
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

2. ACTIVITAT 
ACTUAL

Activitats de 
formació i 

divulgació de la 
cultura digital

SPMAKERS

Pl. del Treball, 1 (Santa Perpètua de Mogoda)

Teresa Tibau / Vicenç Gurrea 

spmakers@staperpetua.cat

https://industria40.rieradecaldes.com/espai-
spmakers.html

 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

 Activitats de formació per a formadors o docents
 Activitats per col·lectius específics (p.e. aturats, 

majors de 55 anys, persones amb risc d'exclusió, 
etc.)

 Activitats per a col·lectius "makers" amb 
coneixements i pràctica en la creació digital

 Organització de xerrades, debats o workshops
formatius i divulgatius, Empreses

Serveis als ciutadans 
en clau social i/o de 

proximitat

 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

3. TIPUS DE 
MAQUINARI

 Impressores 3D
 Fresadores CNC o similar,
 Talladores laser,
 Ordinadors portàtils o de 

sobretaula
 Escaner
 Realitat Virtual
 Talladora de Vinil

Activitats o serveis de 
suport a petites i 

mitjanes empreses

 Serveis d'ús lliure o tutoritzat de les 
màquines per part de l'empresa

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

 Serveis de consultoria,
 Formació i reciclatge per a 

empreses i treballadors en actiu

4. AMBITS 
D’INTERÈS DE   LA 

XARXA

5. LÍNIES DE TREBALL 
D’INTERÈS

 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 social i 
de proximitat al territori dels
centres de creació digital

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

 Divulgació de les possibilitats
de la fabricació digital a 
empreses

 Comunicació i difusió des de 
la xarxa

SPMAKERS

Fitxes dels espais

mailto:spmakers@staperpetua.cat
https://industria40.rieradecaldes.com/espai-spmakers.html

