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Crida a empreses i ciutadania per mobilitzar impressores 3D i
altres eines de fabricació digital

Dilluns 23 de març de 2020

L'Ajuntament fa una crida a empreses i ciutadania per mobilitzar impressores 3D i
altres eines de fabricació digital (talladores làser, etc.) que es puguin posar a
disposició per a la producció de material sanitari.

Per això s’ha obert un registre a la pàgina web per tal de centralitzar quins recursos
estarien disponibles per elaborar materials útils per als centres hospitalaris. Per ara,
des de LAB Castellar d'El Mirador, que ha creat una plataforma per centralitar la
fabricació digital de material sanitari a Castellar, ja s’està en disposició de fabricar a
partir de diversos prototips com viseres per a personal sanitari i panys de porta, a
l’espera que es pugui homologar altre material com respiradors.

Des del LAB Castellar s'ha obert un contacte amb diverses plataformes de makers i
amb el Laboratori 3D del Parc Taulí per coordinar la fabricació i distribució
d’aquest material.

Si pots posar a disposició alguna eina de fabricació digital omple el següent
formulari:

Crida per mobilitzar eines de fabricació digital

Nom i cognoms*

Empresa o entitat

Telèfon de contacte*

Adreça electrònica

Tipus de màquina*
☐Talladora làser
☐Fresadora CNC
☐Impresora 3D de filament FDM
☐Impresora 3D de resina SLA
☐Impresora 3D de sinteritzat SLS
☐Altres

Models*

Mides*

file:///


Tipus de materials que pots imprimir / tallar*

Quantitat de màquines disponibles*

Quantitat de material disponible*

Observacions*

Política de protecció de dades

Consulta aquí la política de protecció de dades personals de l'Ajuntament de
Castellar

Si has seleccionat Altres a la pregunta anterior, quines són?

Coneixements - habilitats*

(*) Camps obligatoris

Enviar
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