REGISTRE D’INICIATIVES LOCALS PER A LA PRODUCCIÓ DE
MATERIAL SANITARI DEL VALLÈS OCCIDENTAL
Diferents agents públics i privats que formen part de l’ecosistema d’innovació en fabricació digital de la comarca estan impulsant projectes locals
per atendre a les noves necessitats de material sanitari i de protecció sorgides com a conseqüència del COVID-19.
La Generalitat de Catalunya ha activat també un Marketplace empresarial a nivell català per impulsar la col·laboració d’empreses, start up’s
emprenedors que ofereixen i busquen solucions tecnològiques, capacitat productiva o subministrament de material.
Com pots participar o col·laborar amb aquestes iniciatives locals?
1. Aportant material o recursos que necessiten els projectes per a la seva producció.
2. Enviant-nos informació del vostre projecte per incorporar-lo en el registre.
3. Si sou un centre o activitat essencial, fent-nos arribar peticions de material.
Fes-nos arribar la informació a canetcc@ccvoc.cat

LIISTAT D’INICIATIVES EN CURS A 30 DE MARÇ DE 2020:
Nom i contacte entitat impulsora

andrea@fablabsantcugat.com

Material en producció
Pantalles de protecció
Ulleres de protecció
Mascaretes tèxtils

Pantalles de protecció
javier.hernandez@fablabterrassa.org

Què necessiten?
Material per la fabricació:
· Làmines PETG 0,2 mm
· Planxes delrin/POM de 4mm (Preferentment 50x80
mm)
· Gomes de pollastre (llargues)
· Paper d’escata
Material per la fabricació:
· Filament per la impressió 3D PLA 1,75mm ( 2 o 4 bobines)
· Filament per la impressió 3D 1,75mm "INGEO 870 filament" (1
bobina)
· Metacrilat de 5 milímetres
· Goma elàstica tèxtil rotllo

Actualment, recollint ofertes i
demandes d’empreses, centres
educatius i ciutadania

nodus@nodusbarbera.cat

Difusió d’informació d’organismes
oficials i
Impuls de la col·laboració
d’empreses:
produint màquines 3D o realitzant
donacions de material
Pantalles de protecció
Obreportes
Vàlvules Charlotte

eclyps.3a@gmail.com

Implicació per part dels diferents agents del municipi,
especialment, les empreses.

Implicació per part dels diferents agents del municipi

Material per la fabricació:
· Bobines PLA 1.75 MM 1KG
· Bobines PETG 1.75 MM 1KG
· Cargols M5x25 DIN 7991 INOX
· Rosques M5 DIN 985 INOX

Pantalles de protecció
ripolab.hacklab@gmail.com

Amb el suport de:

Material per la fabricació:
· Filament impressió 3D. Tipus PLA de 1,75mm
· Làmines d’acetato trasparent per montar el frontar de
protecció de les viseres (mínim 180/200 micras).
· Gomes de subjecció posterior de les viseres.

