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» Dossier de Premsa  
Dissabte 29 de novembre de 2014 

 

www.bcn.cat/premsa  

 
 

 
 

L’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana obre les  
portes centrat a impulsar l’ocupació de qualitat i 
millorar l’aprenentatge digital a Nou Barris 
 

 

» Es treballarà amb la comunitat escolar del district e per millorar les 
seves competències digitals i es donarà suport a le s entitats en els 
projectes de millora de l’entorn  

 

» Els ateneus de fabricació són espais de cocreació i  aprenentatge, 
vinculats a la innovació social, les noves tecnolog ies i en especial 
a la fabricació digital, on els ciutadans són usuar is actius i 
protagonistes  

 
» Barcelona treballa per comptar amb una xarxa d’aten eus de 

fabricació, com a mínim amb un d’aquests equipament s a cada 
districte   
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» L’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana obre les  portes 
 
L’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana (av. Rasos de Peguera, 232) obre avui les seves 
portes al districte de Nou Barris, com a aposta d’equipament per impulsar l’ocupació i posar a 
l’abast de ciutadans i organitzacions l’aprenentatge digital participatiu.  
 
Aquest equipament forma part de la xarxa de nova generació impulsada pel Govern Municipal, 
que vol oferir espais de cocreació, aprenentatge i formació, vincu lats a les noves 
tecnologies i en especial a la fabricació digital e n 3D, i on la ciutadans esdevenen usuaris 
actius i protagonistes . Es tracta de crear espais de col·laboració públic-privada on ciutadans 
individuals però també entitats, organitzacions, universitats i empreses s’impliquin en un 
laboratori de creació digital, un taller equipat amb programari i màquines de fabricació que 
permetin a tota la comunitat convertir les seves idees i conceptes en productes físics i útils per 
a la societat, i contra la fractura digital.  
 

» Centrat en generar ocupació de qualitat  
 
L’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana se centr arà en l’ocupació , i per això s’ha 
treballat conjuntament amb Barcelona Activa per dotar-lo d’un pla funcional relacionat amb la 
formació ocupacional i en generar ocupació de qualitat . De fet, ja s’han desplegat dos 
primers programes: un que ocupa 15 persones de la zona que intervenen en la millora d’espais 
d’ús comunitari, i un altre amb 5 persones més que dinamitzaran el mateix equipament de 
l’Ateneu de Fabricació (AdF).  
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» Suport a projectes d’entitats de millora de l’entor n i als actors 
educatius per a l’aprenentatge i la fabricació digi tal 
 

Dins del programa de funcionament, l’Ateneu de Fabricació s’adreça a les entitats , donant 
suport als seus projectes de millora de l’entorn i treballant noves idees que reverteixin 
en la comunita t.  
 
També acull un programa pedagògic dissenyat amb i per a la comunit at escolar del 
districte , on els alumnes podran prendre contacte amb la fabricació digital. Està adreçat a la 
comunitat educativa en general, i a l’alumnat i professorat dels centres educatius de primària, 
secundària, formació professional, art i dissenyi de les Facultats de Pedagogia i Ciències de 
l’Educació. Es treballa en la fabricació digital com un recurs d’aprenentatge integrat al 
currículum escolar, en què els alumnes adquireixin competències tecnològiques i treballin el 
conpcete del 3D, el disseny i els canvis socials. 
  
També a partir de l’abril de 2015, l’Ajuntament ha promogut un màster en fabricació digital, 
organitzat conjuntament amb l’Institut Europeu del Disseny , que es realitzarà a les 
instal·lacions de l’Adf Ciutat Meridiana. 
 

 
   

» Una actuació integral a la Zona Nord per arranjar l ’entorn  

 
L’estrena del nou Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana va acompanyada per obres de 
condicionament de l’edifici i el seu entorn i altres actuacions de millora als barris de Ciutat 
Meridiana, Torre Baró i Vallbona. El Districte de Nou Barris duu a terme la neteja i desbrossada 
de l’accés a l’escola per la rampa i l’ateneu, l’adequació de les instal·lacions interiors, 
l’arranjament de l’accés al camp de futbol colindant i la construcció d’una nova escala, entre 
altres actuacions. També es rehabilita l’exterior de la seu de l’Associació de Veïns de Ciutat 
Meridiana i s’ha dotat amb instal·lacions que milloren la seva eficiència energètica.  
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» Nou Barris també comptarà amb un ateneu de fabricac ió orientat a 
empreses i emprenedors al Parc Tecnològic Barcelona  Nord 

 
Com a segona fase d’aquest impuls de la fabricació digital al districte, la implicació ciutadana i 
les polítiques d’activació de l’ocupació, Nou Barris també comptarà amb un ateneu de 
fabricació ubicat al Parc Tecnològic Barcelona Nord (c. Marie Curie, 8), que ampliarà l’ús del 
makerspace, l’espai de cocreació del parc tecnològic del districte amb activitats i espais 
orientades a l’empresa.  
 
L’objectiu és que empreses i emprenedors puguin dis posar d’un nou espai, dins de la 
Xarxa d’Ateneus de Fabricació de la ciutat, per pro totipar nous productes i compartir 
coneixement i experiències al voltant de les seves iniciatives de negoci, de manera que 
reverteixin en el teixit empresarial del districte i de la ciutat.  
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» Les Corts, la primera experiència amb èxit  
 
L’Ateneu de Fabricació de les Corts, en marxa des de la primavera de 2013, va ser el primer 
d’aquests equipaments impulsat des de l’Ajuntament. Està vinculat especialment a la fabricació 
digital en 3D i a la inclusió. De fet, l’equipament de les Corts té com a aspecte diferenciador i 
essencial que tots els dissenys i posteriors proces sos productius i de fabricació dels 
productes tenen en compte l’accessibilitat d’ús i l a inclusió laboral o d’ocupació  de totes 
les persones i col·lectius en risc d’exclusió social o laboral.  
 
Fins al moment ha acollit activitats de formació, tallers interactius i altre s activitats 
organitzades per entitats, universitat i empreses , i per primer cop enguany ha obert també 
les portes com a sala d’estudi nocturna dins de la xarxa d’equipaments de la ciutat que 
ofereixen espais als estudiants per estudiar per als exàmens. En aquestes activitats hi 
participen diferents institucions, entitats i agents dinamitzadors.  
 
Al desembre s’iniciaran les obres per construir-hi la Biblioteca de les Corts  de forma integrada 
i compartint l’espai de l’antiga Fàbrica Campabadal  amb aquest equipament, de manera 
que esdevingui un concepte d’equipament novedós al voltant de la cultura, la fabricació digital i 
la implicació ciutadana.  
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» Una xarxa d’equipaments públics per a l’aprenentatg e 
digital, que es crea des de la participació ciutada na 

 
La Xarxa d’Ateneus de Fabricació és una iniciativa pionera que està impulsant l’Ajuntament de 
Barcelona dins el marc estratègic de les smart cities i a través d’Hàbitat Urbà. Es parteix del 
concepte Fab Lab de l’MIT (Massachussets Institute of Technology) que s’origina a Boston, 
Massachussets, i que a Barcelona cerca la innovació social partint de les propostes de la 
ciutadania, utilitzant la tecnologia de la fabricació digital al servei de la millora dels barris de la 
ciutat. 
 
Els Ateneus de Fabricació són espais de creació i aprenentatge, vinculats a la innovació social, 
les noves tecnologies i en especial a la fabricació digital, on els ciutadans són usuaris actius i 
protagonistes. Es pretén que la innovació i l’accés a la tecnologia més avançada sigui un dret 
dels ciutadans de Barcelona a través d’equipaments públics de la mateixa manera que avui en 
dia ho són l’accés a la sanitat, l’educacio, els esports o les biblioteques. 
 
Tenen dos objectius principals:  
 

• Que tothom, independentment de la seva formació, procedència, professió, etc. pugui 
aprendre els fonaments de la fabricació digital, així com diferents tecnologies i 
processos científics aplicables a la vida quotidiana.  

• Que tots els projectes que es desenvolupin als Ateneus de Fabricació tinguin un retorn 
social transformador per al barri, per a la ciutat i per al món.  

 
Barcelona treballa per comptar amb una xarxa d’Ateneus de Fabricació en els propers anys. 
L’objectiu és que cada districte de la ciutat compt i amb un ateneu com a mínim . A més, a 
aquest desplegament s’enriquirà amb una “xarxa complementària” d’iniciatives de dimensió 
ciutat, i iniciatives privades que volen concertar el servei amb l’Ajuntament.  
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Primera fase del desplegament de la Xarxa d’Ateneus  de Fabricació 
 
Amb actuacions en marxa o calendaritzades entre 2014 i 2016:  
 

• Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
Dedicat a generar ocupació de qualitat. 

• Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8 
Com a makerspace per prototipar productes d’emprenedors i empreses  

• Ateneu de Fabricació de les Corts, c. Novell, 78 
Amb la fabricació digital al servei de la inclusió 

• Ateneu de Fabricació Fàbrica del Sol, pg Salvat Papasseït, 1 
Fabricació digital com a eina per contribuir a la sostenibilitat i energies renovables 

• Ateneu de Fabricació Guinardó, c.Teodor Llorente, 10 
Introduir la fabricació digital entre els joves 

• Ateneu de Fabricació Casa del Mig, c. Muntadas  
Evolució del multimèdia a l‘aprenentatge digital i de la impressió 3D 

• Ateneu de Fabricació Nau Ivanow, c. Hondures, 28 
Centrat en les arts escèniques i la fotografia 

• Ateneu de Fabricació Zona 11, c. Bailèn, 11 
Espai de coworking amb Makers of Barcelona (MOB) per a la creació activa i la 
fabricació digital 
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En una fase següent es treballa per posar en marxa l’Ateneu de Fabricació Sarrià-Sant 
Gervasi, el de Sant Martí i el de Gràcia.  
 

 
 
Després, més a llarg termini, un cop assolit l’objectiu de comptar amb un Ateneu de Fabricació 
a cada districte de la ciutat, es procedirà al desplegament de la “xarxa complementària”, que 
inclou tant els ateneus d’àmbit ciutat com les iniciatives privades que volen concertar el servei 
amb l’Ajuntament. Entre aquests, hi ha propostes a l’Ateneu de Fabricació Can Batlló (Sants-
Montjuïc), a Porta (Nou Barris), al Canòdrom (Sant Andreu), a la Fabra i Coats (Sant Andreu), a 
l’Ateneu de Fabricació D-HUB (Sant Martí), a l’Ateneu de Fabricació del Besòs i al de l’Escola 
Tècnica Professional ETP Clot (a Sant Martí). Aquestes iniciatives estan en fase d’estudi i 
s’hauran d’acabar de definir en els propers mesos, per tal de concretar-ne les condicions i 
objectiu de cadascun.  

 
 


