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• 4a reunió del projecte CLEANTEX
• Estat actual del Projecte
• Darreres notícies

4a REUNIÓ DEL PROJECTE CLEANTEX
A l’abril, el consorci Cleantex es va reunir,
presencialment, per fer el seguiment dels darrers
avenços del projecte.
L’esdeveniment va tenir lloc a Torí, Itàlia, i va ser
acollit pel soci ENVIPARK. A més a més, va ser
aquest soci qui va començar la reunió, presentant
l’IO1 i exposant que el curs virtual gairebé
estava enllestit i tan sols calia pujar al web un
grapat de vídeos amb contingut formatiu.
Després, ENSAIT va presentar com serà
l’estructura de la metodologia bootcamp (IO2)
que s’aplicarà per transmetre continguts als
estudiats participants del curs d’estiu el proper
juliol a Ljubljana.
Després, LEITAT va presentar el primer
esborrany de l’IO3, l’e-book que recollirà casos
pràctics sobre com aplicar anàlisis del cicle
de vida i ecodisseny en la indústria de la
manufactura dels tèxtils avançats. Els socis
en van acordar l’estructura i contingut.
També, la UNIVERSITAT DE LJUBLJANA va
informar sobre la planificació del curset d’estiu i
va donar algunes indicacions pràctiques per a la
resta de socis involucrats en aquest.

També, l’AEI TÈXTILS i CRE.THI.DEV.
Van informar la resta del consorci sobre
l’estat actual de la difusió i impactes del
Projecte, així com de la revisió dels
indicadors de qualitat.
Finalment, es va tenir un debat general sobre
el projecte i diversos altres temes.
I un cop la reunió va acabar, els socis van
tenir l’oportunitat de visitor les instal·lacions
d’ENVIPARK.

Els socis durant la reunió, a Torí

Els socis, durant la visita a les instal·lacions d’ENVIPARK

ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE
Els video-tutorials per a la formació virtual (IO1) ja s’han grabat. Tenen una
estructura i continguts dissenyats a partir dels resultats obtinguts a partir dels resultats del
formulari dirigit a estudiants, dirigents d’empreses i professionals academics del sector
tèxtil, al principi del projecte.
L’IO2 ja està definit i pretén facilitar el contacte entre els estudiants i les necessitats
reals del sector tèxtil pel que fa a la sostenibilitat, generar debats i dinàmiques
d’aprenentatge a través de casos reals de reptes per a la sostenibilitat i la circularitat.
L’IO3, l’E-book, que recollirà un conjunt de bones pràctiques en ecodisseny aplicat al tèxtil,
ja s’ha té l’estructura definida. Ja s’han donat les plantilles i indicacions perquè, durant els
propers mesos, els socis creïn el contingut, el revisin i el validin.

DARRERES NOTÍCIES
Fes un cop d’ull a la Plataforma Virtual
del projecte Cleantex, al seu web!
El web de Cleantex ja acull la plataforma
d’aprenentatge virtual, amb tots els
continguts sobre sostenibilitat, circularitat,
materuals alternatius sobre el sector tèxtil i
molt més, amb accés gratuït.
Visita-ho aquí!

Activitats de difusió destacades
Durant els darrers mesos, les activitats de KTU han
resultat rellevants per als canals Erasmus+, ja que
aquestes han estat escollides com a exemple per a
il·lustrar la importància d’aquest tipus de projectes,
sent publicat al seu web.

KTU durant la conferència

Següent reunió del projecte
La següent Reunió Transnacional del
Projecte tindrà lloc el setembre 2022, a
Ljubljana, Eslovènia.

Particularment, ha estat la participació de KTU a la
Conferència Internacional Sustainable Circular
Economy - The Future of Industry, el qual va ser
organitzat a Vílnius.
Més informació:

www.cleantexproject.eu
#CLEANTEXproject
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