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VÍDEO Una empresa vallesana
celebra el repartiment de més de
3.500 viseres de protecció contra el
coronavirus
El centre de fabricació digital santcugatenc ha ajudat a protegir el personal de
més de 200 entitats d'arreu de la demarcació

FABLAB ha començat a dissenyar i confeccionar viseres de protecció pel personal sanitari | FABLAB

El centre de fabricació digital i d'intercanvi FABLAB http://www.fablabsantcugat.com/)
(
, ubicat a
Sant Cugat, celebra el repartiment de més de 3.500 viseres de protecció en diversos hospitals,
centres sanitaris, residències de gent gran i comerços d'arreu de la demarcació.

En un mes hemos repartido más de 3500 viseras de protección a comercios, centros sanitarios,
hospitales, residencias...¡Y seguimos! ??
¡Gracias a todos los voluntarios que participan y lo hacen posible!#COVID?19
(https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#AraEnLlocComACasa
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(https://twitter.com/hashtag/AraEnLlocComACasa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#EsteVirusLoParamosUnidos
(https://twitter.com/hashtag/EsteVirusLoParamosUnidos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@ajsantcugat (https://twitter.com/ajsantcugat?ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/kRXdOrUGHd (https://t.co/kRXdOrUGHd)
? Fab Lab Sant Cugat (@FabLabStQ) April 23, 2020
(https://twitter.com/FabLabStQ/status/1253255327157497857?ref_src=twsrc%5Etfw)
Davant de la falta de material sanitari per fer front al coronavirus durant els primers dies de la
pandèmia, FabLab es va unir ràpidament al moviment ciutadà #Coronavirusmakers per començar a
dissenyar i confeccionar viseres de protecció. L'objectiu era i continua sent suplir aquesta manca
d'utillatge pels professionals dels serveis essencials que continuen treballant durant el decret de
confinament arriscant-se al contagi de la Covid-19.
[noticia]73406[/noticia]
Durant aquest temps, diversos centres educatius de Sant Cugat van decidir sumar-se a la causa i
van posar a disposició del centre de fabricació digital un total de 15 impressores 3D per incrementar
el ritme de producció de viseres de protecció.

Viseres de portecció confeccionades a FABLAB Foto: FABLAB

Des de FabLab expressen el seu agraïment a l'esforç de la vintena de voluntaris que han ajudat a
més de 200 entitats a protegir-se per fer front a la pandèmia. El CAP de Sant Cugat, l'Hospital
Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona i l'Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona són només alguns dels centres sanitaris on s'han fet arribar remeses de les viseres de
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protecció.
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