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PERTANYENT A
 
DESCRIPCIÓ 
Posada en marxa d'un taller‐laboratori de fabricació digital amb l'objectiu de generar 
futurs  emprenedors:  un  lloc  on  interactuar  diàriament,  generant  sinèrgies  entre 
diferents  oficis  i  professions,  generant  continguts,  posant  en  pràctica  idees 

plementació d'aquestes a través de la col innovadores, i estimulant i dinamitzant la im
xement.  •laboració i intercanvi de conei

El projecte consta de dues línies d'actuació: 
1) Incubadora d'emprenedors 
El nostre taller‐laboratori pretén ser una plataforma de creació i espai co‐working per 
a  estudiants,  professors,  professionals,  emprenedors,  artesans  i  tots  aquells  amb 
curiositat i interès en la fabricació digital. Per això volem oferir un espai equipat amb 
màquines  de  fabricació  digital  (impressores  3D,  CNC  làser,  fresadora,  laboratori 
d'electrònica,  etc)  i  tecnologies  per  a  la  producció  d'objectes,  prototips,  eines, 

lectrònics  i  el  desenvolupament  de  productes  i  projectes  creatius  i dispositius  e
tecnològics de particulars, empresa privada i organismes institucionals. 
2) Formació 
En el nostre taller de fabricació s'organitzaran tallers, xerrades i cursos de formació 
que  abordaran  diverses  temàtiques  al  voltant  de  la  fabricació  digital, 
desenvolupament  d'aplicacions  OpenSource,  el  moviment  global  cap  a  les  Smart 
ities,  Indústria  4.0  i  generació  de  cultura  emprenedora.  Els  nostres  tallers  aniran 

ividus de diferents àmbits i edats. 
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PIULADA 
aller‐laboratori  de  fabricació  digital.  Incubadora  d'emprenedors.  Formació 
coworking+sinèrgies+innovació+(R+D+ I)= Emprenedors + Ocupació 
T
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MOTIU D’INNOVACIÓ 
La  idea  és  innovadora  perquè  el  que  proposem  és  un  nou  instrument  de 
desenvolupament  que  a més de propiciar  l'empreneduria  fomenta  la  cohesió  social 
posant  en  contacte  perfils  creatius  de  diferents  col•lectius  i  empreses  i  creant 
sinèrgies entre ells. 
Actualment no hi ha cap espai coworking a la ciutat destinat específicament a usuaris 
amb perfils vinculats a la fabricació digital que els aporti  les eines necessàries per a 
poder experimentar i desenvolupar projectes. 
Considerem que Terrassa, per la seva població, teixit empresarial, i oferta acadèmica, 
reuneix  les característiques  ideals per comptar amb un  laboratori d'aquest  tipus. El 
repte  és  implantar  aquest  espai  i  connectar‐lo  amb  els  diferents  agents  de 
l'ecosistema de R+D+I. 
stem convençuts que el desenvolupament econòmic i social ha d'anar de la mà de la 

, i el taller de fabricació digital és una aposta en aquest sentit. 
E
innovació tecnològica
 
IMPACTE SOCIAL 
1) A curt i mig termini 
La nostra és una aposta per crear l'ecosistema necessari perquè els joves creatius de 
la nostra ciutat puguin esdevenir emprenedors i per tant futurs creadors d'ocupació. 
En aquest sentit els joves sense experiència professional però amb bones idees serien 

s  principals  beneficiaris  del  nostre  projecte,  que  a  mig  termini a  curt  termini  el
implicaria la generació d'ocupació a través dels seus projectes empresarials. 
2) A llarg termini 
Com hem comentat  la segona  línia d'actuació del nostre projecte és  la  formació. Un 
dels  objectius  d'aquesta  línia  és  acostar  la  tecnologia  als  centres  educatius  de 
Terrassa de tots els nivells i fomentar la cultura emprenedora entre els estudiants des 
de petits. D'aquesta manera volem contribuïr a desenvolupar la creativitat i l'interès 
en  la  ciència  i  la  tecnologia  en  els  més  petits  (Primària  i  ESO)  i  pels  més  grans 
(Batxillerat  Tecnològic  i  Formació  Professional)  oferir  un  espai  per  experimentar  i 

r nentrar  en  contacte  amb  emprenedors,  una  experiència que ha de  suposa  u a  gran 
font de motivació pels estudiants. 
De  forma  inmediata  la  posada  en  marxa  del  nostre  projecte  suposa  la  creació 
'ocupació  pel  personal  necessari  per  gestionar  l'espai  i  impartir  els  tallers  de 
ormació. 
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