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SÓC UN MAKER 

 
La suor i la feina 

 
són la meva eina, 

 
amb la meva mà 

 
i la imaginació 

 
forjo el demà. 

 
Puc construir el món. 

 
He posat escuma, 

 
filferro i cartró ploma, 

 
metall i fusta tova, 

 
transistors i goma, 

 
per fer una cosa nova. 

 
Puc construir el món 

 
Des del meu taller, 

 
des de la meva imaginació 

 
us porto a un Nou Món. 

 
 

Malcolm S. Hoover, 2014 
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1. INTRODUCCIÓ AL TREBALL 
 

1.1. Tema i objecte d’estudi 
 
Com es pot deduir llegint el títol, el treball té la intenció de tractar i trobar una relació entre la 
impressió 3D i la creativitat. Per tant, intentarà demostrar com la tecnologia va lligada a la 
psicologia, ja que els avenços tecnològics intenten donar solucions a les necessitats. 
 
Referent al primer apartat del treball, la impressió 3D, no es farà una explicació detallada de 
la història de la impressió 3D ni un anàlisis de com funciona aquesta tecnologia, sinó que es 
vol donar a conèixer la impressió 3D, oferir unes eines per poder iniciar-se a ella i veure el 
panorama actual al voltant d’aquesta tecnologia. 
 
En segon lloc, referent a la creativitat, el treball pretén ser un punt de partida que respongui a 
preguntes com: Què és la creativitat? Es pot potenciar? Existeixen tècniques per fomentar-la i 
potenciar-la? I veure com es pot relacionar la creativitat amb la impressió 3D.  
 
S’engegarà una iniciativa anomenada 1designXweek (One Design per Week) on s’intentarà 
dissenyar un prototip cada setmana, penjar-lo a Internet i veure quantes visites i descàrregues 
s’aconsegueixen. 
 
Finalment, es treballarà cooperativament amb altra gent per poder crear un robot. D’aquesta 
manera es potenciarà el treball en equip per internet i la comunitat maker. 
 
 
1.2. Motivació i justificació 
 
El meu interès cap a la impressió 3D sorgeix fa més d’un any quan veig un vídeo per Internet 
d’una impressora funcionant, és a partir d’aquí que començo a buscar informació i a veure les 
possibilitats d’aquesta tecnologia. Uns mesos més tard, parlant amb el meu cosí, en Jofre, 
m’explica que ell farà el treball sobre la impressió 3D i això és com un gerro d’aigua freda per 
mi. El cert és que des d’aquell moment vaig decidir que jo també el faria, que seria 
completament diferent si calgués, però jo també el faria. El fet que l’any passat ja s’hagués 
entregat un treball sobre la impressió 3D és un dels condicionants que m’ha motivat més a 
l’hora d’elaborar el treball i buscar nous camins per investigar. 
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Un cop assimilat el potencial de la tecnologia, començo a assistir a workshops1 i els 
professionals m’encomanen el seu entusiasme. Per sort, el meu pare també hi va veure un 
munt de possibilitats i vam decidir comprar-ne una. La impressora 3D arribava a casa en mil 
peces, però amb constància la vaig aconseguir fer funcionar al 100%, aquí és on començo a 
aprendre, a dissenyar, a crear i a interactuar amb la comunitat maker. 
 
Fa uns mesos, quan tocava començar a triar el tema del treball, vaig veure una ponència a 
TED2 de Sir Ken Robinson que deia així: “Com les escoles maten la creativitat”. Després de 
mirar-la dues vegades, em vaig adonar que potser aquest senyor tenia raó. Em vaig començar 
a interessar per la creativitat. Llegeixo llibres, m’apunto a cursos sobre tècniques per 
potenciar-la, en parlo amb el tutor...  
De seguida vaig veure una gran connexió entre la creativitat i la impressió 3D, que al cap i a 
la fi és una nova manera de fer coses, és a dir, crear.  
 
La iniciativa creativa 1designXweek, neix arrel d’un matí de reflexions al porxo de casa. La 
pregunta que va passar per la meva ment va ser: “Fins on poden arribar les creacions d’una 
persona de 17 anys des de la seva habitació amb l’ajuda d’Internet?”. Aquí és on començo a 
perfilar com seria el meu experiment i marcar-me uns objectius per poder dir si ha tingut èxit 
o no. 
 
Finalment, es crearà des de zero un robot mogut pel mecanisme de Theo Jansen imprès en 3D. 
És tot un repte si es té en compte la dificultat del disseny i la impressió de tantes peces. 
 
La tria de la temàtica del treball queda completament justificada ja que: «La única manera de 
fer un treball genial és fer el que t’agrada»3 i «la premissa principal de la impressió 3D ha 
estat fomentar la creativitat»4. 
 
També, cal remarcar que la impressió 3D és quelcom que s’ha fet popular fa relativament poc 
i això fa que sigui molt nou com a tema de treball de recerca. No és mentida si et diuen que es 
podrien fer mil treballs diferents sobre la impressió 3D. I tampoc és mentida si sents a dir que 
la creativitat es pot aplicar a qualsevol lloc. 
  

                                                
1 Si ens fixem en l’etimologia de la paraula, work, treball i shop, botiga en anglès, és la compra d’un 
kit que inclou un curs de formació impartit pel venedor, per tal de muntar la impressora i introduir al 
client en aquest camp. La finalitat és ser capaç d’operar independentment després d’haver assistit al 
workshop. El concepte de workshop està molt de moda dins del món tecnològic. 
2 Technology Entertainment Design (en català Tecnologia Entreteniment Disseny) és una plataforma 
de ponències i conferències sobre infinitat de temes. 
3 Steve Jobs, co-fundador d’Apple Inc. 
4 Chuck Hull, fundador de 3DSystems. 
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1.3. Hipòtesis i objectius 
 
Les hipòtesis del treball plantejades són: 
 
“La impressió 3D i la creativitat van agafades de la mà” 
 
“Els àtoms són els nous bits” 
 
 
Els objectius del treball són: 
 

• Obtenir tota la informació que es pugui per tal de confirmar les hipòtesis plantejades. 

• Aprendre a dissenyar en 3D amb un programa de disseny assistit per ordinador. 

• Profunditzar més el coneixement que tinc sobre la tecnologia i el moviment maker del 
seu voltant 

• Convertir-me en usuari actiu del món de la impressió 3D mitjançant plataformes web, 
fòrums i xarxes socials. 

 
 
 
1.4. Metodologia i estructura 
 
Al tractar-se d’un tema molt nou, la fabricació digital, la recerca serà bàsicament a Internet, a 
experts i, sobretot, l’experimentació i l’experiència personal. 
 
En segon lloc, la recerca sobre la creativitat es farà amb llibres del tema, com per exemple 
The Element o Out of our minds (Ken Robinson, 2012 i 2011, respectivament), cursos gratuïts 
per Internet i, evidentment, recerca d’informació per Internet. 
 
Per poder arribar al màxim de gent possible es plantejaran preguntes i s’engegaran fils a 
diferents fòrums especialitzats. Amb això s’aconseguirà que un nombre més gran de persones 
que estan dins els dos mons puguin dir-hi la seva. Com més opinions i més diverses siguin, 
més fonamentades i més objectives seran les conclusions que se n’extrauran.  
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1.5. Agraïments 
 
Diuen que per educar un nen cal tota una tribu, doncs per fer aquest treball també cal un munt 
de gent. 
 
Gràcies a en Quim Rebull, qui amb paciència i entusiasme m’ha anat guiant i tutelant en 
aquesta aventura del treball de recerca.  
Gràcies també a la Marta Cullell que sense ser la meva tutora s’ha interessat sempre per 
l’estat del meu treball i ha intentat aportar noves idees. 
Gràcies a en Toni Moreno, el seu fill, en David Moreno i en Joan Pellicer que amb la seva 
professionalitat em van introduir en el món de la impressió 3D i em van acabar d’ajudar a 
calibrar la màquina. 
Gràcies a en Guillem Batlle que em va obrir les portes al seu projecte i junts li hem donat 
vida. També junts hem viscut la nostra primera experiència de treball en equip de manera 
virtual. 
Gràcies a tota la comunitat maker que amb l’ajuda d’Internet i sense interessos m’ha ofert el 
coneixement que mai els podré tornar, la informació, l’ajuda necessària i ha col·laborat a 
expandir la iniciativa i el robot per tot el món.  
Gràcies a tota la meva família que d’alguna manera o altra s’han interessat pel treball i m’han 
motivat a seguir. 
I sobretot, gràcies al meu pare, en Miquel, a la meva mare, l’Àngela i a la meva germana, 
l’Aina que m’han recolzat en tot moment, m’han donat consell i han fet el que ha calgut.  
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. IMPRESSIÓ 3D 

 
2.1.1. Breu història 
 
Tot i que sembli estrany, la tecnologia coneguda com a la impressió 3D fa més de trenta anys 
que fou ideada, però no ha estat fins fa relativament poc que la societat ha pogut tenir els 
primers contactes. Això ha estat possible per dos fets claus: el primer és que el Dr. Adrian 
Bowyer va dissenyar la primera impressora 3D autoreplicable, és a dir, una impressora que 
pogués ser creada amb parts impreses per una altra; i el segon fet és que la patent sobre la 
FDM5 va expirar. 
 
Com moltes invencions tecnològiques, la impressió 3D també sorgeix de la combinació de 
dos elements que semblen molt distants: la llum ultraviolada (UV) i la creació d’objectes 
tridimensionals.  
 
A l’any 1984, el senyor Chuck Hull, treballador d’una petita empresa que es dedicava a fer 
revestiments per a taules amb la llum ultraviolada, proposa utilitzar la tecnologia de llum 
ultraviolada per transformar ràpidament un disseny fet per ordinador en prototips reals. 
L’empresa li dóna un espai perquè pugui investigar. Ell ho continua fent als baixos de casa 
seva i aconsegueix crear una copa que posteriorment regala a la seva esposa. Allà neix la 
impressió 3D, en concret l’estereolitografia. 

 
 
2.1.2. Revolució de les impressores Open Source 
 
Tot i ser una invenció que es podria col·locar dintre el bottom up6, de seguida el senyor Chuck 
Hull va fundar la seva empresa, 3DSystems, i va començar a comercialitzar les primeres 
impressores per àmbit industrial. En un primer moment les impressores eren cares i molt 
difícils d’utilitzar, això feia que no se’n veiessin fora de les grans indústries. 

                                                
5 Fused Deposition Modelling, sistema d’impressió utilitzat per les impressores que utilitzen el procés 
additiu. S’explica més endavant 
6 Terme en anglès que es refereix a les tecnologies desenvolupades per la societat, és a dir, que no les 
han ideat grans empreses. 

Fig. 1: Chuck Hull. Font: imprimalia3d.com 



La impressió 3D i la creativitat: Si pots imaginar-ho, pots fer-ho 
 

 14 

 
Perquè les impressores es popularitzessin calia que passessin uns fets: el preu havia de baixar 
considerablement, la mida de les impressores també s’havia de reduir i, evidentment, calia 
que hi hagués documentació per muntar-les i per utilitzar-les. 
Com s’ha dit abans, el responsable d’això és Adrian Bowyer, creador del moviment RepRap, 
a l’any 2005, amb un objectiu clar: democratitzar i posar a l’abast de la societat aquesta 
tecnologia. 
Per aconseguir-ho va apostar per crear una primera impressora 3D autoreplicable, és a dir, 
amb una impressora 3D pots imprimir la majoria de les peces necessàries per construir una 
altra impressora, i d’ella en podràs fer més per d’altres, es forma una cadena imparable. 
Per aquesta raó, també es funda l’empresa RepRapPro Ltd, empresa encarregada de distribuir 
les peces no imprimibles, com l’electrònica necessària. 

 
 
2.1.3. Què és la impressió 3D? 
 
La impressió 3D, o actualment coneguda també com a additive manufacturing, és el conjunt 
de tècniques que permeten la creació de models tridimensionals dissenyats en anterioritat amb 
un ordinador, és a dir, en format de bits i bytes. Aquests models no tenen limitacions ni de 
forma ni de geometria. 
 
En aquest procés additiu, l’objecte és creat deixant anar material, normalment termoplàstics, 
capa per capa fins que l’objecte pren la forma final, però també hi han altres tècniques que es 
veuran a continuació. 
  

Fig. 2: Dr. Adrian Bowyer amb la primera impressora 
autorepicable. Font: en.wikipedia.org 

Fig. 3: Representació de la FDM per veure com funciona 
capa per capa. Font: en.wikipedia.org 
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2.1.4. Tipus d’impressió 
 

2.1.4.1 Estereolitografia 
 
L'estereolitografia com a mètode d'impressió és concebut 
per Chuck Hull l'any 1983. L'estereolitografia només 
imprimeix photopolymers7 barrejats amb altres polímers, ja 
siguin naturals o sintètics. Aquests són exposats a rajos de 
llum ultraviolada que fa que reaccionin, en concret, 
provoca l'efecte curing8. Fruit d'aquesta reacció s'endureix 
el polímer i es solidifica. 

 
2.1.4.2 FDM 
 
Tot i que actualment es pot imprimir utilitzant moltes tècniques diferents, el que és més comú 
en les impressores d’ús domèstic és el FDM (Fused Deposition Modelling). 
 
El Fused Deposition Modelling consisteix en dipositar material fos sobre un llit calent 
mitjançant un extrusor, aquest material, normalment termoplàstic, té unes propietats que 
permeten que es solidifiqui amb gran rapidesa, tot i això, s’acostuma a posar un petit 
ventilador al costat de l’extrusor per facilitar-ne la solidificació.  
Hi ha tres eixos (x, y, z), els dos primers controlats per un motor cada un, i l’últim per dos 
motors. Aquests eixos i motors permeten que 
l’extrusor es pugui moure per tot l’espai 
tridimensional. L’extrusor té en el seu interior una 
resistència molt gran per tal d’evitar el pas del 
corrent. A conseqüència d’això, aquesta resistència 
s’escalfa i transmet aquesta calor a l’extrusor. 
Aquest extrusor és travessat per un filament de 
material que, gràcies a aquesta calor, es fon. 

Un cop tenim el material fos dins de l’extrusor, 
només falta que aquest es mogui per l’espai i vagi 
deixant anar material per poder fer les capes. 
De manera que quan tens la primera capa feta, comença la segona, i així successivament fins a 
obtenir l’objecte desitjat. 

                                                
7 Un photopolymers és un polímer que canvia les seves propietats quan és exposat a la llum. 
Normalment, la llum emprada és la ultraviolada o la llum visible dintre de l’espectre electromagnètic. 
Aquests canvis acostumen a ser a nivell d’estructura, per exemple, endurint el material. 
8 El curing és la reacció química que es produeix per l’enduriment dels polímers a causa de 
l’encreuament de les seves cadenes. 

Fig. 4: Esquema del sistema d'impressió SLA. Font: 
imprimalia3d.com 

Fig. 5: Esquema del sistema d'impressió FDM. Font: 
3ders.com 
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El procés normal és fer primer els perímetres i llavors omplir l’interior, conegut com l’infill. 
Els programes de slice9 et donen una llibertat enorme alhora de triar la manera que vols que 
ho faci. La qualitat també dependrà d’aquests programes (evidentment, també de les 
limitacions mecàniques de la impressora), on pots triar paràmetres com velocitat, densitat, 
temperatura... 
 
 
2.1.5. Tecnologia de la impressió 3D 
 
Tota la màgia pot començar de tres maneres diferents: 

1. Amb un ordinador i un programa de disseny CAD que et permeti crear l’objecte que 
vulguis. Això comporta la creació d’un objecte nou i únic. 

2. Agafant un disseny disponible en alguna biblioteca digital, també conegudes com a 
repositoris d’arxius imprimibles. És a dir, es tracta d’un model fet per algun altre 
usuari. 

3. Escanejant un objecte real amb un escàner 3D. Enginyeria inversa. 
 
Aquests tres passos tenen un final comú: tens un arxiu .stl10, . obj, .thing  o .amf. 
Un cop tens l’arxiu, necessites un programari especial que et converteixi aquest arxiu a un 
llenguatge que la impressora pugui entendre. N’hi ha bastants, els que s’utilitzaran durant la 
realització del treball seran o bé el Cura, o bé, l’Slic3r, ja que són els més estesos. 
 
Aquests programes et permeten una alta flexibilitat a l’hora de triar com vols que sigui el teu 
prototip final: mida, altura de la capa, infill, patró interior, si vols material de suport o no, 
velocitats, skirt&brim.  
Finalment, només falta exportar tot el disseny amb les noves característiques a .GCode11 i 
imprimir-ho. 
 
 
2.1.6. Materials 
 
Hi ha un gran ventall de possibles materials per imprimir. De fet la 
innovació en aquest camp és la que més està creixent en el món de 
les impressores 3D. En el moment d’elaboració del treball hi ha 
una diversitat enorme en materials, termoplàstics (PLA, ABS, entre 
molts altres...), metalls, resines, ceràmica, fusta, pedra, cafè i fins i 
tot, comestibles com sucre, xocolata i formatge. 
                                                
9 Terme utilitzat per agrupar tots els programes que et permeten triar els paràmetres i aconseguir 
l’arxiu que la impressora pot entendre abans de donar l’ordre d’imprimir. 
10 De l’anglès STereo Lithography, format per excel·lència per arxius que representen geometries en 
3D. Exclou característiques com el color o la textura. 
11 Nom que rep el llenguatge de programació més utilitzat per màquines de control numèric(CNC). És 
utilitzat principalment en l’automatització. 

Fig. 6: Bobina de PLA. Font: 
bcn3dtechnologies.com 
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2.1.6.1 PLA  
És el material més fàcil d'imprimir. És biodegradable d'origen vegetal, derivat de l'àcid làctic. 
Tot i que les capes de les peces impreses en PLA són visibles, tenen un bon acabat. 
És un dels materials més utilitzats en el camp mèdic on ja s'estan fent pròtesis a preus 
realment baixos. N'hi ha de diferents colors. 
 
2.1.6.2 ABS 
L'ABS és un plàstic molt comú en el món de la 
impressió 3D. És un material dur, rígid, bastant 
resistent a l'aigua i a productes químics, i es 
caracteritza, sobretot, per tenir una gran tenacitat. 
És necessari escalfar el llit de la impressora fins a 
uns 70ºC per assegurar-ne l'adherència durant tota 
la impressió. Fins i tot, a vegades s'utilitza laca. 
El que fa atractiu a aquest material és el possible 
procés de post-impressió. Aquest procés consta en 
tractaments amb vapors de propanona que permet 
suavitzar les superfícies i cares. 
 
2.1.6.3 LayWood 
És un material desenvolupat especialment per ser 
usat en la impressió 3D, generalment per usuaris 
experts. És una composició de fusta i de polímers 
que aconsegueix un acabat com si fos fusta. 
 
2.1.6.4 Metalls 
Un gran nombre de metalls són usats en la 
impressió 3D en àmbit industrial. Els més comuns 
són: l’alumini i el cobalt, però també es pot 
imprimir en acer, titani, or i plata. 
 
2.1.6.5 Biomaterials 
Degut al seu gran potencial en camps com el mèdic, hi ha un gran moviment de recerca al 
voltant d’aquests materials. Els experts intenten ser capaços d’imprimir òrgans o parts del cos 
humà. 
 
2.1.6.6 Menjar 
Els experiments amb extrusors capaços d’imprimir menjar han incrementat d’una manera 
bestial en els darrers anys. La xocolata és l’aliment més usat a l’hora d’imprimir menjar però 
el sucre, la pasta i la carn també han estat objectiu dels experts. S’espera que d’aquí poc 
temps es puguin imprimir àpats sencers amb les impressores. 

Fig. 7: Infogràfic sobre els diferents materials disponibles. Font: 
businessinsider.com 
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2.1.7. Aplicacions 
 
Actualment les aplicacions de la impressió 3D són moltíssimes, i s'espera que augmentin 
exponencialment en un futur no gaire llunyà. És un camp en evolució i innovació constant. 
 
La principal utilitat que hi trobem és la creació d'objectes per a ús personal, o bé, comercial 
gràcies a serveis com 3DHubs (veg.  6.1.3 3DHubs). 
 
Una altra gran utilitat, i segurament la més aplicada, és el prototipatge, normalment utilitzat 
per: 

• Arquitectes i interioristes: Impressió de maquetes 3D per a projectes 
d’arquitectura i d’interiorisme. 

• Enginyers: Models 3D i prototips per a projectes d’enginyers. 

• Dissenyadors: Impressió d’objectes i peces per a models. 

• Protesistes: Prototips i peces per l’estudi de pròtesis. 
 
En el camp mèdic també s’hi està innovant molt. Hi podem trobar recanvis dentals, pròtesis, 
implants i, fins i tot, òrgans i teixits. Ja s’ha pogut veure algun cas i és realment espectacular. 
 

Els sectors aeroespacial i automobilístic van ser un dels primers en aprofitar-se de les 
impressores 3D tant per prototipatge com pel desenvolupament del producte final. Aquestes 
empreses normalment treballen conjuntament amb universitats i llocs de recerca.  
 
La construcció s’hi ha afegit fa ben poc, però amb força. Una empresa xinesa ha desenvolupat 
una impressora capaç de fer deu cases petites en menys de 24h.   
 
El camp de l’art també s’ha sabut aprofitar de les possibilitats de la impressió 3D i ja han 
sortit diferents artistes que fascinen el públic amb les seves formes impossibles. 
 

Fig. 8: Prototip de pròtesi per a la mandíbula 
inferior. Font: 3ders.com 



Aniol Bosch Collell | 2n de batxillerat B | novembre del 2015 

 19 

En la moda i joieria també trobem la impressió 3D, fins i tot, es va fer una desfilada de moda 
on les models vestien roba impresa en 3D. 
 
 I, finalment, els comestibles. Des de fa un temps que es pot imprimir xocolata i alguns 
derivats del sucre i del formatge, fins i tot, una empresa catalana esta desenvolupament una 
impressora que només imprimirà menjar. 
 
 
 
2.2. CREATIVITAT 

 
2.2.1. Què és la creativitat? 
 
La creativitat, en un sentit més general es podria definir com: «l’habilitat de fer coses noves o 
tenir noves idees».  
 
Altres experts, l’han definit d’altres maneres, però sempre en la mateixa línia: «la capacitat i 
el poder de generar noves idees» (Koontz i Weihrich, 1991), o bé, «el procés de pensament 
que ens ajuda a generar idees» (Majaro, 1994), «l’art 
de percebre els problemes i proposar solucions” 
(Dorrego, 1986), «la sorpresa eficient que resulta de 
l’activitat combinatòria: la classificació d’idees des 
d’una nova perspectiva» (Burner , 1980). 
 
Si intentem concretar una mica més, necessitem a 
Parkurst, 1999: «capacitat o qualitat que es manifesta 
quan es resol un problema no resolt fins al moment, 
quan es desenvolupen solucions innovadores a 
problemes que d’altres han resolt de forma diferent o quan es desenvolupa un producte 
original o nou». 
 
Sens dubte que la que més interessarà de cares a la creació del treball serà la última: 
desenvolupaments de productes nous o originals. 
 
2.2.2. Elements bàsics de la creativitat 
 
La creativitat té quatre elements bàsics: 

• el producte creatiu en sentit de novetat 

• el procés creatiu o procés mental per tenir noves idees 

• la persona creativa 

• la situació o context adequat (espai sagrat) 

Fig. 9: Definició de creativitat. Font: kenkozar.com 
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2.2.2.1 Procés creatiu 
 
Produeix nous resultat per un mateix. Cal diferenciar entre les quatre etapes: 

• Coneixement: Cal una consciència de la necessitat de crear, de solucionar un problema 
existent o d’exterioritzar les idees. 

• Immersió: L’individu llegeix, discuteix, pregunta, col·lecciona i explora, llavors amb 
les idees, avança cap a possibles solucions i sospesa les forces i les debilitats. 

• Combustió: És el moment en el qual arriba la solució. 

• Consumació: La fase durant la qual es materialitza el projecte o creació. Pot ser que 
exigeixi una modificació o una renovació. 

• Comunicació: Es comparteix el producte. 
 
 
2.2.2.2 Producte creatiu 
 
El producte creatiu és el resultat obtingut pel procés creatiu. 
Aquí, és necessari especificar entre dos conceptes introduïts per Margaret Boden al 1994: P-
creativitat (novetat pel món o creativitat psicològica) i H-creativitat (novetat pel món o 
creativitat històrica). La diferència és que en la P-creativitat, el producte és una novetat per la 
persona, en canvi, en la H-creativitat, el producte és una novetat pel món i la humanitat. 
 
2.2.2.3 Persona creativa  
 
La persona creativa segons Carl Ally és: «la persona que sent curiositat per conèixer tot el que 
el rodeja: l’Antiga Grècia, els coneixements matemàtics del s. XIX, la jardineria, els 
llenguatges de programació de quarta generació, l’ensenyament assistit per ordinador, tot... 
No sap quan sorgirà aquella nova idea, pot ser en una hora, un mes, la pròxima primavera, 
però té fe que sorgirà».  
Sembla que coneixement sigui sinònim de creativitat, però la història ha deixat clar que no és 
així, moltes persones saben molt però el sentit de creativitat el tenen poc desenvolupat. Per 
tant, la clau està en aplicar aquest coneixement a nous contextos. El pensament creador 
requereix una actitud i un plantejament que desperti la curiositat de tenir noves idees. 
 
La persona creativa quatre característiques acceptades: Hi trobem la fluïdesa -quantitat 
d’idees-, la flexibilitat  -varietat d’idees-, l’elaboració -factibilitat de les idees, que siguin 
realitzables- i la originalitat -és el que defineix la idea, el procés o el producte com quelcom 
únic-. 
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La persona creativa presenta les següents característiques: 

• Independència i autonomia 

• Pensament no convencional 

• Alt nivell intel·lectual 

• Tolerància a l’ambigüitat 

• Fluïdesa i flexibilitat intel·lectual 

• Motivació 

• Obre les portes a nous problemes 
 
2.2.2.4 Espai Sagrat 
 
És una necessitat per tothom avui en dia. Has de tenir un lloc, una hora o un dia sencer on no 
sàpigues qui són els teus amics, on no sàpigues què deus a ningú o el que els altres et deuen. 
Un lloc on simplement experimentes qui ets i què podries ser. És un lloc per incubar la 
creativitat. 
 
2.2.3. El motor de la creativitat 
 
Es considera que el motor de la creativitat té dues parts: la interior i l’exterior. A dins ets tu, a 
l’exterior, el context. 
 
2.2.3.1 Part interior 
 
Imaginació: És un tema sensible ja que es considera que no s’ensenya prou a les escoles. És 
molt diferent preguntar quant és 5 + 5 = ? que ? + ? = 10. A la primera hi ha una única 
solució, a la segona, infinites. 
Aquesta idea porta a una premissa que s’ha de tenir en compte: Canviar la manera com 
encarem els problemes. 
També s’ha de ser capaç de connectar i combinar idees. Un exemple clar són els famosos 
chindogu12. 
Finalment, un terme conegut com a Challange Assumptions, que la traducció al català seria 
saber trobar i proposar-te a tu mateix reptes a l’hora de solucionar un problema. Per exemple: 
un mateix es podria preguntar què és capaç de fer amb un clip o amb un cubell 
d’escombraries. 
Coneixement: Caixa d’eines per la imaginació. La millor manera d’adquirir coneixement és 
prestant atenció. Prestar atenció al món que ens rodeja. 
Actitud: També coneguda com a motivació. La guspira que fa encendre els altres elements. 
Sense això mai aconseguiràs fer els passos necessaris perquè flueixi la imaginació.  
                                                
12 És l’art japonés de concebre un invent que aparentment soluciona un problema concret però que a la 
pràctica no té cap utilitat. Per veure uns quants exemples: http://www.chindogu.com  



La impressió 3D i la creativitat: Si pots imaginar-ho, pots fer-ho 
 

 22 

2.2.3.2 Part exterior 
 
Hàbitat: És la gent amb la que es treballa, les normes, els premis, les restriccions, els 
incentius. Però a part d’això, és l’espai físic que rodeja a l’individu. 
Recursos: Sempre que parlem de recursos, tenim al cap els diners. I en realitat ho són, però 
n’hi ha molts d’altres.  
Cultura: És com la banda sonora de tot: de la societat, del grup de treball, etc. Som el que 
som i pensem el que pensem gràcies a la nostra 
cultura. 
 
Les associacions són realment senzilles i 
lògiques: Imaginació i hàbitat, si tu pots 
imaginar-ho, pots construir-ho o fer-ho; però 
depenent de com sigui el teu voltant afectarà 
directament a la teva imaginació i a les teves 
futures idees.  
Coneixement i recursos, com més sabem, més 
recursos tenim; però com més recursos 
descobrim, més curiosos som, més investiguem i 
més sabem.  
Actitud i cultura, la cultura afecta la nostra 
actitud, una cultura de la innovació on el fracàs no 
estigui mal vist ni penalitzat, afavorirà la generació d’idees i motivació per crear.  
 
 
 
2.2.4. Tècniques de creativitat 

 
2.2.4.1 Brainstorming o pluja d’idees  
 
És la tècnica per generar idees més coneguda i més utilitzada. És per això que mereixia un 
lloc en aquest treball. Va ser desenvolupada per Alex Osborn al voltant dels anys 30 i 
publicada en un llibre titulat Applied Imagination (1963). No només és la més utilitzada sinó 
que també és la base per moltes altres tècniques. 
  

1. Escalfament. Dinàmiques de grup per agafar confiança i millorar el funcionament 
col·lectiu. Un exemple: dir objectes que valguin menys de 10 euros. 

 
2. Generació d’idees. S’estableix un número d’idees al qual volem arribar i es marca 

un temps màxim per l’activitat. 
Aquí s’han de marcar unes normes fonamentals: 

1. Tota crítica està prohibida 

Fig. 10: Motor de la innovació de Tina Seelig. Font: ted.com 
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2. Tota idea és vàlida i benvinguda 
3. Tantes idees com sigui possible 
4. El desenvolupament i associació entre idees és bàsic 

 
3. Treballar amb les idees. Les idees es poden millorar amb l’aplicació d’una llista de 

control. Per exemple es pot aplicar la tècnica SCAMPER (veg. 2.2.4.2 SCAMPER) 
Exemple: Idea: No sortir de casa. 

1. Aplicar un altre mètode? Com viure sense sortir del cotxe? 
2. Modificar? Com sortir de casa sense utilitzar el cotxe? 
3. Ampliar? Com estar sempre fora de casa sense el cotxe? 
4. Reduir? Com sortir amb cotxe només una vegada a la setmana? 
5. Substituir? Com saber que els altres no utilitzen el cotxe? 
6. Reorganitzar? Com treballar i viure sense cotxe? 
7. Invertir? Com viure sempre en un cotxe? 
8. Combinar? Com utilitzar un cotxe amb desconeguts? 

 
4. Avaluació. Un cop conegudes totes les idees, el grup ha de posar una premissa 

inicial per poder avaluar totes les idees i escollir la millor. 
 
2.2.4.2 SCAMPER  

• S: Substituir? 

• C: Combinar? 

• A: Adaptar? 

• M: Modificar? 

• P: Utilitzar-lo per altres usos? 

• E: Eliminar o reduir al mínim? 

• R: Reordenar? 
1. S'estableix el problema. Exemple: Alternatives lúdiques pel dissabte a la nit. 

 
2. Plantejament de les preguntes SCAMPER. 

 
• S: substituir coses, llocs, procediments.  

 Què passaria si sortís els dimarts? I si en comptes de la ciutat 
 anem al camp? 

• C: combinar temes, conceptes, idees. 
Com combinar la diversió amb el silenci?  

• A: adaptar idees, temps, persones. 
 Què es fa en altres llocs? Com es diverteix la gent a Escòcia? 

• M: afegir alguna idea o producte. 
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 Com fer una festa sense fer soroll?  

• P: extreure possibilitats amagades 
 Què hi ha ens als parcs els dissabtes a la nit? Qui està en una 
 biblioteca, museu o escoles els dissabte a la nit? 

• E: eliminar conceptes, parts, elements del problema. 
 I si ningú pogués beure a partir de les 11? I si haguéssim de 
 sortir sols? 

• R: invertir elements, canviar-los de llocs. 
Què passaria si treballéssim els cap de setmana? Què passaria si sortís 
de dilluns a divendres? 

 
 
2.2.4.3 Generar idees a distància. Internet i comunitats. 
 
Aprofitant el potencial que ens ofereix Internet i la quantitat d’usuaris amb capacitats i ganes 
de fer sempre coses noves i innovadores, un concepte que està agafant molta força 
darrerament és generar idees col·lectivament, però a distància. 
 
Gràcies a aquesta tècnica es poden saltar barreres geogràfiques, de temps o d’altres que 
impedeixin reunir-se per intentar generar idees. El fet de no estar condicionats per aquestes 
barreres és interessant, però encara ho és més el fet que amb un parell de clics i 
instantàniament trobem un nou món a Internet, ple de diversitat: necessitats, cultures i 
pensaments diferents. Això encara ho fa molt més atractiu. 
 
Els mètodes de comunicació més utilitzats són: e-mail, vídeo-conferencia, xats, blogs o 
fòrums. 
Els que acostumen a aconseguir millors resultats són els mètodes en temps real. Tot i que són 
més difícils de concretar, afavoreixen l’aparició d’idees pont. 
Procés: 

1. Establir un objectiu 
2. Generar idees a partir d’una altra tècnica (brainstorming, per exemple), o fins i tot, la 

barreja de tècniques. 
3. Al cap d’un temps establert (setmana, mes...), per raons de canvis d’horaris en els 

diferents llocs del món, es recolliran totes les idees. 
Finalment, el coordinador farà un breu resum sobre el que s’ha obtingut i ho compartirà altra 
vegada amb la comunitat. 
 
 
  



Aniol Bosch Collell | 2n de batxillerat B | novembre del 2015 

 25 

2.3. MOVIMENT MAKER 
 
La cultura maker és una cultura contemporània que representa l’extensió del DIY13 aplicat a la 
tecnologia. Els interessos que comparteixen els makers inclouen tant els més moderns com 
l’electrònica, la robòtica, la impressió 3D, màquines CNC..., com altres activitat més antigues 
ja siguin les relacionades amb els metalls, la fusta o el paper. 
 
Els makers han existit sempre, però el que diferencia els makers actuals dels manetes d’altres 
eres és aquest gran poder atorgat per les tecnologies modernes que tenim avui en dia. L’altre 
gran avantatge que trobem avui en dia és una economia globalitzada, resultats de la qual són 
llocs web com Kickstarter que permeten finançar projectes mitjançant el crowdfunding14. 
 
Els potents softwares digitals els permeten 
dissenyar, modelar, enginyar i simular les seves 
creacions.  
La corba d’aprenentatge per aprendre a utilitzar les  
màquines industrials s’ha fet molt més planera si es 
compara amb uns anys enrere, ja sigui perquè la 
documentació està a la xarxa o perquè la tecnologia 
més moderna ha fet que fossin molt més fàcils 
d’utilitzar. 
 
 
«They share, they inspire and motivate, and in the process, they are reshaping education, 
econonomics and science» – Ted Hall, CEO of ShopBot Tools 
 

2.3.1. Filosofia maker 
 
La filosofia maker es basa en sis pilars: 

• Crear: Molts invents han sorgit dels garatges de ments creatives que es van atrevir a 
pensar diferent i aplicar-ho a la realitat. No es tracta de planejar, sinó que es tracta de 
portar-ho a terme i prendre decisions que ens portin cap al progrés. Fer el pas del 
“pensar” al “fer”. Crear. 

• Aprendre: La velocitat en què avança la tecnologia i els coneixements fan bàsica 
l’activitat d’aprendre, de voler-ne saber més. És important estar en constant exposició 
per aprendre coses noves i voler experimentar amb els coneixements adquirits. 

                                                
13 Do it yourself (Fes-ho tu mateix), és la pràctica de la fabricació o la reparació de coses per un 
mateix, de manera que s’estalvien uns diners, s’entreté i s’aprèn alhora. 
14 El crowdfunding és la manera per aconseguir ajuda econòmica preguntant a un gran nombre de gent 
per aportar una petita quantitat de diners, anomenats normalment bakers. 

Fig. 11: Maker Faire 2014 a Paris. Font: 
makemagazine.com 
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• Compartir: “Dos caps pensen millor que un i quatre mans treballen millor que dues”. 
El coneixement construït en una comunitat no té sentit si aquests no pot ser 
intervingut, modificat o replicat per altres. És important no només compartir els 
resultats sinó que també on hi ha hagut dificultats, on hem fallat, errors... 
Compartir és dels pilars més importants del moviment maker, partint de la idea que 
tothom que vulgui pot ser maker, es necessiten grans plataformes amb dissenys pels 
que no saben dissenyar. 

• Jugar: No hi ha millor manera d’explotar la creativitat que jugant. El joc és el 
principal detonant de la innovació. 

• Participar i donar suport: Trobar-se, discutir, debatre i mantenir viva la comunitat és 
bàsic per poder avançar en una mateixa línia. No només poden ser reunions per 
internet, sinó que pot ser en festivals, esdeveniments, fires, congressos... 

• Canviar: Els fonaments del moviment maker són el canvi i ser part activa de la 
innovació. S’ha de canviar la mentalitat, dirigir-la cap al treball en equip i entendre 
que quan es comparteixen les idees i es desenvolupen en comunitat poden créixer molt 
més. 

 
Aquesta filosofia es podria sintetitzar amb dos conceptes: DIY, Do It Yourself (fes-ho tu 
mateix) i l’Open Source15. 
 
 
 
2.3.1.1 DIY 
 
El DIY és la pràctica de la fabricació o reparació de coses per un mateix. És una forma 
d’autoproducció sense esperar la voluntat dels altres. 
L’ètica del DIY està generalment associada a diversos moviments anti-capitalistes, ja que 
rebutja la idea d’haver de comprar tot el que es desitja o es necessita. 
 
2.3.1.2 Open Source 
 
Open Source o codi de font obert, com es coneix en català, és un enfocament pràctic per al 
disseny, el desenvolupament i la distribució que ofereix un accés pràctic al codi font del 
producte (béns i coneixements). Es basa en compartir públicament i de manera gratuïta tot el 
que fa referència a un projecte, producte o iniciativa, ja sigui destinat al hardware o al 
software. Dins de l’Open Source hi podem trobar l’Open Design, l’Open Hardware i l’Open 
Software, entre molts altres. 
 

                                                
15 L’Open Source o el codi font obert és l’expressió amb la qual es coneix el software o el hardware 
distribuït de manera lliure. 
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El fet de compartir-ho tot de manera gratuïta fa que s’hagin d’ingressar els diners per una altra 
banda. Els llocs web que utilitzen el crowdfunding per finançar projectes estan proliferant 
molt, i sobretot, el que és més important, estan triomfant. 
 
La idea que hi ha al darrera del codi obert és ben senzilla: quan els desenvolupadors poden 
llegir, modificar i redistribuir el producte o servei, aquest evoluciona, es desenvolupa i 
millora. És una innovació constant, mai s’atura. Els usuaris 
ho poden adaptar a les seves necessitats, corregeixen els seus 
errors a una velocitat molt més alta que en el cas de 
productes amb desenvolupament tancat. Això dóna una 
producció de productes més democratitzats i de més qualitat.  
 
El codi obert és una revolucionària forma de dissenyar, 
desenvolupar i distribuir qualsevol cosa. Si bé l’origen 
històric d’aquest terme està relacionat amb el programari, 
actualment ho podem aplicar a molts més llocs: maquinari 

lliure, biotecnologia, cultura lliure i política (democràcia 
directa). Tot això proporciona una vertiginosa revolució cap a 
un model de societat oberta. 
 
Un producte és lliure si es compleixen les quatre llibertats: 

• Llibertat d’utilitzar-lo com es desitgi i amb 
qualsevol finalitat. 

• Llibertat d’estudiar com funciona i adaptar-lo a 
les pròpies necessitats. 

• Llibertat de copiar-lo i redistribuir-lo. 

• Llibertat de modificar-lo i redistribuir-lo. 
 
 
2.3.2. Makers 
 
La comunitat consisteix en una àmplia varietat d’interessos i nivell d’habilitats i 
coneixements, s’hi poden trobar tant experts de grans industries com manetes de garatge. 
Alguns treballen a jornada completa, d’altres són guerrers de caps de setmana.  
El maker és inquiet, autodidacta, amb ganes d’aprendre de qualsevol situació i sobretot, de 
col·laborar amb els altres, és a dir, ajudar i que l’ajudin. 
Els makers són persones de qualsevol edat, de qualsevol cultura, de qualsevol gènere, de 
qualsevol indret del món que es mouen com peix a l’aigua per Internet i tenen la casa plena de 
cables, llums, motors i eines de tot tipus. 
 

Fig. 12: Logo de l'associació Open Source 
Hardware. Font: oshwa.com 

Fig. 13: Idea de l'Open Source: Copiar, transformar 
i combinar. Font: neuronilla.es 
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2.3.3. Comunitats 
 
Els makers estan sempre connectats amb altres makers, amb FabLabs, amb FabCafès16 o amb 
altres tipus de comunitats de makers, ja sigui via e-mail, xarxes socials, fòrums o 
videoconferències. Tots aquests mètodes els serveixen per formular preguntes, intercanviar 
idees, cooperar, col·laborar i compartir els seus resultats o projectes. 
 
Internet ha estat una gran ajuda pels makers, no només per reinventar-se sinó també per 
expandir la comunitat. Amb Internet ha sorgit una altra manera d’interactuar amb la gent i 
amb les coses. Segurament, un dels fenòmens més interessants que ha causat l’arribada de 
l’Internet a les nostres vides és la desmaterialització dels objectes (veg. 2.4.1. 
Desmaterialització) i la manera de com es comença a moure matèria a l’espai. 
 
 
2.3.3.1 FabLabs 
 
Un FabLab, de l’anglès Fabrication Laboratory, és un espai de producció d’objectes físics a 
escala personal o local que agrupa les diferents màquines controlades per ordinadors.  
 
Neil Gershenfeld, a l’any 1998, va proposar un curs al MIT anomenat How to make (almost) 
anything on s’explica com manejar cada màquina que compon un FabLab. Aquest curs es 
segueix impartint avui en dia. Més tard, elabora un altre curs, How to make something that 
makes (almost) anything, aquest cop Gershenfeld orienta el curs a la fabricació personal i 
aborda temes i conceptes com la fabricació digital i el hardware obert. 
El concepte de FabLab apareix a principis del 2000 al Center for Bits and Atoms (CBA) del 
MIT. En aquell moment el director era Neil Gershenfeld, i arrel d’una associació del 
Grassroots Invention Group i el CBA apareix el concepte de FabLab amb la finalitat de poder 
«fer tot el que es fa al MIT i no només 
parlar sobre això», segons Gershenfeld.  
 
Tot FabLab té unes característiques i unes 
finalitats semblants: 

• Missió: els FabLabs són una gran 
xarxa connectada que fomenten i 
potencien la creativitat 
proporcionant als individus eines de 
fabricació digital. 

 
                                                
16 Seguint la filosofia d’un FabLab, el FabCafè intenta ajuntar el concepte de FabLab i el de Cafeteria. 
És un lloc on pots anar a fer el cafè tot esperant que la impressora acabi d’imprimir-te la peça. 

Fig. 14: FabLabBCN,  unió de IAAC i la Fundació CIM. Font: 
fablabbcn.org 
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• Accés: qualsevol persona pot utilitzar els FabLabs per fabricar-se quasi tot el que 
vulgui, però ha d’aprendre a fer-ho per ell mateix i ha de compartir l’ús del laboratori 
amb altres usuaris. 

 

• Educació: l’ensenyament en un FabLab es basa en els projectes en els quals els 
usuaris treballen, al final s’ha de compartir el resultat, les instruccions i els problemes 
trobats. 

 

• Responsabilitat: els usuaris són responsables de la seguretat, la neteja, les operacions, 
la confidencialitat i el negoci de futures activitats comercials del projecte. 

 
Entre les màquines que es pot trobar en un FabLab hi destaquen: una de prototipatge ràpid, és 
a dir, una impressora 3D, normalment Open Source. També 
s’hi pot trobar una talladora làser controlada per ordinador per 
poder crear models 3D mitjançant peces 2D, una talladora de 
vinil per fabricar circuits flexibles, una fresadora, una 
fresadora de precisió per fabricar motlles i una eina de 
programació.  
 
Un FabLab agrupa gent de tots els camps i amb objectius i 
projectes ben diferents, per tant, també experimenta amb molts 
models de negocis. Alguns FabLabs es dirigeixen 
explícitament a artistes, d’altres a la resolució de problemes 
socials i de salut.  
 
 
 
2.4. ELS ÀTOMS SÓN ELS NOUS BITS 
 
Aquesta idea reflecteix el que està passant actualment. Al voltant dels anys 80, amb la 
invenció de la informàtica, va començar una revolució que encara gaudim, la revolució del 
software. Tot i que la revolució del software està en un punt àlgic i no s’aturarà, té un nou 
competidor: el hardware. En la revolució del hardware serà importantíssim compartir 
dissenys, avenços, coneixements, etc.  
 
Si estem contínuament compartint opinions en blogs, xarxes socials, compartim fotos, vídeos, 
música i software, perquè no compartim dissenys? Darrera de tot això hi trobem una finalitat 
molt més social que tota l’altra informació que compartim, qui més qui menys sap fer fotos, 
vídeos i, fins i tot, música. A tothom li agrada opinar, per tant, tothom en sap. Però quanta 

Fig. 15: Logo de l'associació de FabLabs 
d'arreu del món. Font: fablab.io 
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gent sap dissenyar en 3D? Compartir dissenys permet que la gent pugui imprimir a casa seva 
sense saber dissenyar.  
 
Sobren les evidències que demostren que això està prenen forma de revolució.  
Primerament, el fet de compartir els avenços en algun camp és el principal fonament del 
projecte RepRap, que no és una empresa, és un moviment d’innovació de la societat, és a dir, 
no hi intervenen grans empreses ni multinacionals. A mesura que es van trobant noves 
funcionalitats i es desenvolupen, s’introdueixen a les impressores. 
 
I seguidament, podem començar a trobar dissenys en pàgines de pirateria, fet que justifica que 
el tema dels imprimibles comença a interessar. Com en tot, hi ha qui aconsegueix fer 
malifetes i trobar usos poc ètics amb els avenços tecnològics. Per exemple, s’hi poden trobar 
armes. 
 
 
2.4.1. Desmaterialització 
 
Ja fa anys que ha començat la desmaterialització dels objectes. Els llibres, la música, els 
vídeos, les revistes i les fotos ja s’han digitalitzat completament, el fet de no saber-se adaptar 
a les noves necessitats ha fet que grans empreses caiguessin en bancarrota, com Kodak17. 
Una conseqüència molt interessant de la desmaterialització és que es pot enviar tota aquesta 
informació en format de bits i bytes, per tant, per Internet.  
 
Però, què passa quan pots enviar objectes i prototips per Internet? Aquí és on entra la 
impressió 3D. Tan sols amb una impressora 3D i un ordinador amb connexió a Internet, pots 
rebre dissenys d’objectes i produir-los tu mateix.  
La digitalització d’objectes, per ser impresos, modificats o personalitzats, fa que canviï 
totalment el paradigma i la idea que tenim de produir. 
 
2.4.2. Internet 
 
Internet és una xarxa pública d’ordinadors que estan interconnectats mitjançant el protocol 
d’Internet i que es comuniquen mitjançant la commutació de paquets. 
El servei que ha tingut més èxit des de la creació de l’Internet és la World Wide Web 
(WWW). A vegades es confon Internet amb la WWW, fet que és una greu equivocació ja que 
la WWW és un conjunt de protocols que permet, de forma senzilla, la consulta d’arxius 
d’hipertext. Però a Internet també hi trobem altres serveis com l’enviament de correu 
electrònic (SMTP), la transmissió d’arxius (FTP i P2P), les converses en línia (IRC), la 
transmissió de contingut multimèdia-telefonia (VoIP), l’accés remot a altres dispositius(SSH). 

                                                
17 Empresa americana fundada l’any 1892 que produeix material i equipament fotogràfic. Actualment, 
ha reorientat la seva activitat cap a la fotografia digital i la impressió digital. 
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L’Internet ha permès formes completament noves d’interacció social, activitats i organització 
gràcies a les seves característiques bàsiques com l’accés generalitzat. Llocs web com 
Facebook o Twitter han creat noves maneres de 
relacionar-se i interactuar amb altra gent. Però 
Internet també ofereix una facilitat enorme quan s’ha 
d’interactuar amb informació, ja sigui buscar o ja 
sigui penjar.  
 
Internet és el lloc on en el segle XXI la gent coopera 
(i cooperarà més en un futur), penseu si sense 
l’Internet la Viquipèdia hagués estat possible. O 
penseu en Linux18. Com podria la gent gaudir dels 
subtítols en català o castellà en quasi totes les sèries? 
L’Internet està ple de col·laboració, però el que més impressiona d’una xarxa interconnectada 
com és l’Internet és que tothom pot aportar, és a dir, si un sap, tothom sap. Això no fomenta 
la mentida o la desinformació, al contrari, si tothom pot editar, tothom pot controlar o tutelar 
que el que s’està dient és verídic. 
 
Per fer-nos una idea de la quantitat d’informació que estem exposats jugarem amb els 
números: hi ha més de 3.000.000.000 d’usuaris, aproximadament un 40% de la població 
mundial té connexió a Internet. Però aquestes dades no són les més espectaculars, anem a 
veure què passa cada segon: s’envien 10.031 tuits, es pengen 2.621 fotos a Instagram, es fan 
2.198 publicacions a Tumblr, es truca 1.862 vegades per Skype, hi ha un total de 29.661 GB 
de dades en moviment, es fan 50.507 cerques a Google, es miren 107.385 vídeos al Youtube, 
s’envien 2.425.067 e-mail i 2 pàgines web són hackejades. 
 
2.4.3. Rapid prototyping 
 
Grup de tècniques que es fan servir per fabricar un model a escala fent servir un programa de 
disseny CAD. La fabricació normalment es fa amb un procés additiu. Tot i ser molt nou, des 
de la dècada dels 80 podem trobar exemples de rapid prototyping. 
 
Aplicacions actuals:  
-Controls de qualitat 
-Solucions d’errors 
-Solucions a problemes existents 
 

                                                
18 Sistema operatiu basat en UNIX que va créixer gràcies al treball col·laboratiu de programadors de 
tot el món que es van unir a Linus Torvalds quan va fer pública la primera versió. 

Fig. 16: Esquema gràfic de com funciona el 
coneixament a la xarxa. Font: upf.edu 
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Disseny interactiu. No importa el que vulguis dissenyar, tens el poder de fer-ho tot, però la 
veritat és que difícilment el disseny et sortirà bé a la primera. Per això, cal un procés de 
qualitat i implementació que verifiqui la seva funcionalitat. El prototipatge ràpid proporciona 
una flexibilitat enorme alhora de fer aquest procés d’assaig i trobar els errors fonamentals que 
hi puguin haver en aquest disseny. 
 
El concepte és molt fàcil i es veurà amb un exemple: 
Ara mateix, els arquitectes es deuen estar mossegant les ungles en veure el temps perdut 
alhora de fer maquetes. Abans un arquitecte feia el disseny, l’enviava a la Xina i allà li 
construïen la maqueta. El procés podia tardar d’un a tres mesos. Sí, havien d’esperar tres 
mesos i potser llavors adonar-se que el seu disseny té un error. El que havien de fer un cop 
arribat aquí era arreglar a corre-cuita el seu disseny, i és clar, tornar-lo a enviar i, evidentment, 
esperar uns quants mesos més.  
Ara, amb el prototipatge ràpid, com bé diu el seu nom, la impressió 3D i el disseny interactiu, 
tot això canvia completament, tant sols es necessita el disseny en format de bits i bytes, o ja 
que els hem esmentat abans, en format .stl, .obj... Aquests fitxers amaguen un secret, poden 
ser impresos en qualsevol impressora 3D. Per tant, poden dissenyar, imprimir i comprovar 
que tot estigui correcte des de casa. I tot amb qüestió d’hores. 
 
Reduir deixalles. Com més tard es descobreix el problema, més costós serà de corregir. Per 
tant, trobar errors i problemes, i sobretot, arreglar-los aviat, és essencial per evitar deixalles, 
reprocessos i reorganització. La impressió 3D i el prototipatge ràpid permet fer més controls 
amb menys temps. 
 
Comunicar idees. La desmaterialització, és un fenomen que no podem aturar, i segurament, 
és molt millor que anar amb models físics amunt i avall. Però també és cert que un model físic 
transmet les idees d’una manera molt més eficaç que els models virtuals. El prototipatge ràpid 
permet crear aquest model físic només quan és necessari. 
 
Prova en el món real. Un dels factors claus alhora de fer quelcom és el cost econòmic. Per 
tant, no es tracta de començar a gastar diners per crear prototips que no sabem si funcionaran 
o ens agradaran, el que s’ha de fer és saber si té funcionalitat o s’adapta bé a les necessitats 
sense fer una gran despesa econòmica.  
 
 
 
2.4.4. Enginyeria inversa aplicada a la impressió 3D 
 
Com s’ha vist en apartats anteriors, el que ara s’està digitalitzant són els objectes físics. El que 
és cert és que podem dissenyar aquests models amb un ordinador i un programa de disseny 
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CAD, però, què passa amb el que ja hem creat durant els milions d’anys que fa que l’home és 
a la Terra? Aquí és on entra l’enginyeria inversa. 
L’enginyeria inversa és el procés d’analitzar quelcom en detall amb la finalitat d’obtenir-ne 
informació. Es pot utilitzar per copiar o per construir un nou enginy o una nova aplicació. 
El mètode és denominat amb el mot inversa perquè fa servir el procés invers al procés natural 
de l’enginyeria. 
 
L’enginyeria inversa permet aconseguir un model CAD idèntic al que obtindries si el 
dissenyessis des de zero amb un ordinador. Sembla lògic, fas un escaneig 3D de l’objecte i ja 
tens el model 3D. Però aquí és on es complica: quan fas aquest escaneig sense cap software 
d’enginyeria inversa tu tens el model 3D i el pots imprimir, però en cap cas o de manera molt 
difícil pots modificar o personalitzar el model. En canvi, amb l’enginyeria inversa, com que 
aconsegueixes un model com si l’haguessis dibuixat amb un ordinador, és altament 
personalitzable i modificable. 
 
 
 
2.4.4.1 Aplicacions de l’enginyeria inversa 
 
Des de fa molts de temps, l’enginyeria inversa s’ha utilitzat en àmbit militar per poder copiar 
tecnologies de les forces enemigues, per obtenir informació de parts o enginys que han estat 
obtinguts al camp de batalla. Va ser molt utilitzada en la Segona Guerra Mundial (1939-1945) 
i a la Guerra Freda (1947-1991). 
 
L’enginyeria inversa també és utilitzada per empreses per copiar productes de la competència. 
Intenten treure informació com per exemple què fa, qui ho manufactura, quins components 
porta, estimar costs o identificar infraccions de patents. 
 
Una aplicació bastant interessant de l’enginyeria inversa és poder tornar a documentar un 
manual de funcionament d’un objecte vell del qual s’ha perdut tota la informació. En aquest 
cas, si és un producte electrònic, molt sovint requereix actualitzar el xip, per tant, l’enginyeria 
inversa copiaria el xip i permetria que fos redissenyat. 
Per tant, com a aplicacions trobem: 

• Modelatge 3D d’objectes 

• Modelatge 3D paramètric 

• Modificació del disseny ja existent 

• Preparació de dades per a la simulació digital 

• Reconstrucció de l’escanejat 3D 

• Reconstrucció per la fabricació de prototips 
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2.5. SOLIDWORKS  
 
SolidWorks és un software de disseny mecànic assistit per ordinador molt potent 
desenvolupat per Dassault Systèmes el 1995, normalment és utilitzat per enginyers de tots els 
camps ja sigui l'aeronàutica, industrials, marina, mecànica i experts de sectors com l'educació 
o investigació i desenvolupament. El que el fa potent és la facilitat amb què pots plasmar les 
idees d'una manera ràpida i eficaç. 
 
S'ha triat aquest software per dur a terme el treball, ja que tot i que no és el més senzill, serà el 
més útil i el que més servirà de cares a un futur universitari. 
 
Els apartats que venen a continuació pretenen ser una primera presa de contacte amb el 
programa per tal que tothom qui el llegeixi sigui capaç de crear la seva primera peça i 
preparar el disseny per poder imprimir-lo. 
 
Es farà una repassada de les característiques que el fan únic en el sector, les eines que et 
permeten fer quasi qualsevol forma, les funcions principals o les grans empreses que 
l’utilitzen. 
 
 
2.5.1. Característiques 
 
2.5.1.1 Associativitat  
SolidWorks conté tres mòduls anomenats Peça, Assemblatge i Dibuix. Sempre que es crea un 
document es demana a l'usuari quin mòdul vol utilitzar.  
 
Peça: Representació en 3D d’un únic component 
Muntatge: Representació 3D de components o d'altres muntatges. 
Per realitzar un Muntatge cal haver dissenyat els components d'aquest amb un fitxer del 
mòdul Peça. 
Dibuix: Pla o dibuix en 2D d'una peça o muntatge. 
 
Quan es diu que és associatiu és perquè els tres mòduls estan vinculats i que la modificació en 
un té les mateixes conseqüències en els altres dos.  
 
2.5.1.2 Funcions geomètriques intel·ligents 
Les operacions Trepant, Xamfrà, Buidatge i Nervis, es creen d'una manera ràpida i senzilla. 
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2.5.1.3 Gestor de disseny 
 
També conegut com a arbre o FeatureManager. En ell es van incloent de forma històrica totes 
les operacions que han estat necessàries per crear la peça o component durant el seu disseny. 
Les operacions més recents es troben al final de l'arbre mentre que les més velles, al principi. 
Una funció interessant és que ens permet desactivar, amagar, canviar el color o, fins i tot, 
eliminar una operació sense importar la seva posició en l'arbre. Una funció encara més 
interessant és canviar els paràmetres de definició de les operacions. 
 
 
2.5.2. Mòduls 
 
2.5.2.1 Peça  
Constitueix en un entorn de treball on es 
pot dissenyar models mitjançant les 
eines que t'ofereix.  
El conjunt de les funcions i eines et 
permet obtenir sòlids, superfícies, 
estructures metàl·liques en 3D amb un 
previ croquis 2D. 
 

2.5.2.2 Assemblatge  
Constitueix un entorn de treball preparat 
per crear conjunts mitjançant la inserció de models 3D creats amb el mòdul Peça. 
Els muntatges et permeten realitzar anàlisis de possibles interferències o xocs entre els 
components mòbils, així com simular el conjunt mitjançant motors per avaluar la correcta 
cinemàtica del conjunt. 
 
2.5.2.3 Dibuix 
Permet crear plans amb les vistes de l'objecte o dels muntatges de forma automàtica i en molt 
poc temps. Permet obtenir les seccions, els talls, les acotacions, la llista de materials i les 
vistes explosionades. 
  

Fig. 17: Interfície d'usuari del SolidWorks. Font: solidworks.com 
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3. MARC PRÀCTIC 

3.1. 1DESIGNxWEEK 

3.1.1. Introducció 

 
El fet que Internet pot ajudar a expandir una idea, projecte o prototip és una de les coses que 
feia més il·lusió estudiar. Es tenia ganes de veure com una persona des del seu estudi, garatge, 
habitació o biblioteca més propera podia fer-se un nom dins de la comunitat de la impressió 
3D. Es van destinar molts dies a pensar com es podia fer, i el projecte que va convèncer més 
va ser el 1DesignXweek, una iniciativa que pretén, tal com diu el nom, crear un disseny, 
prototip o projecte cada setmana i penjar-lo a la xarxa, o més concretament a plataformes 
especialitzades. Les triades han estat dues: Thingiverse i YouMagine.  
Ambdues plataformes et permeten veure quantes descàrregues tens a cada disseny que 
comparteixes, és a dir, a quantes persones els hi ha agradat i han volgut crear la teva idea a 
casa seva o en un FabLab. És cert que les dues no són comparables, i tampoc es té la intenció 
de fer-ho. Cada una té característiques diferents, un número d’usuaris actius diferents i una 
empresa al darrera amb ideologia diferent. 
 
Com s’ha dit en l’apartat anterior anomenat “Els àtoms són els nou bits”, en aquesta nova 
revolució serà clau compartir dissenys, i què millor que ser part de la revolució? 
 
3.1.2. Metodologia 
 
Cada setmana es destinarà el temps necessari a crear. Crear, dissenyar, prototipar qualsevol 
cosa i qualsevol idea: des d’art a solucions per problemes existents, passant per escanejats. 
 
Com que s’espera que els dissenys puguin arribar a qualsevol racó del món s’opta per fer 
servir l’anglès tant en els noms com en la descripció del disseny. 
 
La dificultat no només resideix a l’hora de dissenyar, sinó que també és fonamental el post-
prototipatge, ja sigui fer les fotos corresponents, els escrits per posar a la descripció del model 
o detallar les instruccions perquè la impressió dels receptors sigui la òptima. 
 
3.1.3. Llicència 
 
Cal recalcar que tots els dissenys han estats creats des de zero i s’han distribuït dins de la 
llicència Creative Commons – Attributions – Share Alike19, llicència que permet a tothom qui 
vulgui descarregar-lo de forma gratuïta, modificar-lo, adaptar-lo i redistribuir-lo. 
 
                                                
19 Per més informació: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 
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3.1.4. Dissenys 
 
A continuació s’exposen els dissenys i les seves respectives informacions. 
Dins de cada disseny s’hi troba la informació com les descàrregues per setmana i les totals, 
les motivacions alhora de dissenyar-lo i una foto del model. Aquesta informació està 
sintetitzada, però si es vol aprofundir més es poden consultar tots els dissenys i totes les 
informacions a les plataformes corresponents. 
Com s’ha dit anteriorment les plataformes les següents: 
Thingiverse: http://www.thingiverse.com/iol/about 
Youmagine: https://www.youmagine.com/users/iol 
 

Disseny Foto Motivacions 

Tiny recycled pig 

 

Un dia que vaig posar-me 
malalt i no vaig poder assistir 
a classe, em vaig adonar que 
de les càpsules Nespresso 
se’n podrien fer models molt 
curiosos i amb una tarda vaig 
fer tot el disseny i la 
impressió. 

Porc passafoulards 

 

Es volia crear un disseny per 
poder fer servir de 
passafoulard o per anella pels 
tovallons. 

Suport carregador Mac 

 

Un dia m’adono que el 
carregador del portàtil 
quedava com un pont penjat i 
vaig idear aquest petit model 
per evitar-ho. 

Capgròs 

 
Quan era petit el meu pare 
em va regalar un capgròs, 
ara, li he pogut tornar el regal 
en miniatura. 

Cub de calibració 

 
Per poder fer funcionar la 
màquina cal una bona 
calibració, segons els experts 
del sector el cub 
20x20x20mm és la millor 
opció. 
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Nespresso Dalí tribute 

 

Seguint la col·lecció del 
reciclatge amb les càpsules 
Nespresso es va decidir retre 
un petit homenatge al nostre 
pintor més internacional. 

Formulació xocolata 

 
Com a amant de la xocolata i 
iniciat a la química vaig voler 
comprovar com de fàcil serà 
en un futur poder imprimir 
les molècules i aprendre 
tocant el model. 

Terreny 

 
Com a amant de la muntanya 
i de la natura vaig decidir que 
fer un model de Sta. Bàrbara, 
Puigdafrou i St. Gregori era 
una bona opció per iniciar-
me en el modelatge del 
terreny. 

Casc Astèrix 

 

Havia de trobar una disfressa 
d’Astèrix per anar 
d’excursió. Per tant, vaig 
decidir fabricar-la. (A la foto 
només es veuen les ales 
impreses) 

Suport cable d’alimentació 

 

En instal·lar una televisió a 
casa, ens vam adonar que el 
seu cable i alimentador no 
s’aguantava i vaig intentar 
dissenyar-ho i imprimir un 
suport. 

Suport cinturó de 
Taekwondo 

 

Mai sabia on deixar el cinturó 
de taekwondo i pensant una 
mica se’m va acudir aquest 
perfecte posa-cinturons. 
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3.1.5. Resultats 
  
 

 
 
 
 
A continuació s’adjunten els gràfics descàrregues-setmana per cada disseny. Representem a 
l’eix d’ordenades el número de descàrregues i a l’eix d’abscisses les setmanes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1DesignXweek 

Disseny Visites 
Thingiverse 

Descàrregues 
Thingiverse 

Quota 
Descàrregues/

Visites (%) 
Descàrregues 

Youmagine 
Descàrrgues 

(totals) 

Tiny pig 406 134 33,0 164 298 
Passafoulard 158 77 48,7 178 255 

Mac 
charger 
holder 

339 75 22,1 136 211 

Capgròs 53 25 47,2 90 115 
Cub 1278 714 55,9 80 794 

Dalí tribute 178 164 92,1 284 448 
Xocolata 937 225 24,0 46 271 
Terreny 246 63 25,6 41 104 

Casc 
Astèrix 221 214 96,8 143 357 

Suport TV 119 39 32,8 24 63 
Suport 

cinturó tkd 240 32 13,3 25 57 

      
    

TOTAL: 2973 
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Fig. 18: Gràfic descàrregues-setmana del disseny 
Tiny recicled pig 

Fig. 19: Gràfic descàregues-setmana del disseny 
Porc passafoulards 
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Fig. 20: Gràfic descarregues-setmana del 
disseny Mac Charger Holder 

Fig. 21: Gràfic descàrregues-setmana del 
disseny Capgròs 

Fig. 22: Gràfic descàrregues-setmana del 
disseny Cub de calibració 

Fig. 23: Gràfic descarregues-setmana del 
disseny Formulació Xocolata 

Fig. 24: Gràfic descarregues-setmana del 
disseny Suport cable d’alimentació TV 

Fig. 25: Gràfic descarregues-setmana del 
disseny Nespresso Dalí Tribute 

Fig. 26: Gràfic descarregues-setmana del 
disseny Casc Astèrix 

Fig. 27: Gràfic descarregues-setmana del 
disseny Suport cinturó de taekwondo 

Fig. 28: Gràfic descarregues-setmana del 
disseny Terreny 
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3.1.6. Conclusions del projecte 
 
Un cop tancat el projecte, cal començar a mirar les dades recollides durant els darrers mesos. 
El cert és que l’objectiu s’ha assolit i la iniciativa ha estat un gran èxit. Des d’un primer 
moment els dissenys penjats han obtingut una rebuda i un feedback excel·lent (Veg. 6.6 
Feedback obtingut). 
 
Així doncs, el total de descàrregues aconseguides en 8 setmanes és de 2.973. Però tot i haver 
donat per acabat el projecte, les descàrregues van augmentant, i tot i que hi ha dissenys que 
han tingut millor acceptació que d’altres, en el moment de redactar el treball, ja s’havien 
aconseguit un total de 5.392 descàrregues. El fet de ser un mercat molt poc incident en la 
societat, fa que aquest nombre sigui una dada per remarcar. 
 
 
 
3.2. DISSENY I IMPRESSIÓ D’UN ROBOT 
 
Des d'un primer moment es volia dissenyar, imprimir, construir i fer funcionar un robot. 
Primerament es tenia la idea de fer un robot senzill, barat i que es pogués fer servir per 
introduir als més petits a la programació i al pensament computacional. Més tard, es va rebre 
un missatge d'un noi de Celrà que estava intentant fer un robot que caminés amb el 
mecanisme de Theo Jansen. Volia dissenyar-lo en 3D i imprimir-lo. El fet és que no sabia ni 
per on començar i arrel d'un vídeo promocional que s’havia fet per unes beques, va descobrir 
la meva passió per la impressió 3D. Inicialment la idea era només imprimir-li les peces, però 
ràpidament el projecte em va captivar i li vaig veure moltíssimes possibilitats.  
Des d'aquell moment, la idea de fer un robot fàcil va perdre força i es va preferir endinsar-se 
en aquest repte cooperatiu. De fet, no 
s’hagués pogut defensar la comunitat 
maker i la gran ajuda que ens dóna 
internet sense fer una part pràctica com 
aquesta. 
 
El projecte era molt ambiciós i al cap de 
poc temps ja agafava forma.  
  
Es comença parlant, esvaint dubtes i 
sobretot aprenent. S’aprenia com ho 
volia fer, ell demanava consell per 
començar a dissenyar. Se li ofereixen 
els enllaços de pàgines i vídeos que 

Fig. 29: Robot muntat i funcional. Font: Guillem Batlle 



La impressió 3D i la creativitat: Si pots imaginar-ho, pots fer-ho 
 

 42 

m'havien anat bé a mi per començar. També es comença a fer les primeres peces mentre ell 
acaba de dominar el programa. 
 
Al final s’intercanvien els papers, ell dissenyava (de fet ell tenia els plànols, així agilitzàvem 
molt més el procés) i jo ja començava a imprimir les peces i a fer els primers tests de 
resistència. 
 
Es fa menció especial que el robot és open source. S’ha penjat a Internet tant les peces 
dissenyades en 3D, com els plànols i el procés de muntatge detallat.  
 
3.2.1. Disseny 

 
3.2.1.1 Primer disseny 
 
En primera instància s’havia pensat unir les peces mitjançant unions de Lego. Com les altres 
peces, es volien imprimir, però degut a la seva petita mida fa quasi impossible una impressió 
exitosa. Els pronòstics es compleixen i les peces obtingudes són dèbils i es trenquen només 
posar-les dins del forat en qüestió.  
 
Enlloc de comprar les peces directament a Lego, es busca una nova solució, això passa per 
redissenyar les peces i preparar-les per suportar cargols i femelles. 
 
3.2.1.2 Segon disseny 
 
En el modelatge del segon disseny ens limitem a canviar dues parts del disseny: els forats per 
poder utilitzar cargols i el rebaix de les peces que van unides per cargols.  
 
Així doncs, els forats es fan més petits fins a aconseguir uns forats de 3,25mm de diàmetre i 
amb un rebaix de 7mm de diàmetre i 2-5mm de profunditat, depenent de la banda on anessin 
muntats. També s’aprofita per reformar els sòlids AB i AE, amb la finalitat de disminuir, de 
quatre a tres, els nivells d’unió de les parts del mecanisme. 
 
3.2.1.3 Disseny final 
 
Tot i que el mecanisme ja estava dissenyat i comprovat que funcionés, calia confeccionar les 
peces de suport dissenyades expressament per acoblar els motors, els porta-piles i la placa 
Picaxe20. 

                                                
20 Empresa que es dedica a fer plaques base per a projectes electrònics, de robòtica o d’automatització. 
Es caracteritza per ser low cost. 
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Es duu a terme com s'acostuma a fer: una mini-
competició. Ell va dissenyar la seva proposta i 
jo vaig dissenyar la meva, al final es va haver 
de decidir amb quin ens quedàvem. 
 
També es van haver de dissenyar els separadors 
de les potes. Calia que els separadors 
mantinguessin una separació precisa i 
determinada, per això, es va optar per posar-ne 
dos a cada costat de la taula i un tercer que 
mantenia aquesta separació i, també, evita 
possibles errors de rotació. 
 
 
3.2.2. Muntatge 
 
El fet d’imprimir un robot, no significa que no s’utilitzin peces que no s’hagin imprès en 3D, 
sinó que la major part, o les peces més visibles sí que ho són. En total s’han necessitat 103 
peces impreses i 261 peces mecàniques repartides en cargols, varetes roscades, volanderes i 
femelles autoblocants. 

UNIÓ 
NOM NORMATIVA DIÀMETRE LLARGADA UNITATS 

Cargols DIN7985 M3 
12 38 
16 12 
20 6 

Bareta roscada DIN975 M3   1 
Volanderes ISO7089 M3   140 

Femelles autoblocants DIN985 M3   64 

     
   

TOTAL: 261 
 
Un cop impreses totes les peces (veg. 6.5 Muntatge del robot), es destina una tarda amb en 
Guillem i un seu company, en Pau, per començar 
a muntar les peces i per introduir-lo al món de la 
impressió 3D. Se li explica els programaris 
utilitzats i es fa una impressió de prova perquè 
pugui acabar d’entendre com funciona la 
màquina.  
No és poca feina ajuntar un total de cent tres 
peces impreses en 3D, a les quals s’hi han 
d’afegir el porta-piles, els motors i la placa triada, 
en el nostre cas, la Picaxe. 

Fig. 30: Muntatge virtual del robot amb el SolidWorks. Font: 
collita pròpia 

Fig. 31: En Guillem i en Pau començant a muntar el 
robot. Font: collita pròpia 
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3.2.2.1 Eines utilitzades 
 
Per poder unir i muntar totes les peces s’han necessitat 
tornavisos, alicates i claus fixes. També va ser 
necessària una serra de tallar ferro per tallar el tros de 
vareta sobrant, i sobretot, la llima, per acabar de polir 
els forats de les peces que no havien quedat prou 
definits. 
 
 
3.2.3. Problemes d’impressió 
 
Com en tot projecte d’impressió 3D, els errors i les 
males impressions no falten, i toca reimprimir tot el 
que no compleix les condicions necessàries. Això 
alenteix el procés, però al final es va aconseguint.  
 
El problema més important alhora d’imprimir els dissenys és, sens dubte, el voladís. Els 
voladissos són les parts del disseny que no tenen cap mena de suport sota seu i que no toquen 
al hot bed. Per poder dipositar el material sense que aquest es precipiti fins al hot bed, cal que 
el programa d’Slice programi un material de suport. 
Aquest material de suport és dipositat durant la 
impressió i seguint el mètode FDM, és a dir, capa 
per capa. El que el fa especial és que es segueix un 
altre patró i un altre infill, fet que permet un cop 
acabada la impressió, retirar-lo amb molta facilitat i 
sense deixar rastres. 
Degut a la falta de temps i a la complexitat 
d’algunes peces, en total cinc unitats, es va decidir 
portar les més difícils a una empresa professional 
de Vilafant. 
 
  

Fig. 32: Jo unint les peces que constitueixen una de 
les potes. Font: collita pròpia 

Fig. 33: Impressió sense èxit per culpa d'una mala 
adherència al hot bed. Font: collita pròpia 
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4. CONCLUSIONS 
 
4.1. Síntesi 
 
En el moment de la tria del treball, vaig decidir-me per barrejar impressió 3D i creativitat 
mogut per les ganes de saber-ne més sobre els dos temes. Dos temes que personalment 
pensava que en un futur proper ens afectarien molt, i ara mateix, ho puc corroborar. 
El treball de camp ha estat molt divers però alhora interconnectat.  
Al principi, no tot eren flors i violes: el tutor no acabava de veure clar el tema, costava molt 
trobar informació i, encara costava més trobar informació que relacionés els dos conceptes 
que intentava interconnectar. I per si no n’hi havia prou, no sabia dissenyar en 3D mitjançant 
un ordinador. Però tenia confiança i no vaig parar de buscar, posar-me a qualsevol pàgina web 
que trobava, llegir tots els pròlegs dels llibres sobre el tema, posar-me en contacte amb 
tothom que trobava i recollir tota l’experiència que anava adquirint. 
 
El que m’ha fet especial il·lusió en l’elaboració del treball ha estat poder estendre i defensar el 
potencial de la tecnologia a la gent del meu voltant. No podem deixar de banda que en el 
treball s’han explicat conceptes que estan agafant força, que resulten molt interessants i que 
segurament no ens hi hauríem fixat si algú no ens els hagués explicat. 
 
 
4.2. Resposta a les hipòtesis 
 
Entrant pròpiament a la resposta de les hipòtesis ho exposo a continuació: 

• “La impressió 3D i la creativitat van agafades de la mà” 
Tenint en compte l’opinió d’experts i usuaris de la comunitat maker, es pot afirmar 
que la hipòtesis és certa, però amb certs punts que s’han d’aclarir. 
La impressió 3D ofereix un ampli ventall de materials i d’opcions que la quantitat de 
combinacions entre ells fa que sigui un impuls per despertar la imaginació, i per tant la 
creativitat de tothom. 

 
Seguidament, cal explicar que la impressió 3D és una eina. Té la mateixa relació amb 
la creativitat que el pinzell i la pintura per un artista. Per tant, la impressió 3D t’ajuda 
a convertir la teva idea en realitat, però, evidentment, la idea ha de venir primera.  

 
Amb el que tots estan d’acord és que la impressió 3D és el detonador per portar la 
creativitat a un altre nivell: molta gent vol crear coses i molta gent té grans idees, però 
no tenen els serveis o l’habilitat per fer-ho, amb la introducció de la impressió 3D 
aconsegueixes que tot es generalitzi i que el procés de passar de la idea a l’objecte 
final es faci molt més senzill. 
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Els humans sempre hem intentat crear objectes que ens resolguin els problemes amb 
què ens trobem. No ens enganyem, la impressió 3D serveix per crear coses i la 
capacitat que ens permet crear, que els humans tenim i podem desenvolupar encara 
més és la creativitat. 

 
És una bogeria pensar que el que estem creant avui, ahir, era impossible. 

 
 

• “Els àtoms són els nous bits”  
Queda totalment demostrat, segons el professor del MIT i fundador del Centre per els 
Àtoms i els Bits, que la hipòtesi és totalment certa. La fabricació digital permet fer 
amb els àtoms el mateix que van permetre les primeres digitalitzacions amb la 
comunicació i la computació. En resum, ara, el que s’està programant és el món físic. 

 
Per entendre el que ha passat amb els bits i el que està passant amb els àtoms, cal 
entrar dins al nostre cos. Segons Neil Gersenfeld: «Les cèl·lules contenen un codi que 
s’encarrega de crear-les. Són com un ordinador que està programat i el resultat final és 
el cos. Ara s’intenta crear amb el mateix sistema unes molècules que pensen i alhora 
poden autoconstruir-se».  

 
En una entrevista del dia 9 d’abril del 2008 al diari Avui, Neil Gershenfeld deixa ben 
clar que no només els àtoms seran els nou bits sinó que també combinarem el món 
dels àtoms amb els dels bits. Sembla mentida però això que va dir al 2008, ara, a l’any 
2015, ho estem fent. 

 
 
4.3. Assoliment d’objectius 
 
Pel que fa a la recerca d’informació i trobar les respostes a les preguntes plantejades penso 
que l’objectiu s’ha assolit amb èxit. S’ha obtingut moltíssima informació tant de les converses 
mantingudes amb professionals, dels correus enviats i rebuts, dels cursos on-line, de les 
preguntes plantejades a fòrums especialitzats, com de les visites que s’han fet, de la 
participació al workshop i dels congressos assistits. 
L’aprofundiment en els dos temes triats del qual he estat protagonista ha sigut considerable i 
enriquidor. 
El fet de voler aprendre a dissenyar en 3D auto-didàcticament era tot un repte, i considerant 
que s’havia de fer a contrarellotge el feia especialment ambiciós. Al principi era una odissea, 
el programa em controlava a mi, enlloc de jo a ell i no hi havia manera de començar a 
dissenyar. Finalment, crec que s’ha aconseguit, no només en veure els dissenys que s’han 
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ideat pel treball, sinó també pels reptes que m’han posat familiars, amics i professors que 
necessitaven alguna peça que no es troba al mercat. 
 
Referent a l’objectiu de convertir-me en un usuari actiu dins de la comunitat maker i de les 
plataformes especialitzades, els resultats del treball confirmen que s’ha assolit amb un gran 
èxit. El fet d’haver aconseguit més de 5.000 descàrregues en un sector que encara és poc 
incident socialment és de menció especial. 
Però l’objectiu no només s’ha complert amb la iniciativa 1designXweek, sinó que també amb 
el feedback obtingut, les idees plasmades als fòrums i l’ajuda que s’ha prestat a altres usuaris 
amb els seus projectes personals. 
 
Avançant fins a la part pràctica trobem primerament la iniciativa engegada, la 1designXweek. 
En veure les descàrregues obtingudes, es pot dir que la iniciativa ha estat un èxit, no només 
pel ressò i els resultats, sinó per tot el procés, ja que s’han pogut treballar diferents tècniques 
de creativitat per poder arribar a noves idees i dissenys més complexos.  
El fet de treballar per la comunitat ha estat una experiència gratificant, no només a l’hora de 
saber que més d’un miler de persones s’han aprofitat de quelcom que has creat, sinó també 
pel simple fet de ser part del canvi i de la revolució. 
 
I finalment, trobem el robot caminador que funciona amb el mecanisme de Theo Jansen. Es 
va acabar treballant cooperativament amb un amic de Celrà, en Guillem Batlle, amb qui 
teníem un projecte molt ambiciós que des del primer moment em va captivar. Es pot dir que el 
robot ha estat un èxit, no només per haver estat capaços de posar-nos d’acord i treballar a 
través d’Internet, ni per haver estat capaços de dissenyar més de 100 peces i llavors unir-les 
perquè treballessin com una de sola, sinó perquè s’ha pogut defensar la comunitat maker, la 
facilitat que ens dóna Internet per comunicar-nos, per crear i per obtenir ajuda i ajudar.  
 
 
 
4.4. Dificultats trobades 
 
Sobre la impressió 3D -segurament el tema que més problemes i dificultats ha portat-, el fet 
de ser un tema força nou i força globalitzat des del primer moment, ha determinat que 
l’idioma amb el qual he hagut de fer la recerca i l’experimentació fos l’anglès. Així doncs, 
s’ha hagut de fer servir aquest idioma ja sigui per entendre i poder filtrar la informació 
recollida, com per expressar-se i comunicar-se amb altres makers i experts del sector d’arreu 
del món, com per fer funcionar el programa de disseny 3D i per vendre els dissenys per 
internet.   
 



La impressió 3D i la creativitat: Si pots imaginar-ho, pots fer-ho 
 

 50 

Seguidament, com ja s’ha exposat en apartats anteriors, la impressió 3D domèstica no és gens 
fàcil, i cal calibrar la màquina, cal arreglar-la quan quelcom falla i cal ser capaç de trobar els 
possibles errors de software i hardware quan la impressió no surt del tot bé. 
Això ha estat el factor que ha causat moments de dubtes i incerteses quan estàvem construint 
el robot. 
 
Fent referència a la creativitat, cal esmentar que al ser un tema molt complex i molt abstracte 
ha estat molt difícil triar entre tota la informació recollida aquella que fos més interessant i 
apte per interconnectar-la amb la impressió 3D. Encara que l’intentis acotar, sempre se 
t’acaba escapant un xic. Ha sigut un repte considerable haver de cenyir-se a les 50 pàgines. 
 
 
4.5. Valoració personal 
 
Quan toca escriure aquestes línies, mires enrere i veus el que has fet, se’t dibuixa un somriure 
d’orella a orella.  
 
Els humans pequem d’anar sempre a la última, i, encara que intentis que no passi, estàs 
retocant apartats fins a la data límit. El treball m’ha servit per saber que organitzar-se és molt 
important i que la feina ben feta no té fronteres. 
 
Un cop fet el treball veus mil camins per on es podria haver passat i que potser haguessin estat 
millors. Tot i que el tema i l’enfocament triat m’han agradat molt i he après moltíssim, 
segurament, si hagués de tornar a començar el treball l’enfocaria més a la implementació de la 
impressió 3D a les escoles per tal de fomentar la creativitat entre els estudiants, o bé a la 
realització d’un projecte més tècnic. 
 
Des del primer moment, he intentat que el treball no se’m fes pesat ni representés un 
problema com, malauradament, els passa a d’altres estudiants. Crec que en aquest sentit he 
triomfat i això sol ja fa que el treball de recerca valgui la pena. 
 
Finalment, només afegir que és quan fracasses, quan no surten les coses o quan caus que has 
d’aixecar-te, buscar nous camins per intentar trobar què ha fallat i solucionar-ho. Això és el 
vertader aprenentatge.  
 

«A vegades perdent una batalla trobes una manera de guanyar la guerra» 
         

- Donald Trump  
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6. ANNEX 
 
6.1. Plataformes web 
 
Al treball es nombren unes plataformes web que per motius d’espai no s’han pogut explicar 
explícitament, a continuació es detallen amb una mica més de profunditat. 
 
6.1.1. Kickstarter 

 
«Our project is to help bring creative projects to life», Kickstarter Team. 
A la pàgina web es descriuen així: Kickstarter ajuda a artistes, músics, directors de cinema, 
dissenyadors, i altres creadors a trobar recursos i aconseguir el suport necessari per convertir 
les seves idees en realitat. Fins avui, desenes de milers de projectes creatius, grans i petits, han 
cobrat vida gràcies al suport de la comunitat Kickstarter. 
 
Kickstarter és una enorme web on gràcies una gran comunitat amb la cultura de la innovació 
ben arrelada, aconsegueix que molts projectes aconsegueixin els diners necessaris per poder 
ser llençats al mercat o perquè siguin una realitat. 
 
Quan la gent exposa el seu projecte i l’intenta vendre amb un petit vídeo explicatiu, també 
ofereix una sèrie d’opcions de com ajudar. Sovint, si dónes l’import més baix, només et donen 
les gràcies. A mesura que la donació augmenta el “regal” que obtens a canvi, també. Si la 
quantitat de diners apostada pel projecte és prou elevada, seràs un dels membres del selecte 
grup de tenir el producte abans que la resta del món. 
 
Des del 28 d’abril de 2009, Kickstarter ha aconseguit més de 9,6 milions de persones que han 
ajudat a finançar un projecte, s’han recaptat més de 2 bilions de dòlars i més de 94.100 
projectes han cobrat vida. 
 
Lloc web: www.kickstarter.com 
 
  

Fig. 34: Pàgina principal de Kickstarter. Font: kickstarter.com 
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6.1.2. Tinkercad 
 

Tinkercad és una plataforma web que permet dissenyar en 3D de manera online, és a dir, 
sense descarregar-se cap mena de programari. És atractiu perquè és molt fàcil d’aprendre, 
sobretot es fa servir per introduir als més petits a la impressió 3D i al disseny assistit per 
ordinador. 
 
Ells mateixos diuen que Tinkercad és la manera més senzilla de dissenyar en 3D de manera 
online. Ve amb unes formes geomètriques per defecte i asseguren que pots crear el que et 
proposis utilitzant només aquestes mitjançant grups, unions, talls, etc. La facilitat que et dóna 
la plataforma per pujar les teves imatges i convertir-les en 3D és d’especial menció. 
 
Lloc web: https://www.tinkercad.com 

 
 

6.1.3. 3DHubs 
 

Tal i com s’ha dit en el treball, la impressió 3D està suposant un canvi i una revolució però 
sens dubte també porta problemes per la majoria de la societat: no tothom té una impressora 
3D a casa. Per aquesta raó han sorgit plataformes com 3DHubs.  
El servei consisteix en imprimir amb la teva impressora personal els models que gent o 
empreses, que no tenen una impressora, et demanen. D’aquesta manera la impressió 3D es 
converteix en un nou servei per la societat.  
Un cop registrat com a usuari i com a propietari d’una impressió 3D, has d’imprimir el model 
que et diuen, i seguidament, enviar algunes fotos de la impressió. Amb aquestes fotos ells 
seran capaços de decidir si pots obrir el teu Hub o no i posar-te una nota. 

Fig. 35: Interfície d'usuari del servei Tinkercad. Font: tinkercad.com 
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Un cop has demanat el teu model imprès al Hub que vulguis, pots triar si el passaràs a recollir 
o bé si vols que te l’enviïn per correu. 
 
Per més informació o per accedir al servei: www.3dhubs.com 
 
Per trobar-me: https://www.3dhubs.com/girona/hubs/iol 

 
 
6.1.4. FabAcademy 

 
FabAcademy és una plataforma web, creada arrel de l’èxit obtingut en el curs How to make 
(almost) anything de Neil Gershenfeld, que intenta formar als estudiants per poder utilitzar 
tant el software com el hardware que es pot trobar en un FabLab.  
 
FabAcademy agrupa tots els FabLabs del món i et deixa triar si vols seguir el curs en un 
FabLab, o bé, lliurement. 
 
Lloc web: www.fabacademy.org 
  

Fig. 36: Pàgina principal del meu hub. Font: 3dhubs.com 

Fig. 37: Consulta de materials de la FabAcademy 2015. Font: 
fabacademy.org 
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6.2. Visites 
 
6.2.1. RepRapBCN Sigma Event 
 
S’assisteix al RepRapBCN Event al DHUB (Museu del disseny) de la Plaça de les Glòries a 
Barcelona. RepRapBCN, empresa dedicada a desenvolupar impressores 3D, presentava tres 
màquines noves: la RepRapBCN Sigma, la Lux i la Ignis. 
 
S’hi assisteix perquè s’havia quedat amb Richard Horne, també conegut com a RichRap, un 
enginyer electrònic i co-autor del llibre 3D Printing for Dummies, 2012, un llibre que intenta 
ser una primera presa de contacte amb el món de la impressió 3D. És de les persones més 
influents dins del projecte RepRap. Poder quedar amb ell, parlar sobre el tema, que em donés 
idees i poder tenir el seu contacte em va fer especial il·lusió. 

 
  

Fig. 38: En RichRap i jo al RepRapBCN Event. Font: collita pròpia 

Fig. 39: La nova BCN3D Sigma. Font: collita pròpia 
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Fig. 40: La BCN3D després d'imprimir un model. Font: collita pròpia 

Fig. 41: En Draudi després de ser imprès per la BCN3D Sigma. Font: collita pròpia 
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6.2.2. Fòrum IMPULSA 
 
S’assisteix al fòrum Impulsa, un fòrum que pretén donar un copet a l’esquena a tots els 
emprenedors que hi assisteixen. S’assisteix a diferents ponències com Realitat Augmentada, 
Entrepeneurshit o Fabricació Digital, una ponència feta per Guillem Camprodon del 
FabLabBCN. Va ser molt enriquidora ja que va permetre obrir noves visions i va obrir la 
porta a nous camins per investigar. 

 
 
 
  

Fig. 42: En Guillem Camprodon fent la seva ponència a l'IMPULSA. Font: collita pròpia 

Fig. 43: La ponència sobre realitat augmentada. Font: ca.forumimpulsa.org 
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Fig. 44: El FabLab Xnergic, al centre la zona de coworking i al fons les màquines. Font: collita pròpia 

6.2.3. FabLab Xnergic 
 
El FabLab Xnergic de Mataró va obrir les portes a l’abril del 2015.  
Pretenen donar eines i coneixement a la societat, de manera que pots anar allà gratuïtament i 
treballar en els teus projectes personals, o bé, ajudar als altres. Actualment es centren en 
estudiants que estan fent el treball de recerca.  
 
La única que condició que posen si utilitzes les eines del FabLab és que has de distribuir el 
teu projecte o treball de manera gratuïta, és a dir, de manera lliure, o, com s’ha vist en el 
treball de manera Open Source.  
 
També preparen tallers enfocats a diferents temes que estan agafant força actualment com els 
drones o la impressió 3D. Ofereixen cursos gratuïts, però algun s’ha de pagar. 
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Fig. 46: A la meva dreta en Pau i a l'esquerra l'Albert del FabLab 
Xnergic. Font: collita pròpia 

Fig. 45: Detall de la paret central del FabLab sobre el moviment maker. Font: collita pròpia 
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6.2.4. 3D Printer Party 
 
La 3D Printer Party va tenir lloc el dia 24 d’octubre de 2015 a l’Ateneu de Fabricació de Les 
Corts, a Barcelona. Pretenia ser un lloc de trobada de totes les empreses catalanes que estan 
posades dins del sector. També tenia un enfoc molt familiar ja que van preparar tallers i 
cursos per a totes les edats i per tots els nivells de dificultats.  
 
S’hi van poder trobar empreses com RepRapBCN Technologies, Makers and Bits, iCreatia, 
Printhatshit, entre moltes altres. 
  

Fig. 48: Davant de l'entrada de l'Ateneu de Fabricació de Les Corts. Font: collita 
pròpia 

Fig. 47: L'stand de RepRapBCN a la 3D Printer Party. Font: collita pròpia 
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Fig. 49: Dins del 3D Printer Party. Font: collita pròpia 

Fig. 50: Rampa d'entrada a la sala principal de l'Ateneu de Fabricació de Les Corts. Font: collita pròpia 
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6.3. Respostes íntegres obtingudes  
 
Per a la realització del treball s’ha optat per obrir fils de debat a dos fòrums especialitzats: 
3dprintboard.com i reddit.com. D’aquesta manera es podia arribar a tot el món i que tothom 
que tingués quelcom rellevant per aportar, encara que jo no el coneixes, ho pogués fer. 
D’aquesta manera he pogut conversar amb gent d’Austràlia, Nova Zelanda, Brussel·les, Gran 
Bretanya, Romania, EUA, per tant, s’han pogut veure els punts de vista de moltes cultures i 
de moltes parts del món. 
Per contactar amb els professionals del sector de Catalunya s’ha optat per fer-ho via correu 
electrònic.   
 
A continuació s’exposen els missatges íntegres aconseguits en els dos fòrums utilitzats.  
 
6.3.1. 3Dprintboard.com 
 

• Usuari: iol 
Data: 27-07-2015, 17:18h 

 
3D printing and creativity 
 
Hi everybody, 
First of all sorry for my English, is not my native language so, I will probably make some 
mistakes. 
I'm doing an school project about 3D printing and creativity. I'm trying to find out the 
relation between this two concepts. 
Right now, my work consists in finding the interconnection in 3D printing and creativity. 
I'm also creating and designing stuff and upload them to the most popular webpages to 
know how internet can help me to have more and more downloads. You maybe have 
some ideas to add in it! 
I would like to know if you have some ideas in your mind. 
And I'm also want to know what you think about 3D printing and creativity. 
Thank you all! 
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• Usuari: lakester 
Data: 27-07-2015, 20:28h 
Lloc: Lakeport, CA 

 
OK..., I'll go first. 
First, I'm very new to 3d printing, and I know others are very much further along than I am 
technically, as well as in regards to "creative" applications of 3d printing. I am a recovering 
Silicon Valley refugee. I've been involved w/ computer tech since 4th grade (over 44 years). 
Incorporating computer tech into daily life in one way or another has become deeply 
ingrained, and I make no apology for that. 
Just the same, these days, I'm trying very hard to carve out places for new things in my life, 
and artistic expression is one of those things. At the moment, I'm exploring pottery as a means 
to that end. 
I have very little or no artistic background/training/skills, and yet without much thought, 
3d printing seemed a natural way to bring together my past skills with my new pottery hobby. 
It is helping me to find my "artistic" voice by allowing me to use the skills I DO have 
(computer/technical) to help give expression and to help me craft a physical manifestation of 
something I otherwise might not attempt, or which would consume too much time. 
At the moment, 3d printing augments my pottery pretty simply: I use it to make various die 
cutters or tools to create various interesting shapes/things that are applied to either hand-built 
or thrown pottery pieces. I've only recently begun to have some success with this, so I don't 
have any pictures to share quite yet (but I will soon!). 
FWIW, it also helps that I've found a couple of other "practical" applications for 3d printing 
as well..., which at the very least helps reinforce the notion that the 3d printing activity is 
overall, very worthwhile for me. 
As an aside, I'll admit I don't have much interest in 3d printed shapes per se, i.e., I don't find 
creative expression in the shape itself, but only in the way that it helps me to create something 
in another medium. My non-artistic or non-craft related uses of 3d printing, while interesting 
to me, are purely utilitarian. 
I hope this is something like the kind of answer you were looking for. 
Cheers! 
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• Usuari: awerby 
Data: 28-07-2015, 9:18h 
Lloc: Oakland, CA 

 
I think 3D printing is a boon to creativity. Many people want to make things, but don't have 
the facilities or skills to produce anything like what they have in mind. Now, with just a 
computer, which most people have anyway, they can produce sculpture, crafts items, or 
functional parts in a variety of materials. Of course, it's not necessary to actually own 3D 
printers to take advantage of them, since there are service bureaus and networks of printer 
owners ready to take ones 3D model files and bring them into physical reality for a small fee.  
 
While most 3D printers aimed at the consumer can only print small items rather roughly in 
plastic, there are a range of other machines that can handle other materials which the service 
bureaus give access to, so it's a lot easier to make things in a variety of materials, 
configurations and colors than it ever was before. That's great for anyone's creativity.  
 
Andrew Werby 
Juxtamorph.com 
 
 
 

• Usuari: 3DPBuser 
Data: 03-08-2015, 17:36h 

 
I think printing enhances creativity by allowing designs to go-forward farther than they would 
have otherwise. 
 
 

• Usuari: Bobby Lin 
Data: 04-08-2015, 15:06h 
Lloc: Melbourne, Austràlia 

 
In my personal opinion, 3d printing is a key in unleashing our creativity. 3d printing can let 
you have your own unique design realized and 3d printed. The good thing is that your 3d 
model can be printed in various materials and you don't even need to own a 3d printer to have 
it printed. I've seen great breakthroughs in 3d Printing. Fashion clothes are now emerging 
with customized and creative designs made by fashion designers, customized prosthetic in 
Medicine, 3d printing food, etc. 3d Printing is about to change how the world works. 
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However, the hurdle in 3d printing and unleashing your creativity is that, you can only 
maximize it if you know how to 3d print. I am hoping that everyone can enjoy the 
opportunities of 3d printing, even an ordinary person who didn't have knowledge about 3d 
printing. 
 
Bobby Lin 
Director 
Mylocal3DPrinting.com 
info@mylocal3dprinting.com 
 
 
 

• Usuari: car3less 
Data: 04-08-2015, 07:36h 
Lloc: Bucarest 

 
Creativity is usually based on the background of a person, education, culture etc and 
satisfying their needs. 3d printing , the variety of materials to test and the ability to do that 
even at home became like a boost for imagination and a link between the previous two.  
 
3d printing makes you think on how you can combine different materials and technologies.  
 
For example, I created some jewelry by combining 3d printed parts with wool or leather and 
the combination was really unexpected. Despite the fact it was mainly plastic used, its ivory 
color and the wool made it warm and with a traditional effect connected to my country 
history. And computer modeling helped to transform old traditional motifs in stylish 
accessories by modifying original shapes. My background is in architecture, so spatial vision 
and modeling were educated skills and this made me skip a big problem for many. 
 
 
 
 

• Usuari: Crazy_3D_printer 
Data: 04-08-2015, 09:16h 

 
It's quite easy question, just like I want a powerful PC to play some computer games like 
WOT and NSF, but a desktop is ugly I think. So I design a structure and install all parts by 
my own hands. Now my PC just like a modern castle, this is real creativity. 
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6.3.2. Reddit.com 
 

• Usuari: iol 
 

3D Printing and creativity 
 
Hi everybody, 
First of all sorry for my English, is not my native language so, I will probably make some 
mistakes. 
I'm doing an school project about 3D printing and creativity. I'm trying to find out the relation 
between this two concepts. 
You know, all the makers must think creatively to have some ideas to work with. Digital 
fabrication gives you a freedom to create everything you want so it's another way to foster 
creativity. 
Right now, my work consists in finding the interconnection in 3D printing and creativity. I'm 
also creating and designing stuff and upload them to the most popular webpages to know how 
internet can help me to have more and more downloads. You maybe have some ideas to add 
in it! 
I would like to know if you have some ideas in your mind. 
And I'm also want to know what you think about 3D printing and creativity and if in which 
way do you think that 3D printing helps you to be creative. 
Thank you all! 
 
 

• Usuari: s_mohr 
 
3D printing has many aspects, and hobbyists will focus on one or several of them. 
"Creativity" is an interesting idea in 3D printing, because it can mean a lot of things. 
On the pure technological side, makers are creating software to improve the capabilities of 
printers. They usually work on open source projects, or for small companies that make 
printers for hobbyists and small businesses. The software might be the onboard firmware in a 
printer logic board that controls the motors and heaters. It might be PC software that converts 
a 3D model into a format that a 3D printer knows how to print from. There's also software 
that talks to your 3D printer and lets you setup your next print. These are creative people in an 
engineering setting - they aren't focused on aesthetics and design, but rather the advancement 
of the technology itself. 
You've also got people working on the mechanical side. There are dozens of different designs 
for 3D printers out there, many of them free and open source for others to build. These 
creators compile a part list and design 3D printable parts that create a working 3D printer. Or 
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they focus on a specific part of 3D printing systems - like developing better extruder designs. 
This as also more like engineering than artistic work. It's just as creative, but the product is 
meant to be functional - not evocative. 
Then you have the 'printers'. We download free 3D models online and print them on our 
printers. If someone's made a 3D model of it, we'll print it. This is where the physical creation 
comes in. The printer can produce almost anything we can model in 3D, so the potential is 
pretty unlimited. 
A lot of people design 3D models as well. You can create a model that can be 3D printed by 
using design software on a computer, or by scanning real world objects. I would argue this is 
the most significant creative part of the hobby - creating the bits of data needed to replicate a 
physical object an unlimited number of times, and shared over the internet. That's not Star 
Trek, but it's pretty cool compared to where we were 100 years ago. 
3D printing hobbyists usually fall into a few of these categories, and each have their own 
flavours of creativity. If you can design models and print them, you have the ability to create 
a 3D printed object of anything you can imagine. That's pretty amazing. 
 
 
 

• Usuari: redicubricks 
 
 
3D printing is a tool. It has the same relationship with creativity as a paintbrush does with an 
artist. 
In the hands of a skilled painter you can express your creativity in limitless ways. In the hands 
of a novice it is an exercise in frustration, and learning. 
A tool enables a person to achieve something they are not able to otherwise with the same 
precision, speed or efficiency. While you could paint with your fingers, it is far more effective 
and precise with the correct tools like a brush, and a palette knife. 
Creativity comes from within and is expressed through acting on the tool. It does not make 
you any more or less creative, simply it allows you to express in a different way. In some 
ways easier and more efficient to achieve your creative aspirations if what you aspire to 
express is in the form of geometric plastic shapes. 
A 3D printer helps you make it, but the creative idea needs to come first. So I don't think 3D 
printing actually helps you be more creative at all. But it does allow those that are creative to 
realize their creations quicker.  
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6.4. 1DesignXweek 
 
Com s’ha dit anteriorment, les plataformes web, on s’han penjat els dissenys, han estat dues. 
Ambdues et permeten veure les descàrregues de cada disseny. Thingiverse, a més a més, et 
permet veure les visites que tens i automàticament es genera una gràfica descàrregues-temps. 
 
 

 
  

Fig. 52: Gràfica descàrregues-temps que et proporciona Thingiverse. Font: thingiverse.com 

Fig. 51: Resum de tots els dissenys penjats. Veiem les visites, les descàrregues, els likes i els collects (1/2). 
Font: thingiverse.com 
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Fig. 53: Resum de tots els dissenys penjats. Veiem les visites, les descàrregues, els likes i els collects (2/2). Font: 
thingiverse.com 
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A continuació s’adjunten fotos dels dissenys per poder veure el detall de cada creació. 
 
  

Fig. 55: Tiny recycled pig. Font: collita pròpia 

Fig. 54: Porc passafoulards. Font: collita pròpia 
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Fig. 58: El disseny Terreny que representa Santa Bàrbara, Puidafrou i Sant Gregori. Font: collita pròpia 

Fig. 57: Capgròs. Font: collita pròpia Fig. 56: El disseny i el capgròs real. Font: collita pròpia 
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Fig. 62: Dalí Tribute. Font: collita pròpia 

Fig. 61: Les tres parts que contitueixen la barratina del disseny Dalí Tribute. 
Font: collita pròpia 

Fig. 60: La barratina ja muntada. Font: collita pròpia 
Fig. 59: El característic bigoti de Dalí. Font: collita 
pròpia 
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Fig. 64: El disseny Mac Charger Holder aguantant el carregador del portàtil, clavat al suro amb xinxetes. 
Font: collita pròpia 

Fig. 63: Disseny de la formulació de la xocolata. Font: collita pròpia 
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6.5. Muntatge del robot 
 
Degut a la falta d’espai no s’han pogut adjuntar gaires fotos del procés de disseny, del 
muntatge i del robot final al treball. Se n’adjunten algunes a continuació. 
  

Fig. 70: Suport de les potes i peça que 
aguanta els eixos. Font: collita pròpia 

Fig. 69: Sòlid DF. Font: collita 
pròpia 

Fig. 67: Separador final. Font: collita pròpia Fig. 68: Excèntrica que fa de transmissora del 
moviment. Font: collita pròpia 

Fig. 66: Sòlid: BCD. Font: collita 
pròpia Fig. 65: Sòlid EFG. Font: collita pròpia 
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Fig. 73: La Taula suport i l'electrònica ja muntada. Font: collita 
pròpia 

Fig. 72: Passats els eixos de les potes pels separadors. Font: 
collita pròpia 

Fig. 71: Pota ja muntada apunt per ser introduïda en els exios. Font: collita pròpia 
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Fig. 75: Ja posades una pota a cada costat. Font: collita pròpia 

Fig. 74: Els eixos passats per dins de la Taula suport. Font: collita 
pròpia 
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Fig. 76: En Guillem i jo fent els últims retocs als dissenys de les peces. Font: collita pròpia 

Fig. 77: En Guillem barallant-se amb el software per fer el forat de la peça més gran. Font: collia pròpia 
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Fig. 79: En Pau i en Guillem concentrats en la seva tasca. Font: collita pròpia 

Fig. 78: En Pau llimant les peces que no acaben d'encaixar. Font: collita pròpia 
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Fig. 81: Organització de les peces un cop impreses esperant enviar-les a en Guillem. Font: collita pròpia 

Fig. 80: Bosseta amb la qual es feien arribar les peces a en Guillem. Font: collita pròpia 
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Com s’ha dit en el treball, el robot, un cop acabat, muntat i funcional, es va penjar a Internet21. 
S’hi van penjar tots els arxius imprimibles necessaris, les informacions de les peces no 
imprimibles, el procés de muntatge i una possible primera programació. 
 
El fet de desenvolupar un robot Open Source ha estat una experiència gratificant i ha tingut 
bona rebuda. En el moment de redactar el treball ja té 616 descàrregues. 
 

  

                                                
21 Enllaç al robot: http://www.thingiverse.com/thing:1077168  

Fig. 82: El robot penjat a Thingiverse. Font: collita pròpia 
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6.6. Feedback obtingut  
 
  

Fig. 86: RichRap felicitant-me per el disseny presentat en una competició. Font: 
twitter.com 

Fig. 85: YouMagine i Nespresso intercanviant-se tuits sobre el disseny Tiny recycled 
pig. Font: twitter.com 

Fig. 83: 3dshare i 3D printer blogs ajundat-me expandir el disseny presentat a la 
competició. Font: twitter.com 

Fig. 84: Nespresso Global felicitant-me pel disseny de Salvador Dalí. Font: 
twitter.com 
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Fig. 87: Joris Peels, community manager de YouMagine, em fa arribar aquest e-mail. Font: gmail.com 

Fig. 88: Joris Peels m'encoratja a seguir dissenyant i compartint dissenys. Font: gmail.com 
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6.7. Test de Saturnino de la Torre 
 
El test de Saturnino de la Torre permet calcular la creativitat d’una persona.  
El test consta d’un full que hi han unes figures obertes. El que s’ha de fer és tancar aquestes 
figures de la manera que es vulgui. No hi ha limitacions ni d’espai, ni de colors ni 
d’instrument utilitzat 
El resultat final ve determinat per la nota aconseguida en un seguit de factors22 i apartats. La 
màxima puntuació és de 70 punts, i com més punts aconsegueixes, més creatiu ets. 
 
En una fase prematura del treball es va decidir fer el test a alumnes de primer de batxillerat de 
l’Institut Rafael Campalans i de P-3 de l’Escola Pompeu Fabra. Encara no es sabia cap on 
aniria el treball i es va optar per recollir el màxim de dades possibles. Al final no s’han fet 
servir, però s’ha cregut convenient adjuntar-ho al final de l’annex. 
 
S’adjunten uns exemples del test de Saturnino de la Torre, dos representants de P-3 i dos de 
primer de batxillerat. 
 
  

                                                
22 Els factors no es detallen ja que si es llegeixen, llavors no es pot fer el test ja que el resultat seria 
condicionat. Si es desitja veure com es corregeix: http://www.ilusionapsicologos.com/#!Corrección-
del-test-de-Saturnino-de-la-Torre/c1fe5/185CCB47-AA73-452B-BA93-3A294EBFA614  
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6.8. Contingut del DVD adjunt 
 
S’adjunta un DVD per poder fer arribar el següent material: 
 

• Muntatge audiovisual 
- Muntatge de la impressora pròpia i treball de camp fet.  
- El robot caminador. Petit muntatge audiovisual del robot muntat. 

• Fitxers i enllaç a viewstl.com23: 
- 1DesignXweek: Tots els arxius dels dissenys penjats a Internet. 
- Robot: Tots els arxius de les peces imprimibles i taula de les peces necessàries 

per muntar-lo. 

• Material divers sobre els dos temes tractats al treball 

                                                
23 Lloc web que permet veure arxius .stl de manera gratuïta. 


