FabLab Lleida
Eina d’empoderament
contra la bretxa digital

Espai obert, relacional i inclusiu referent
i motor en tendències tecnològiques
que fomenta la innovació, la creació i
difusió del coneixement creant valor i
noves oportunitats.

FabLabs
Un Fab Lab (acrònim de l’anglès Fabrication
Laboratory) és un espai de disseny i producció
d’objectes físics a escala personal, o local, que
aplega màquines controlades per ordinadors,
amb la capacitat de fabricar gairebé qualsevol
cosa que s’imagini. La seva particularitat
resideix en la seva mida i la seva forta
vinculació amb la societat.
Els fablabs es mouen al voltant de dos
moviments sociotecnològics: el DIY (do it
yourself o fes-ho tu mateix) i el lliure flux de
coneixement.

Pilars del FabLabs:
Educació

Recerca

Innovació

Xarxa de FabLabs
El creixement de la xarxa de Fab Labs s’ha
realitzat de forma descentralitzada, involucrant
múltiples agents( institucions públiques i
privades, comunitats civils i grups diversos)
obrint diferents espais simultàniament.
L’important d’una xarxa no és la seva
existència, sinó el seu funcionament. La xarxa
global compta amb mecanismes per a la
interacció i la transferència de coneixements.

Educació
Un objectiu clau del FabLab és capacitar els
seus usuaris amb tecnologies de fabricació
digital.
Tenint les eines de fabricació digital a les seves
mans, l’usuari se sent empoderat més enllà del
que és conscient que pot fer amb aquesta eina
en particular; s’adona que la seva capacitat va
més enllà del que abans es pensava que podia
fer.
Els FabLabs donen accés a les eines i fan que
l’eina sigui accessible oferint formacions i tallers
per conèixer com utilitzar-les i entendre què es
pot fer amb elles.ç
Els usuaris del FabLab poden adquirir habilitats
en disciplines com ara modelatge 3D, impressió
3D, disseny 2D, tall làser, Arduino, electrònica,
robòtica, programació , informàtica, costura,
entre d’altres; a més, l’estudiant pot aprendre
i practicar en camps on la comunitat FabLab
està fent recerca activament: biologia, nous
materials, robòtica d’eixam i col·laborativa,
tecnologia agrícola, etc.

Recerca
Un FabLab és un laboratori i, per tant,
considera la Recerca com una activitat clau.
Molts FabLabs estan connectats a centres
de coneixement (universitats, institucions de
recerca o empreses). Aquest fet, unit a la xarxa
internacional de FabLabs, permet intercanviar i
acumular coneixement més ràpidament.
Però l’aspecte més potent del FabLab és que
són laboratoris oberts, el que significa que
qualsevol persona pot participar en la recerca,
no només el personal tècnic/acadèmic. Són
espais on realment la recerca ciutadana floreix
donant lloc a nous projectes tècnics o artístics.

Innovació
Els Fablabs es descriuen sovint com a llocs on
pots fer gairebé qualsevol cosa. Les màquines
multipliquen la teva capacitat per desenvolupar,
inventar y crear coses noves. Però la invenció
no s’ha de confondre amb la innovació: no és
fins que un invent troba una finalitat i els seus
usuaris que es converteix en innovació.
Els Fablabs, en ser laboratoris oberts, són
grans hubs per a la transferència de tecnologia.
El fruit de la recerca realitzada als laboratoris,
amb el suport de la xarxa, es trasllada fàcilment
a les empreses o emprenedors. Recíprocament,
aquestes empreses, tenen un paper fonamental
en l’ecosistema d’innovació dels FabLabs.

FabLab Lleida
El nou fablab de Lleida és concebut com
una eina transversal d’innovació social i, si
bé els fablabs tenen en la seva definició un
component tecnològic expressat a través de
l’existència de les màquines als seus espais,
és important com es pot innovar mitjançant
l’intercanvi de coneixement que en aquests
espais es produeix.
Segons les necessitats detectades i
expressades per l’ajuntament de Lleida i les
diferents entitats que conformen l’ecosistema
públic, es va arribar a la conclusió que el
nou FabLab de Lleida havia de seguir unes
línies principals i, posteriorment, expandirse transversalment per l’ecosistema de la
quàdruple hèlix. Aquestes línies a seguir són:

La cohesió social/ciutadana
El coneixement compartit
El lliure accès a la tecnologia
Pensament circular

Cohesió
Oferir un entorn col·laboratiu on impulsar
activitats de trobada amb la finalitat de generar
sinergies,
Compartir reptes i intercanviar coneixement
en els diferents àmbits que conformen la
Quàdruple Hèlix (Ciutadania, Empreses,
Centres de Coneixement i Administració
Pública) del territori.
Sumar talents de tota la comunitat veïnal,
per tal de transformar-los en coneixements
compartits i productes derivats de la fabricació
digital que beneficien a la cohesió i integració
en el barri i la ciutat.
Un espai participatiu i inclusiu, en el qual totes
les diversitats dels habitants del barri siguin
representades.
Formar part de les accions de cohesió i
desenvolupament cultural i artístic de Lleida.

Formació i
coneixement compartit
Apropar les noves tecnologies de creació i
fabricació digital a tothom per a trencar amb
la bretxa digital d’accés, així com promoure el
correcte ús i aprofitament de la tecnologia.
Oferir el coneixement necessari per a preparar
a joves, i menys joves, a afrontar els nous
reptes i oportunitats que ofereixen les eines de
fabricació digital.
Acompanyar a cada individu i col·lectiu a
desenvolupar el seu talent creatiu i digital,
i apoderar-lo per a la plena inclusió social i
laboral amb la finalitat de millorar la societat i el
medi-ambient.
Oferir formació especialitzada per a empreses i
emprenedors perquè coneguin nous programes
i solucions tecnològiques que els puguin fer
avançar professionalment.
Establir mecanismes per intercanviar
coneixements, metodologies de recerca i eines
entre els actors de la Quàdruple Hèlix al servei
de la co-creació i co-ideació col·laborativa.
Relació win-win entre tots els actors.

Laboratori obert
Oferir un espai obert i de lliure accés, on
la ideació, el prototipatge i el testatge de
solucions innovadores, per part de persones
i/o col·lectius produeix un impacte social i
transformació professional.
Esdevenir un laboratori obert als diferents
actors de la Quàdruple Hèlix (Ciutadania,
Empreses, Centres de Coneixement i
Administració Pública) des del qual s’ofereix
accés a les eines digitals per facilitar el treball
conjunt a reptes locals.
Ser un espai d’unió per a les diferents
sensibilitats que actuï com a pal de paller per a
projectes innovadors de la regió/ciutat.

Circu-Lab
Un laboratori per leconomia circular, centrant
l’activitat en l’estudi, assaig i desenvolupament
de noves estratègies al voltant de l’economia
circular, per tal de convertir-se en un projecte
viu amb capacitat per adaptar-se a un entorn
en transformació permanent i a reinventar-se
amb base a l’experiència adquirida.
Un espai de trobada dels diferents agents
interessats en el desenvolupament de noves
estratègies i desenvolupaments al voltant de
l’economia circular.
Un espai de conscienciació per a les noves
generacions sobre tot allò que envolta
l’economia circular i els nous paradigmes de
creació i consum.
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