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Xarxa d’Ateneus de 
Fabricació 

Els Ateneus de Fabricació 
són un recurs públic, 
amb màquines per a la 
fabricació digital (per 
addició, per sostracció, i 
per tall làser), i persones 
que capaciten en el seu 
ús (tecnòlegs/logues i 
dinamitzadors/es). 
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Xarxa d’Ateneus de 
Fabricació 

 

Emprendre un nou servei 
públic que apropa la fabricació 
digital a tota la ciutadania. 

 

Capacitar les persones en l’ús 
d’aquesta tecnologia i donar 
suport a projectes. 

  
Fomentar l’economia social i 
solidària i el model de les 
contraprestacions. 
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La contraprestació  

https://www.youtube.com/watch?v=Ym95_GfFfg8  

És el retorn que fan a l’Ateneu de 
Fabricació, a les persones o a la 
ciutat, aquelles persones usuàries 
a qui se’ls ha donat suport a un 
projecte. Suposa un creixement 
exponencial dels recursos de 
l’Ateneu i és generadora d’activitats 
proposades per les mateixes 
persones 
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Els valors 
 

Aprenentatge com a porta d’entrada (capacitació)               

Nous models de participació i treball en xarxa (treball en equip) 

L’esforç, el talent, el coneixement, l’experiència... reverteix a la societat  

El foment de la plena participació en tots els processos del projecte 

L’ús transformador de la realitat (canvi de mentalitat) 

La transversalitat en el currículum escolar (reptes) 

De baix a dalt         

Les  sinèrgies com a metodologia de treball 
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A l’Ateneu: 
• imaginem, experimentem i fabriquem coses 
• aprofitem els recursos i el coneixement dels altres  
• reutilitzem i reciclem 
• col·laborem i aprenem junts 
• compartim el que aprenem 
• ens connectem amb el món 
• tenim cura del que és de tothom 
• som solidaris i ens ajudem 
• valorem la diversitat i el diàleg 
• connectem generacions 
• generem inquietuds i sinèrgies 
• ens emocionem i divertim 
• som inclusius 

 

L’Ateneu de fabricació no és només un servei, és un ecosistema 
col·laboratiu d’innovació social 
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