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TRUCS PER ESTALVIAR TINTA: LA FONT 
 

A l’ecoconsell núm. 45 us parlàvem de la tinta d’impressió, que a més de 
comportar un elevat consum de recursos té un cost econòmic molt impor-
tant. 
 

Un dels aspectes que podem modificar per reduir el nostre con-
sum de tinta o tòner és la font que utilitzem als documents. No és 
el mateix imprimir amb la font Impact, que comporta un consum 
de tinta o tòner molt elevat, que fer-ho amb la Courier o la 
Garamond, que en gasten molta menys. 
 

Existeixen, a més, altres alternatives en la selecció de la font per 
reduir el consum de tinta. Per exemple, s’ha creat una font nova, 
anomenada Ecofont o Spranq Eco Sans, que incorporant petits 
buits de tinta permet reduir-ne el consum al voltant d’un 20%. 
Aquesta és una bona opció per als documents que hem 
d’imprimir. En canvi, si només els hem de veure per pantalla, 
podem fer servir la font que més ens agradi i sigui més còmoda 
de llegir. 
 
 Com reduir el consum de tinta amb la font? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Més informació… 
Ecofont. La fuente ecológica. SPRANQ Comunicaciones Creativas. Utrecht, Holanda. 2009. 
Sempre hi ha un bon motiu per estalviar tinta. Bloc Un tip de trucs. Serveis Lingüístics – 
Universitat de Barcelona. 2009. 
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Evitant la impressió de documents innecessaris, independentment de la font 
que utilitzem. 

Escollint fonts que consumeixen menys tinta, com Garamond o Courier, i 
evitant les que en gasten més, com Verdana o Impact. 
Instal·lant la font Spranq Eco Sans o Ecofont, de la següent forma: 

Descarregueu-la al vostre ordinador des de www.ecofont.com. 
Al vostre ordinador, feu clic a Inici i, a continuació, feu clic a Executar.  
Escriviu %windir%\fonts i feu clic en Acceptar.  
Al menú Arxiu, feu clic en Instal·lar nova font.  
Al quadre Unitats, feu clic en la unitat que contingui la font (per defecte, 
l’arxiu s’haurà descarregat al disc de dades D:\). Feu doble clic sobre la 
carpeta on estigui la font (per defecte és Descarrega). 
Feu clic en la font Spranq eco sans, i si no ho està, feu clic per activar la ca-
sella de verificació Copiar fonts a la carpeta Fonts, que és on 
s’emmagatzemen les fonts.  
Feu clic en Acceptar.  
Si treballeu amb sistema operatiu Linux o sota entorn Mac, consulteu la web 
www.ecofont.com/descarga_es.html.  

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/45-Tinta.pdf
http://www.ecofont.com/ecofont_es.html
http://www.ecofont.com
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/blog/?p=779
http://www.ecofont.com/ecofont_es.html

