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BREU INTRODUCCIÓ AL PROJECTE DESTEX
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Un consorci de vuit membres de cinc països

europeus, que combinen experiència en l’àmbit

tèxtil, en l’industrial, en disseny creatiu i en

mètodes de formació innovadors s’han unit per

a dur a terme el projecte ”Disseny creatiu i

industrial en la fabricació de tèxtils

avançats (DESTEX)”.

El projecte DESTEX és un partenariat estratègic

per a l’educació superior, cofinançat per la

Comissió Europea mitjançant el programa

Erasmus+.

L’objectiu del projecte és unir els principals

actors dels sectors tèxtil i disseny per a

fomentar l’ús de les metodologies del

disseny i aprofitar el seu potencial

innovador en el sector industrial tèxtil.

Mitjançant aquest projecte d'aprenentatge i

cooperació, es busca contribuir en

l’increment de la competitivitat i eficiència

de les petites i mitjanes empreses tèxtils de

la Unió Europea.

EL CONSORCI 

https://www.lcibarcelona.com/
https://www.crethidev.gr/
http://www.ciape.it/
https://www.hb.se/en/
http://www.design.polimi.it/
https://www.designskolenkolding.dk/en
http://it.materialconnexion.com/
https://www.textils.cat/en/


El projecte DESTEX produirà resultats concrets i transferibles:

1. El desenvolupament d’un programa de formació virtual fent servir la perspectiva del

disseny industrial i del disseny creatiu aplicat a la indústria dels tèxtils avançats.

2. Material formatiu per a un curs intensiu d’estiu sobre disseny industrial i design thinking.

3. El desenvolupament d’una plataforma online per a hackathons.

4. La creació d’un manual de bones pràctiques: eines i metodologies per a fomentar la

creativitat i la innovació en el del sector dels tèxtils avançats.

A més, el projecte DESTEX organitzarà un curs intensiu d’estiu a Milà el juliol del 2021per

comprovar i avaluar els diferents resultats generats en el projecte.

Els membres del projecte

DESTEX es varen reunir a Boräs

(Suècia), acollits per l’entitat

coordinadora del projecte (la

Universitat de Boräs) en la reunió

de llançament del mateix.

La trobada va tenir lloc el 3

d’octubre del 2019.

Els socis van acordar els rols de

cadascú en termes generals, així

com d’altres tasques específiques.

ELS RESULTATS

DARRERES NOTÍCIES

Llançament del projecte

DESTEX és un projecte cofinançat pel programa ERASMUS+ de la Unió Europea amb acord de 
subvenció n. 2019-1-SE01-KA203-060379

Properes activitats

Els membres del projecte DESTEX estan treballant en l’anàlisi de necessitats, per tal de

recopilar la informació necessària que permeti identificar i analitzar les necessitats i el potencial

d’aplicació del disseny creatiu i industrial en el sector dels tèxtils avançats.

L’informe resultant d’aquesta recerca oferirà una visió a escala europea sobre aquest camp, que 

servirà de base per dissenyar i desenvolupar els resultats del projecte tals com el programa de 

formació virtual o el manual de bones pràctiques. Els contactes generats durant l’anàlisi de les 

necessitats serviran per implicar els diferents stakeholders en etapes posteriors del projecte.

Més informació sobre el projecte DESTEX:          

www.destexproject.eu

#DESTEXproject


