ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: La PAGE Original
La PAGE és un estudi que reivindica el disseny gràfic com a disciplina per impulsar una economia
verda i un creixement més sostenible. Ajudem a millorar la imatge de “marca” dels nostres clients amb
una comunicació coherent, basada en els mateixos criteris ambientals d’aquelles organitzacions
involucrades en serveis i productes més sostenibles. Reivindiquem el nostre espai en la cadena de
valor d’aquestes organitzacions. Som el primer estudi de disseny gràfic amb certificació EMAS i
guanyadors del Premi EMAS europeu 2015 en ecoinnovació a la categoria de microempresa.
Dades de contacte:
www.lapageoriginal.com
estudio@lapageoriginal.com
93 389 47 59
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 22-07-2015

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
Projectes d’ecodisseny i ecoedició
Estratègia de sostenibilitat de l’estudi (declaració ambiental)
Posicionament com a agents de canvi

Objectiu CCS
5.10, 8.3, 8.5, 8.6
6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9,
10.1, 10.2, 10.4, 10.6, 10.7
9.1, 9.4, 9.9, 9.10

1. Projectes d’ecodisseny i ecoedició
Breu descripció:
Millora de l’acompliment ambiental dels projectes dissenyats per l’estudi al llarg del seu cicle de vida.
Millorar la competitivitat i donar un millor servei.
http://lapageoriginal.com/ca/casos-estudi/
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Beneficis:
X Ambientals

X Socials

X Econòmics

Vigència de l’actuació: Permanent
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable
5.10. Millorar la informació per al consumidor sobre les característiques socials i ambientals dels
productes (origen, durabilitat, producció ecològica, etc.), dels productors i de la comercialització.
Dissenyar un bon etiquetatge.
8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que
s’hi fonamenti
8.3. Cercar la prosperitat dins dels límits del planeta, implementant criteris ètics (economia social i
solidària, banca ètica, responsabilitat social, etc.).
8.5. Establir l’ecodisseny i l’ecoproducció, basats en el cicle de vida, com a procediments prioritaris de
creació de productes i serveis.
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8.6. Impulsar l’ocupació verda, entesa com aquella que contribueix substancialment a preservar o
restaurar la qualitat ambiental (treball en empreses del sector ambiental i en departaments de medi
ambient d’altres sectors).
2. Estratègia de sostenibilitat de l’estudi (declaració ambiental)
Breu descripció:
Minimitzar l’impacte ambiental a l’oficina per
esdevenir un estudi “net”.
http://lapageoriginal.com/ca/disseny-ecoresponsable/declaracio-ambiental/

Beneficis:
X Ambientals

x Socials

x Econòmics

Vigència de l’actuació: Permanent
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva
6.1. Fer una excel·lent gestió dels recursos (econòmics, humans, materials i naturals).
6.5. Incrementar la transparència: open data, observatoris, indicadors i informes de seguiment.
6.6. Desenvolupar en les institucions, les entitats i les empreses una cultura organitzativa socialment i
ambientalment responsable que creï valor a llarg termini.
6.7. (...) Incorporar criteris ambientals i socials en la formació.
6.8. Avaluar els projectes en termes d’impacte social i ambiental, i incorporar els resultats en la presa
de decisions.
6.9. Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua en l’activitat de les
organitzacions.
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10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global
10.1. Millorar la capacitat d’acció proactiva i preventiva per disminuir la vulnerabilitat.
10.2. Protegir el clima. Comptabilitzar, prevenir i minimitzar les emissions d’efecte d’hivernacle. En el
cas que no es puguin reduir a zero, recórrer a la compensació.
10.4. Caminar cap a l’autosuficiència energètica: reduir el consum d’energia i augmentar l’aportació
d’energia renovable local per garantir-ne el subministrament.
10.6. Fer una bona planificació de la gestió de l’aigua, adaptant-ne la qualitat als diferents usos.
10.7. Minimitzar la petjada ecològica sobre el planeta

3. Posicionament com a agents de canvi
Breu descripció:
- Fer pedagogia i dirigir la nostra capacitat de comunicació i
el llenguatge visual com a eina per promoure conductes més
sostenibles.
- Potenciar la capacitat de replicació.
- Creació d’un segell editorial i la Col·lecció Màcula per
difondre la “cultura sostenible”
http://lapageoriginal.com/ca/agents-de-canvi/
http://lapageoriginal.com/ca/la-page-edit_a/

Beneficis:
X Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Permanent
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
9. Educació i acció ciutadana
9.1. Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació al
coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predicar amb l’exemple.
9.4. Assegurar suport i reconeixement a la tasca de les persones que eduquen, brindant-los
assessorament, formació i recursos. Promoure la recerca i la innovació educativa.
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9.9. Refermar el treball en xarxa per desenvolupar projectes comuns: sumar les iniciatives aïllades en
una acció conjunta i crear sinergies.
9.10. Millorar la comunicació i la visualització de processos educatius i participatius a favor de la
sostenibilitat, les seves accions i els seus resultats.

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Declaració ambiental 2015
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