BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

Blue Tool

La Page Original

Breu descripció:

Presentem una eina digital, senzilla i intuïtiva d’ús
públic, que permet aplicar una metodologia
d’ecodisseny i una avaluació i valoració de projectes
de disseny gràfic des del punt de vista de
l’ecoeficiència i la sostenibilitat.

Durada:

Indefinida

Objectius i línies
d’acció del CCS:

4, 5, 9

Més informació:

http://lapageoriginal.com/ca/opinions-i-altres-coses-importants/bluetool/

Beneficis:

☒ Ambientals

☒ Socials

☒ Econòmics

Indicador/s:

Final de la vida útil / Usabilitat / Tintes / Acabats / Suport i formats / perfil empreses
productores / Agents de canvi / tots aquests indicadors es valoren amb l'eina Blue Tool i
creem un informa on veiem si un disseny és més o menys sostenible i quins punts són
els forts i quins els que s'haurien de millorar. Ens ajuda a reflexionar, a replantejar i
buscar noves vies per tal d'aconseguir dissenys més sostenibles

Valors:

Comunicatius, pedagògics, col·laboratius i innovadors
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2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

La Page Original

Breu descripció:

Estudi de disseny gràfic i comunicació visual ecoresponsable.
LA PAGE ORIGINAL, estudi de comunicació visual, es constitueix com empresa
l’any 1991. En l’actualitat els seus socis Sònia Martínez Ruzafa i Josep
Martínez Ruzafa (llicenciats en Belles Arts per la Universitat de Barcelona)
dirigeixen projectes especialitzats en comunicació social, institucional i
empresarial.
Principis de la gestió de l’estudi:
• Creativitat (recerca del fet diferencial)
• Eficàcia comunicativa
• Responsabilitat
• Qualitat
• Sostenibilitat
Amb certificació EMAS i European EMAS Awars 2015:
http://lapageoriginal.com/ca/noticies/celebrem-ho/

Dades de
contacte:

Carrer Santa Anna, 16 08911 Badalona, Barcelona
933 894 759
sonia@lapageoriginal.com
http://lapageoriginal.com

Data de signatura del (CCS): 28 de juliol 2015

3. Documents estratègics (opcional)
Declaració ambiental: http://lapageoriginal.com/ca/noticies/declaracio-ambiental/
Case Study_La Page Original: http://lapageoriginal.com/ca/opinions-i-altres-cosesimportants/reconeixement-europeu/
Objectius de desenvolupament sostenible: http://lapageoriginal.com/ca/opinions-i-altres-cosesimportants/objectius-de-desenvolupament-sostenible/
Formem part d’entitats: http://lapageoriginal.com/ca/disseny-social/el-poder-de-fer-coses-junts/

Premis Catalunya Ecodisseny 2015: http://lapageoriginal.com/ca/opinions-i-altres-coses-importants/premiscatalunya-ecodisseny-2015/

2

