
QUÈ
Pack promocional. L’objectiu és donar a conèixer 
el meu blog i les meves dades de contacte. Sent 
coherent amb la línia dels meus treballs, aquest niu-
germinador és un símbol que representa el meu 
blog: un espai de reflexió, gestació i creixement 
entorn el disseny, l’ecologia i l’educació. 

COM
És simbòlic i té com a base la reutilització. Proposo 
plantar unes llavors que germinaran i es podran 
menjar. Unes altres llavors es podrien transplantar 
perquè continui creixent, només caldrà treure el tap: 
el cartró del tub de paper és biodegradable.

En aquest segon grup, els packs inclouen només una part per a fer els germinats. Fig.1: Cartró amb compartiments per a 
diferents tipus de llavors. Fig.2: És un paper que en la seva composició conté llavors, el destaco perquè pack i producte és una 
sola peça.També per l’estil gràfic, inspirant en el còmic i superherois. Fig.3: El producte que es ven és el suport d’argila, quan 
l’usuari afegeix les llavors i l’aigua, creix i el resultat és un eriçó, es juga amb la metàfora per a fer el producte més atractiu.

Abans de començar el projecte, cal fer una cerca de referents i veure què existeix en el mercat. Aquest primer grup de pakcs 
està tot inclòs: les llavors, la terra i el suport on creixerà. Fig.1: Pack Promocional d’una empresa. Fig. 2: Pack de cultiu ecològic 
per a consum alimentari, en venta en llocs especialitzats i fig. 3: Pack regal adreçat a infants. A nivell gràfic, tots tres exemples 
utilitzen el color verd i les formes orgàniques per etiquetar-lo i també mostren el producte un cop finalitzat el seu creixement.

tubs de paper cúter 2 taps d’ampolla de 5 l. terrallavors

* Més informació sobre el procés, la documentació, referents i imatges: claraniu.wordpress.com/illavorsalniu
claraniu.wordpress.com
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Un cop feta la recerca, començo a fer proves amb la forma. Aquest procés 
no sempre és lineal, per començar només sé que ha recordar a un ou o un 
niu. Exemples de retalls de la O com un ou, amb la tipografia del logo. 

Valorant les possibilitats, veig que la forma ha de ser un ou, o circular i 
orgànic que recordi a un niu. Ara ja es puc triar el material.

Decidida la forma orgànica, el suport ha de ser un material biodegrable per tal que es pugui trasplantar si la planta creix. El 
meterial escollit és el tub de cartró, que amb només un tall horitzontal inclinat, forma un “0”. A les imatges es veu què implica 
fer el tall més hortizontal o més vertigal (variant els graus d’inclinació).

Un cop tinc aquest sistema, cal pensar com ho presento. Com es pot veure en la segona imatge, l’ouera, la descartaré ja que 
no és una bona manera d’unir-ho: decideixo doncs, incloure un tap individual i fer un sistema per enviar les instruccions.

1 2 3

1 2 3


