
ESPAIS MAKER 
COL·LABORATIUS 
I CIRCULARS
Reptes i oportunitats

Campus Universitat Autònoma de Barcelona, 
UAB | SABADELL

8 de Juny de 2018, de 9h a 14h

Jornada en el marc de:

Organitza:

En el marc de:

Amb el suport de:

CO-DISSENYANT EN XARXA 
ELS ESPAIS MAKER DEL VALLÈS 

1 a 11 de juny 2018
www.oscedays.org     

Esdeveniment anual per promoure l’ús i la creació de recursos de 
codi obert pel desenvolupament de l’economia circular i sostenible. 



PROGRAMA

9:00h - 
9:30h

APROXIMACIÓ CONCEPTUAL
Realitat i tendències dels espais maker

9:30h - 
10:30h

TAULA D’EXPERIÈNCIES
Tipologies i característiques d’espais maker

10:30h - 
11:00h

MAPEIG D’INICIATIVES MAKER al Vallès 
Occidental

11:00h - 
11:30h

«Pausa Cafè»

11:30h - 
12:00h  

RECURSOS DE CODI OBERT
Recursos OSCEDAYS

12:00h - 
13:30h  

CO-DISSENY DE PROPOSTES
Treball col·laboratiu i multidisciplinar, amb 
visió integral i metodologia Design Thinking

13:30h CONCLUSIONS I CLOENDA

Què és un Espai Maker ?
• Un espai de trobada obert a la ciutadania, a professionals i a les 

empreses on es poden idear, dissenyar, produir, reparar objectes, 
co-crear solucions  per a reptes locals, de forma autònoma o en 
col·laboració amb altres.

• Permeten programar activitats de creació i intercanvi de 
coneixements per a diferents públics i objectius, activant relacions 
comunitàries i professionals.

• Faciliten l’ús d’eines digitals i tecnològiques (ex. impressió 3D, tall 
làser, dissenys de codi obert...), l’accés al coneixement i a nous 
models de producció i consum, en els que tota persona pot ser 
creadora, fabricant o reparadora.

Objectius de la jornada 
• Compartir informació i coneixement sobre les possibilitats dels 

espais maker per potenciar la dinamització social, l’alfabetització 
digital i el desenvolupament econòmic en clau sostenible i 
circular.

• Reflexionar sobre com potenciar el moviment maker a la comarca.

A qui va adreçat?
• Tècnics/ques d’ens locals: Promoció Econòmica i Ocupació, 

Educació, Joventut, Medi Ambient, Dinamització ciutadana...

• Professionals d’entitats socials , econòmiques i ambientals.

8 de Juny de 2018
9h a 14h

Campus de Sabadell - Universitat Autònoma de Barcelona
C/ d’Emprius, 2 - Sabadell

Inscripcions
https://goo.gl/forms/sqzP69s737wgwvbZ2

Vine a conèixer i a compartir la 
generació d’idees per actuar


