
1. DADES 
GENERALS

Nom de l’espai
Adreça

Nom de la 
persona 

responsable
Correu electrònic

Web
Dependència 
orgànica amb 

alguna 
empresa/entitat o 

formen part 
d’alguna xarxa

LAB CASTELLAR

El Mirador (Castellar del Vallès)

Ricard Garcia

rgarcia@castellarvalles.cat

www.castellarvalles.cat

 Ajuntament de Castellar del Vallès

 Activitats obertes per infants i/o famílies
 Activitats adreçades a les escoles i/o amb acords 

amb aquestes
 Activitats de formació per a formadors o docents
 Activitats per a col·lectius "makers" amb 

coneixements i pràctica en la creació digital,
 Tallers per ciutadania, per empreses, 

acompanyament en el TDR (per alumnes de 
batxillerat)

 Tallers d'estiu per joves...

2. ACTIVITAT 
ACTUAL

Activitats de 
formació i 

divulgació de la 
cultura digital

Serveis als ciutadans 
en clau social i/o de 

proximitat

 Serveis d'ús lliure per part dels 
ciutadans de les màquines

 Servei d'ús tutoritzat per part dels 
ciutadans de les màquines (ja sigui 
gratuït o de pagament)

 Servei d'assessorament i 
acompanyament de projectes 
d'impacte social/local

 Servei de prototipatge per a 
ciutadans

3. TIPUS DE 
MAQUINARI

 Impressores 3D (FDM, SLA i 
Alimentació)

 Escàner 3D
 Fresadores CNC
 Talladores làser
 Plòter de vinil
 Planxa tèrmica
 Ordinadors portàtils o de 

sobretaula
 Elements de robòtica 

educativa i divulgativa (p.e. 
Arduino, Raspberry Pi, etc.)

Activitats o serveis de 
suport a petites i 

mitjanes empreses

 Prototipatge, en alguna de les seves 
fases: 1) Ideació; 2) Mínim Producte 
Viable; 3) Prototip funcional; 4) 
Disseny procés productiu

 Serveis d’assesorament i 
acompanyament de projectes.

 Servei de prototipatge per a 
empreses

 Serveis de formació i reciclatge per a 
empreses i treballadors en actiu.

 Sessions de networking
 Organització de jornades 

divulgatives 

4. AMBITS 
D’INTERÈS DE   LA 

XARXA

 Comunicació conjunta i 
difusió dels serveis dels
membres de la xarxa

 Reforçar els vincles dels
centres de creació digital amb
el sector educatiu

 Reforçar l'orientació
empresarial i de negoci dels
centres de creació digital

 Fomentar la innovació oberta
i la cultura "maker" en la 
Ciutadania

 Ampliar l'àmbit territorial 
d'influència dels membres de 
la xarxa

 Model d'organització de la 
xarxa

LAB CASTELLAR

Fitxes dels espais
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