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La Page
estudi de comunicació visual

•	 empresa de serveis

•	 certificació EMAS



coherència

consciència

el bon
disseny

millor qualitat 
de vida

eficacia (complir objectius)
      + 
eficiència (menys recursos)

bé per a la societat
bé per a l’empresa

compromís
dissenyar per al canvi

transformar  
els sistemes  
de comunicació

Que podem fer com a professionals per millorar els nostres dissenys?

Tota comunicació té un impacte ambiental

més respectuosos 
amb el medi 
ambient

valors afins als
clients /proveïdors

incorporar el missatge 
mediambiental en les 
comunicacions

• actuació d’acord amb el pensament

3C

• cohesió amb el receptor

revisió de processos 
+ investigació

anàlisis de les formes i suports 
en que comuniquen

reflexionar sobre els avantatges 
del valor afegit



comunicar és actuar i actuar és comunicar

comunicar és acció

els fets i 
les realitats

missatges i 
informacions

principi fonamental de la conducta ètica

l’acció
(fets i/o missatges)

modifica l’entorn i 
les conductes



1r servei
com a bé

valor afegitinformació veraç, 
completa i útil

el valor de la marca, 1

millor qualitat de vidaempreses béns a la societat

bonus: coses bones, positives, 
materials o psicològiques

objectes, serveis, oci, informació, coneixement...



confiança
transparència
valors compartits
millor qualitat de vida

millor connexió amb els usuaris

el preu i el rendiment   
(serveis i productes)

sistema menys eficaç > enormes 
nivells de residus

una empresa ha de demostrar que
•	 entén els seus impactes ambientals
•	 ha de treballar activament per reduir-los

el valor de la marca, 2

+

valor > cost

com? 
•	 comunicació FORTA       

comunicar amb eficiència els seus missatges “verds”
•	 innovació i creativitat



com fer comunicacions més eficients?

eficiència del missatge
•	 explicar una història interesant     

•	 integrar i estendre la marca (coherència)

•	 to adequat

la definició de l’audiència

originalitat-diferència

inspirar accions a l’usuari
els missatges ambientals

estratègies per a l’eficiència

?

racionalització
•	 aquest és el millor 

mètode per comunicar 
el missatge?

•	 hi ha un altre mètode 
més sostenible?

•	 quina repercussió tindrà 
aquesta peça?

•	 el fi justifica els mitjans?

planificació
estalvia: 
•	 temps
•	 diners
•	 recursos



objectius:

canviar les actituds 

incentivar accions de 
comportament més 
sostenible

reflectir el nostre 
compromís i l’esforç que 
s’ha fet per reduir l’impacte 
ambiental de la comunicació

com:

motxilla ecològica
característiques ambientals

els missatges ambientals
acció pedagògica

000290



errors en la comunicació ambiental

1.

2.

3.

4.

5.

ser més “verd” és més car
més eficient = menys recursos
valor > cost 

subestimar la capacitat del teu públic
autenticitat i transparència
compte amb les contradiccions!

copiar > fer el mateix que els altres
una bona estratègia de marca > identitat única i diferent

sobreestimar al consumidor 
el temps i l’energia que el consumidor destinarà a entendre la teva política mediambiental.
comunicació eficaç i de lectura ràpida 

pensar que si no pots ser 100% “verd” no pots comunicar-ho



impacte ambiental de les comunicacions
anàlisi de processos materials i elements a tenir en compte per reduir l’impacte ambiental de les comunicacions

el destí

facilitar el millor destí 

residus:
•	 compostatge
•	 reciclatge
•	 reutilització...

experiència   
de l’usuari

missatge eficient > 
menys recursos

un bon disseny 

distribució i 
magatzematge

producció
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