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BREU INTRODUCCIÓ AL PROJECTE CLEANTEX
El consorci està format per vuit institucions de 6
països europeus (incloent universitats, institucions
sense ànim de lucre, centres tecnològics i clústers)
que s’han unit per dur a terme el projecte ”Clean
and Innovative Textiles Strategy for Circular
Economy".
El projecte CLEANTEX és un partenariat
estratègic per a l’educació superior, cofinançat per
la Comissió Europea mitjançant el programa
Erasmus+.

L’objectiu del projecte és promoure
l’adopció de l’economia circular i
l’ecodisseny per millorar les habilitats dels
estudiants
d’enginyeria
tèxtil
i
dels
treballadors del sector mitjançant la
cooperació intersectorial a les institucions
d’educació superior per abordar el
principal problema de contaminació a la
indústria tèxtil i assolir un sector tèxtil més
sostenible.

EL CONSORCI

RESULTATS ESPERATS
El projecte CLEANTEX produirà resultats concrets i transferibles:
Un programa de formació virtual (MOOC - Massive Open Online Course) amb recursos
educatius oberts sobre economia circular i ecodisseny centrat en la indústria tèxtil.
Una formació bootcamp amb tèxtils industrials nets amb materials i metodologies innovadores.
Un llibre electrònic amb exemples sobre l’avaluació del cicle de vida i eco-disseny a la
indústria avançada de fabricació tèxtil.
Un curs de formació intensiu d’estiu.

DARRERES NOTÍCIES
Llançament del projecte
Els membres del consorci es varen
reunir telemàticament, per celebrar la
reunió de llançament d’aquest.
La trobada va tenir lloc el 4 d’octubre
del 2020.

Primers avenços
Un dels primers outputs ja generats
són els resultats de l’enquesta per
avaluar el grau de necessitats i
coneixement sobre economia circular
d’estudiants universitaris, directius i
professionals del sector tèxtil. Això
permetrà el desenvolupament d’una
macro i microestructura de la
formació virtual MOOC, prevista per a
més endavant.
També està ja disponible la pàgina web
del projecte: www.cleantexproject.eu

Com de familiaritzat estàs amb els principals reptes/problemes del sector
tèxtil en relació a l'economia lineal (produir, usar i disposar)?
(1 Gens, 2 Poc, 3 Més o menys, 4 Bastant, 5 Molt)

Elevant consum Consum de grans
Ús elevat i
energètic
volums d’aigua alliberament de
substàncies
tòxiques

Residus sòlids
(empaquetatge i
tèxtil)

Ús de grans
Emissions de
quantitats d’energia
CO2
no renovable (petroli,
fertilitzants,
químics,...)

Més informació:

www.cleantexproject.eu
#CLEANTEXproject
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