
El projecte Optician2020 “combina tecnologies de fabricació avançada amb un 
sistema de minifactories interconnectades, disseny personalitzat, enginyeria del 
coneixement, tecnologies de producció sostenible, antropometria i ergonomia 
per demostrar que la fabricació d’ulleres personalitzades pot ser un negoci de 
proximitat i rendible, alhora que sostenible i a la moda”, detalla Guasch.

A més, Optician2020 ha deixat palès que la fabricació de productes personalitzats 
amb impressió 3D és més ecològica que els mètodes de manufactura convencionals, 
amb una reducció de l’empremta de carboni (quilos de CO2 equivalent per gram) 
que oscil·la entre un 15 i un 70 per cent de mitjana, depenent dels models i dels 
materials, respecte processos estàndard.

Per validar el nou paradigma proposat, els socis del consorci han començat el passat 
novembre la fase de demostració, on s’estan produint ulleres personalitzades 
per més de 200 persones, incloent usuaris reals, mitjançant un procediment 
que permetrà avaluar la satisfacció dels usuaris i agents implicats, i calcular les 
reduccions en temps d’entrega, en costs, i en l’impacte mediambiental, i que es 
calcula que estarà completat el mes de juny de 2016.

La recerca duta a terme amb Optician2020, subratlla Guasch, “ha acreditat que 
aquest model redueix els costos econòmics i mediambientals respecte la logística 
actual que suposa la concentració de la fabricació a Àsia, allunyada dels centres de 
compra, i elimina els problemes de gestió i d’emmagatzemament dels estocs”.
En aquest respecte, “les estratègies de personalització permetran als fabricants i 
venedors oferir productes únics adaptats a les necessitats i desitjos d’una persona 
concreta”, com és el cas de les ulleres, que són un producte de moda que combina 
alhora especificacions mèdiques amb requisits funcionals i estètics, pronostica el 
coordinador del projecte.

Cofinançat per la Comissió Europea dins de la iniciativa “Factories of the Future, 
Public Private Partnership” del VII Programa Marc, Optician2020 (Flexible and on-
demand manufacturing of customised espectacles by close-to-optician production 
clusters) compta amb 10 socis de 6 països europeus. El projecte equilibra la 
participació activa de grans empreses com Indo Optical, Satisloh Photonics o 
Melotte NV; petites i mitjanes com Knowledge Integration; Optica Pita; Alcom 
Optika; Lens World i 3TRPD Limited, juntament amb centres d’investigació i 
tecnològics com l’Institut de Recerca en Biomecànica de València o Eurecat.
suposen entre el 30 i el 40 per cent dels costos sanitaris.

Optician2020 fa possible el paradigma de 
la Indústria connectada 4.0 en el sector de 
l’òptica oftàlmica

El Consorci del projecte europeu Optician2020 ha iniciat les activitats de demostració 
de la sostenibilitat d’un nou model per a la creació d’ulleres personalitzades i 
adaptades a la morfologia de l’usuari emprant tècniques d’impressió 3D i de 
fabricació de proximitat.

El projecte, coordinat per Eurecat i promogut per l’empresa INDO, “anticipa el 
nou paradigma de la indústria oftàlmica per al 2020, que tendirà a la fabricació 
d’ulleres completament personalitzades, basant-se en la prescripció òptica, les 
dades anatòmiques dels clients i les seves preferències estètiques, però tot això 
d’una manera local i proper als llocs de venda”, explica el coordinador del projecte, 
Joan Guasch. Aquest avanç, anticipa, “suposarà l’entrada al concepte de la Indústria 
Connectada 4.0 per al sector de l’òptica oftàlmica”.
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