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L'ecodisseny
Què és l'ecodisseny?

L'ecodisseny  el  constitueixen  una  sèrie  d'accions 
que es duen a terme per millorar el medi.

Aquestes accions comencen des del disseny (d'aquí 
prové el nom).

Quin és l'objectiu?

L'objectiu  de  l'ecodisseny  és  millorar  la  funció 
utilitzant materials que no damnin el medi, fent-ho 
amb mètodes alternatius i  millorant  el  transport, 
per reduir les emissions de CO2.

Per què exsisteix l' ecodisseny?

Un  problema  que  afecta  de  ple  al  segle  XXI  és 
l'efecte hivernacle.

Està  produït  per  la  continua  emissió  de  gasos 
contaminants,  produïts  en  part  per  l'ús  de 
combustibles fòssils.

Si volem que aquesta emissió disminueixi, hem de 
reduir la dependència d'aquests combustibles.

Cada  dia  es  creen  més  alternatives,  com  l'eco 
disseny.

Quins són els passos concrets de l' ecodisseny?

1. DISSENY. Es millora

2. MATERIALS. No contaminants.

3. PRODUCCIÓ. Sense emetre massa gasos.

4. EMPRESA. Es millora ambientalment.

5. REDUCCIÓ. De  tot  tipus  de  gasos, 
productes  contaminants...  també se'n  pot 
dir reciclatge.

Aquest  tipus  de  disseny  costa  més  diners  a 
l'empresa que l'utilitza?

No,  l'ecodisseny  comprèn  ecologia,  equitat  i 
economia.

Que podem fer per participar en l' ecodisseny?

L'  ecodisseny no  ha de ser  una cosa  complicada, 
perquè  es  pot  començar  pel  reciclatge  dels 
productes.

La  compra  verda  també  ajuda:  consisteix  en 
comprar productes ecodissenyats.

Aquesta etiqueta indica que el producte que 
comprem compleix les normes de l'ecodisseny

Per què , si no costa tants diners i ajuda al medi, 
és un pràctica poc estesa?

El principal problema és la manca de conscienciació 
dels  ciutadans  i  la  desconeixença  d'aquesta 
pràctica.

Opinió:

La conscienciació en aquesta pràctica és vital.

La  civilització  actual  s'  ha  de  conscienciar  en 
aquest  aspecte,  ja  que  les  noves  pràctiques 
ecològiques,  les  energies  renovables,  i  el  ja 
esmentat ecodisseny, crearà un futur millor per al 
nostre planeta i les generacions futures.
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