals pot 
decidir fer un disseny més sostenible i enca-
minar els projectes cap a l’excel·lència. 

La Page Original ha desenvolupat una eina 
digital, senzilla, intuïtiva i d’ús públic, la 
Blue_tool, que permet aplicar una metodo-
logia d’ecodisseny i una avaluació i valoració 
de projectes de disseny gràfic des del punt de 
vista de l’ecoeficiència i la sostenibilitat.

Aquesta eina digital, que està disponible al 
web de La Page Original, valora un disseny a 
partir d’un qüestionari i dona com a resultat 
un gràfic que indica en quina etapa del dis-
seny són més fluixos o més forts els criteris 
de sostenibilitat. 

La Page Original ha col·laborat amb l’Escola 
Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Cata-
lunya (ESDAP) per tal de promoure una acti-
tud responsable i proactiva cap a una millora 
del medi ambient compartint una metodolo-
gia d’ecodisseny amb l’eina Blue_tool. Sobre-
tot, assessora en l’encaix d’aquesta eina en 
la formació de l’alumnat de disseny gràfic 
i estudia la possibilitat de reproduir-la en 
altres especialitats de disseny.

Incorporar criteris d’ecoeficiència és una 
necessitat cada vegada més reclamada en 
qualsevol de les activitats que duem a terme 
com a ciutadans i, sobretot, com a professi-
onals, i aquesta eina permet un acompanya-
ment en aquest canvi de paradigma.

Blue_tool facilita la millora de la capacitat 
d’autoavaluació de l’ecoeficiència i la sos-
tenibilitat i, alhora, aporta indicadors del 
comportament ambiental dels projectes de 
disseny gràfic. També serveix com a suport 
pedagògic i permet consultar estratègies 
d’ecodisseny aplicables a cada fase del cicle 
de vida dels projectes dissenyats. En aquests 
moments, l’alumnat de l’ESDAP Catalunya ja 
ha utilitzat l’eina Blue_tool en més d’un cen-
tenar de projectes.

L’alumnat de l’especialitat de disseny gràfic 
de l’ESDAP Catalunya s’ha iniciat en la con-
cepció del disseny com a instrument poderós 
per aportar solucions innovadores i de comu-
nicació que siguin respectuoses amb el medi 
ambient. En la seva formació, s’hi ha integrat 
una metodologia d’ecodisseny que els permet 
esdevenir conscients i compromesos, i ser 
capaços de desenvolupar projectes sosteni-
bles que s’adaptin al context d’una societat 
que dona valor a la lluita i a la mitigació dels 
efectes del canvi climàtic. Gràcies a aquesta 
línia estratègica de l’ESDAP Catalunya, el 
conjunt d’alumnes i futur professionals del 
disseny seran capaços d’aportar més valor 
als seus projectes, d’innovar i de donar res-
posta a les necessitats que demana aquest 
nou paradigma.

Blue_tool és una eina gratuïta a l’abast de 
qualsevol professional del disseny que vul-
gui valorar els criteris d’ecoeficiència dels 
seus projectes.
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Blue_tool
Una eina digital per a un disseny gràfic més sostenible

http://lapageoriginal.com/ca/
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Indicadors valorats amb l’eina Blue_tool:

• Final de la vida útil 

• Usabilitat

• Tintes

• Acabats

• Suport i formats

• Perfil d’empreses productores

• Agents de canvi

L’eina Blue_tool proporciona un informe on 
es destaquen els punts forts i els aspectes 
que cal millorar, i que serveix per reflexionar 
i cercar noves vies per aconseguir dissenys 
més sostenibles i ecoeficients.

8

Què ofereix la Blue_tool:

• Format de qüestionari fàcil de contestar

• Desenvolupament de la capacitat crítica res-
pecte al procés de disseny

• Pauta pedagògica de suport que permet 
consultar estratègies d’ecodisseny aplica-
bles a aspectes rellevants en cada fase del 
cicle de vida

• Coneixement de les propietats dels materials 
i els processos de producció i la seva relació 
amb el medi ambient i la persona usuària

• Valoració final del projecte des de l’àmbit de 
l’ecoeficiència i la sostenibilitat

• Possibilitat d’imprimir i fer un resum de la 
valoració de cada projecte

• Format adaptatiu fàcil d’utilitzar en diverses 
plataformes digitals

• Màxima disponibilitat ja que és consultable 
en tot moment, des de qualsevol lloc i equip

• Possibilitat d’arxivar i de tornar a consultar 
els projectes i de fer-hi modificacions
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Per saber-ne més: 

Durada: Blue_tool està disponible gratuïta-
ment en línia des del 2018.

Valors que cal destacar: Fa ús de noves 
tecnologies i és innovadora, col·laborativa  
i pedagògica.

Ens impulsor: La Page Original, SL.

Contacte:  
Carrer de Santa Anna, 16 
08911 Badalona 
610 276 781 
josep@lapageoriginal.com 
www.lapageoriginal.com/blue_tool 
www.lapageoriginal.com/ca

Col·laboracions: Escola Superior de Disseny  
i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP).

8

Indicadors associats

10 entitats participants 
registrades

480 persones usuàries 
registrades

520 projectes avaluats

mailto:josep%40lapageoriginal.com?subject=
http://lapageoriginal.com/blue_tool
http://lapageoriginal.com/ca



