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A
ra que ja s’ha obert la
temporada de casa-
ments, no resultarà
estrany veure que la
parelleta de con-

traents que corona el pastís,
que fins avui eren uns ninots
molt bufons però impersonals,
sigui substituïda per unes figu-
retes reals a cos sencer de la pa-
rella creades en una impresso-
ra 3D a partir d’una foto en tres
dimensions. I, tot i que encara
queda llunyà el Nadal, també és
possible que puguem contem-
plar tots els membres d’una fa-
mília convertits en figuretes de
pessebre dirigint-se al portal.
La impressora 3D fa temps

que la utilitzen amb fruïció els
departaments de disseny i des-
envolupament de la indústria
en un ampli ventall de sectors:
automòbil, aeronàutica, maqui-
nària,medicina ,moda, electro-
domèstics, joguines... I, segons
els experts, a poc a poc anirà en-
trant a les nostres llars.
“Retrocedint en el temps, re-

cordem l’aparició de l’ordina-
dor, un aparell encara limitat,
després van venir els software
que el van fer accessible i ami-
gable a tothom i finalment va
aparèixer la impressora per im-
primir el que havíem escrit o
veure les fotos familiars en pa-
per”, explica Francesc Astort,
director de producte de la fir-
ma catalana Comher, dis-
tribuïdora de les impressores
3D de la marca nord-ameri-
cana Stratasys”. “Ara es repe-
teix el procés: gairebé tothom
té un ordinador, hi ha progra-
mes CAD per dissenyar en 3D
més o menys accessibles al
gran públic o es poden descar-
regar plans gratuïtament d’in-
ternet. Només falta la impres-
sora per passar-ho bé en famí-
lia, educar els fills o per deixar
anar la nostra creativitat”, afe-
geix Astort.
A la seu de la Fundació CIM,

entitat privada sense ànim de
lucre dependent de laUniversi-
tat Politècnica deCatalunya, di-
versos estudiants d’enginyeria
estan atrafegats fabricant tota
mena de peces amb les impres-
sores 3D. Amb roba informal,
tacada per les restes de mate-
rials que injecten les màquines,
aquests nois i noies no només
investiguen en l’àmbit de la im-
pressió en tres dimensions, si-
nó que fan encàrrecs per a les
empreses clientes, ja siguin na-
cionals o estrangeres. I és que
el CIM, pioner a Espanya en la

impressió 3D, s’ha convertit en
un centre de referència a escala
internacional. Fins a tal punt que
els ingressos que obté li per-
meten autofinançar-se i comprar
material i màquines, algunes
amb un cost de diversos milers
d’euros.
Una d’aquestes fonts d’ingres-

sos és precisament la fabricació
d’una impressora 3D coneguda
com aRepRap i que es ven al pú-
blic. El CIM va aconseguir els
plànols de fabricació de manera
gratuïta en pertànyer a una xar-
xa europea d’universitats dedica-
des al tema.
Resulta curiós veure a la

maquineta del CIM, bate-
jada com a BCN 3D,
com fabrica les pe-
ces per fer el
seu clon. Ide-
al per a la
casa i disse-
nyadors free-
lance, pot ad-
quirir-se a la funda-
ció per 1.300 euros ja muntada
i per 890 euros a peces per ar-
mar-la un mateix.
“Amb aquesta màquina qual-

sevol persona pot iniciar-se en el
camp de la impressió 3D. Però
qui vulgui fer els seus propis
dissenys a la llar, per exemple,

d’una tassa, una joia o una pica-
porta, ha de saber dissenyar en
tres dimensions”, recalca Felip
Fenollosa, director del CIM.
“Des dels mitjans de comunica-
ció es llança el missatge que això
del 3D és molt senzill, però un
curs de CAD professional pot
comportar un mínim de 60 ho-
res de dedicació, si bé és cert que
hi ha programes més senzills”.
Però qui vulgui divertir-se im-

primint en 3D té a internet mul-
t i t u d de plànols gratuïts

de tota me-
na d’objec-
tes. “Passa
el mateix

que amb la
música i les
descàrre-
gues. Al prin-

cipi era un mercat lliu-
re i després van comen-

çar les restriccions. Amb el
3D pot passar el mateix”,
subratlla Fenollosa.
En el que els experts coin-

cideixen és que la impressió
3D és una activitat de futur, im-
pulsora de l’activitat econòmica
i, per tant, generadora d’ocupa-
ció. Per això la fundació CIM no
només forma universitaris, sinó
també estudiants de formació
professional”.

Des d’un crani
a un motor V12
A la imatge annexa un estu-
diant de la Fundació CIM com-
prova l’acabat del segment d’un
crani. A la dreta, un prototip de
motor de cotxe V12 creat per
una de les màquines de l’em-
presa Comher.

TECNOLOGIA

Figuretes i coses més complexes
Les impressores 3D, assentades en la indústria, aniran gradualment entrant a les llars

MISCEL·LÀNIA

De dalt a baix,
bodegó d’un con-
junt d’objectes

fabricats per una
impressora 3D
a l’empresa

Comher. Creats
per un dissenya-
dor, si el client hi

està d’acord,
es fabricaran
en sèrie.

Una noia de la
Fundació CIM
dissenyant una

peça a l’ordinador
i, al fons, un com-
pany armant la

impressora
BCN 3D.
Impressora

d’escriptori
Stratasys. Preu:
9.000 euros


