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Amposta ha inaugurat aquest dissabte 18 de febrer el primer Fab 
Lab de les Terres de l’Ebre i de la província de Tarragona. Un dels 
espais que integren la rehabilitació de l’antic edifici “Lo Sindicat” 
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Amposta, ha inaugurat aquest dissabte 18 de febrer el primer Fab Lab de les Terres de l’Ebre i de la província de Tarragona un 
dels espais que integren la rehabilitació de l’antic edifici “Lo Sindicat”. Un nou espai d’innovació i creació, on la Cambra de 
Comerç, hi disposarà d’una oficina de suport i acompanyament en serveis per a totes les empreses del Montsià.   
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L’acte d’inauguració que ha anat a càrrec del Conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha comptat amb la 
participació d’una bona representació del teixit polític i empresarial de les Terres de l’Ebre, i de l’acompanyament del 
president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Faiges. 
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Faiges i el Conseller Torrent, van estar comentant la necessitat importantíssima que suposa pel territori de la creació 
d’espais com aquest, que poden apropar la innovació i la tecnologia a la ciutadania. I tenir un lloc on poder crear i 
transformar en realitat idees. La Cambra de Comerç, disposarem d’un espai físic on poder acompanyar en aquest procés 
a totes les empreses del Montsià que ho vulguin.     
 
 

       
 

       
 
Els Fab Lab són tallers de fabricació digital que estan a disposició dels empresaris, els quals poden produir objectes tant 
a escala real com personal a través de màquines controlades per ordinador. 
 
Aquest Fab Lab es situa a la planta baixa de l’emblemàtic edifici “Lo Sindicat” d’Amposta, i és el resultat d’un projecte de 
reforma de l’edifici que va començar l’any 2015. El Fab Lab, també ubicarà a la planta superior, economia social, 
empreses i polítiques actives d’ocupació. 

 
Aquest projecte pioner, compta amb més de 2100 seus a tot el món i s’adhereix a la Xarxa de Fab Lab de Catalunya, la 
qual persegueix el mateix objectiu que la resta: compartir i adquirir coneixement a través de la col·laboració d’altres Fab 
Lab o institucions. 
 
Des de l’Administració es vol que els Fab Lab, han de jugar un paper essencial en la formació dels més joves però també 
dels seus educadors, ja que ho consideren un factor molt important de cara al desenvolupament professional. 
 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  
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