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ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE
L'IO3, el llibre electrònic, ja està acabat. Aquest, recopila diversos exemples de bones
pràctiques relacionades amb la sostenibilitat en la indústria tèxtil. Concretament, sobre les
iniciatives d'ecodisseny. Està disponible gratuïtament al web de Cleantex. Descarrega’l aquí.
El Curs de formació d'Estiu IO4, va tenir lloc el passat mes de juliol a Ljubljana amb
estudiants de les universitats que participen en el Projecte. Durant aquesta setmana, els
alumnes van utilitzar i provar els materials i recursos educatius desenvolupats pel consorci.
Val a dir que en van fer un retorn molt positiu!

CURS D’ESTIU CLEANTEX
El curs d'estiu va ser un èxit. Més d'una vintena
d'estudiants de Lituània, França i Eslovènia van seguir,
durant una setmana de juliol passat, l'estructura i
metodologia educativa proposada per l'IO, bootcamp.
Consistia en combinar l'aprenentatge presencial i
virtual. Durant les setmanes prèvies, els alumnes van
poder formar-se de manera autònoma a través d'una
plataforma virtual amb continguts i proves (MOOC).
Després, un cop a Ljubljana, experimentarien un
format de treball en petit grup, on cada equip
desenvoluparia una iniciativa sostenible segons una
necessitat de la indústria.
Per dotar l'experiència de més transversalitat i
coneixement, UL va organitzar visites a empreses.

Estudiants durant la visita a una de les empreses

Al final de la setmana, els estudiants van
poder avaluar tota l'experiència i el retorn
va ser excel·lent. Van els millor comentaris
al suport dels tutors, les visites, els
continguts, la plataforma, el format
hackathon i l'organització.
Més informació, aquí.

5ena REUNIÓ DEL PROJECTE CLEANTEX
El setembre passat el consorci Cleantex es va
reunir físicament, en la seva 5ena reunió, per fer
un seguiment dels darrers avenços del projecte.

Després de la reunió, els socis van poder
visitar les instal·lacions i laboratoris de l’UL.

L’esdeveniment va tenir lloc a Ljubljana, Eslovènia, I
va ser acollit per la Universitat de Ljubljana.
Durant la reunió es van tractar diversos temes. Les
més rellevants van ser la finalització del llibre
electrònic, la revisió del Curs de Formació d'Estiu,
alguns aspectes econòmics i de gestió, així com
algunes directrius de difusió i qualitat del projecte.

Socis del Cleantex durant la seva reunió a Ljubljana

NOTÍCIES RELLEVANTS RELACIONADES
UL - ITCDC
El darrer 2 d’octubre va tenir lloc la
conferència ITC&DC a Dubrovnik,
Croàcia.
Durant aquella setmana, el
professor Andrej Demšar, de la UL, va
presenter el projecte Cleantex i els seus
resultats, en el marc del tema academic
EDUCACIÓ DE L’ECONOMIA SOSTENIBLE I
CIRCULAR.

Publicació de LEITAT

Sr.. Andrej Demšar, durant la seva presentació a l’ITC&DC

A més, el soci Leitat ha estat treballant en una
publicació sobre economia circular per a
una revista Calidad.
A la publicació s'explica la visió general del
projecte Cleantex i els aprenentatges generats
entre altres resultats del projecte.
Leitat publication cover

Següent reunió
La propera reunió transnacional del projecte
serà el proper gener de 2023, a Roubaix,
França.

Més informació, aquí. Descarrega’l aquí.
More information:

www.cleantexproject.eu
#CLEANTEXproject
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