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Open Cosmos preveu facturar 10 milions amb la construcció de 
satèl·lits i nanosatèl·lits per a empreses i institucions públiques

De la UPC a l’espai
Blanca Gispert
Barcelona

D e les aules de la 
UPC n’han sorgit 
molts emprene-
dors de l’ecosiste-
ma digital de Bar-

celona. Elisenda Bou-Balust, de 
Vilynx; Enric Asunción i Edu-
ard Castañeda, de Wallbox, o 
Jordi Romero i Bernat Farrero, 
de Factorial, són alguns dels 
exemples més coneguts. 

Aquest any també està des-
puntant la trajectòria dels engi-
nyers aeronàutics Rafel Jordà, 
Aleix Megías i Jordi Barrera, 
impulsors de la startup Open 
Cosmos. La companyia es dedi-
ca al disseny, fabricació i man-
teniment de satèl·lits espacials i, 
entre els seus projectes, desta-
quen Menut i Enxaneta, finan-
çats per la Generalitat. 

“Vam començar l’any 2015 
amb la idea de liderar la trans-
formació de la indústria cap als 
satèl·lits petits i lleugers, en 
contrast dels grossos i pesants 
que existien històricament. Els 
nostres satèl·lits tenen la mida 
d’un microones i es despleguen 

dels inicis. “Paral·lelament, vam 
obrir un centre a la ciutat que 
avui dona feina a 15 persones de 
les 65 que tenim en total. Ens 
hem aliat amb la firma local 
GPA Innova i invertirem 10 mi-
lions els pròxims tres anys. Du-
plicarem la plantilla a la ciutat 
per augmentar la nostra capaci-
tat productiva”. 

La companyia treballa per a 
institucions com la Generalitat 
o l’Agència Espacial Europea i 
també companyies del sector de 
les telecomunicacions, l’ener-
gia, les infraestructures o l’agri-
cultura. “Els nostres satèl·lits 
permeten agafar imatges, treba-
llar com a GPS, gestionar camps 
magnètics... I també tenim divi-
sions dedicades a l’anàlisi de da-
des i a la coordinació de sa-
tèl·lits de diferents empreses”, 
explica el fundador. 

Les xifres del negoci estan 
creixent. Jordà assegura que 
aquest any Open Cosmos ha 
aconseguit contractes valorats 
en 35 milions, davant els 14 mi-
lions de l’any anterior. Com que 
els pagaments es fan en diferit, 
la facturació neta se situarà en 
10 milions aquest any, davant 
els 4 milions del 2021. c

una vegada se situen en òrbita. 
A la indústria, suposen un pas 
cap endavant perquè també són 
menys costosos. Ara estan a 
l’abast de les empreses i no no-
més dels governs”, explica el 
conseller delegat Rafel Jordà, 
que va abandonar la feina a Air-
bus per llançar el negoci.

La startup va ubicar la matriu 
al Regne Unit per qüestions co-

mercials. “Allà van sorgir els 
primers projectes i vam poder 
atreure inversors. En els inicis, 
vam captar 7 milions de dòlars 
de BGF Ventures, Local Globe i 
Entrepreneur First, entre altres 
inversors”, recorda l’emprene-
dor mallorquí, que conserva la 
majoria del capital juntament 
amb els altres directius.

De tota manera, la firma man-
té el vincle amb Barcelona des 

La companyia 
també desenvolupa 
tecnologia que recopila 
i analitza les dades 
generades en òrbita

Rafel Jordà, conseller delegat de la companyia, a les instal·lacions de Barcelona
Joan Mateu Parra / Shooting

PREMIS D’INNOVACIÓ

Renfe premia quatre projectes innovadors 
per impulsar des de l’Antena Trenlab 
n La primera Antena Tren-
lab que Renfe ha creat al 
districte universitari Tec-
noCampus de Mataró com a 
laboratori de startups d’in-
novació tecnològica a partir 
d’ara acollirà les quatre em-
preses guanyadores de la 
primera edició dels premis 
Antena Trenlab sobre mo-
bilitat sostenible que han 

estat premiades amb 
40.000 euros i sis mesos de 
residència al centre tecno-
lògic. El jurat va escollir 
quatre propostes tecnològi-
ques que milloraran el ser-
vei a les estacions, com per 
exemple un sistema que 
aportarà informació en 
temps real sobre l’entorn en 
què es viatja. / Fede Cedó

ivascular

Inversió de 15 milions a l’ampliació de les 
instal·lacions de Sant Vicenç dels Horts
n L’empresa especialitzada 
en tecnologia mèdica iVas-
cular ha destinat 15 milions 
d’euros a l’ampliació de les 
seves instal·lacions a Sant 
Vicenç dels Horts. Aquesta 
inversió té com a objectiu 
triplicar la superfície actual 
de la planta i la capacitat 
productiva. L’empresa pre-

veu destinar 40 milions 
d’euros a inversions en 
R+D+I i a la seva expansió 
comercial a escala global els 
pròxims cinc anys. El 2021 
l’empresa, que dona feina a 
350 persones, va obtenir 
una facturació de 38,5 mili-
ons d’euros, amb un creixe-
ment d’un 57%. / Redacció

Lluís Duocastella, conseller delegat
LV

INDÚSTRIA

El Govern aporta 975.000 euros al
 projecte de Barat Alte per reindustrialitzar 
n El procés de reindustrialit-
zació de la planta de Robert 
Bosch a Lliçà d’Amunt ha 
acabat amb l’aposta del fa-
bricant francès Barat Alte 
per revitalitzar aquestes ins-
tal·lacions amb una inversió 
de cinc milions d’euros i la 
concessió d’una ajuda de 
975.000 euros de la Genera-

litat. La companyia del grup 
Barat, que fabrica material 
interior per a la indústria del 
ferrocarril, preveu generar 
uns 150 llocs de treball, dels 
quals una seixantena seran 
per a treballadors de l’antiga 
planta de Bosch, que comp-
tava amb una plantilla de 336 
quan va tancar. / Redacció
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Cinesa – Compañía de Iniciativas
y Espectáculos, S.A.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

117 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar que el consejo de administración de
Cinesa – Compañía de Iniciativas y Espectáculos,
S.A. (en lo sucesivo la “Sociedad”) celebrado el 19
de octubre de 2022 acordó, a la luz de la
reducción de capital de la Sociedad:

(i) cancelar los títulos múltiples nominativos
existentes representativos del 100% del capital de
la Sociedad;

(ii) y emitir nuevos títulos múltiples nominativos
representativos del 100% del capital de la
Sociedad en sustitución de los títulos cancelados,
todo ello de acuerdo con la nueva numeración de
las acciones de la Sociedad producto de la

las acciones de la Sociedad producto de la
mencionada reducción de capital.

A efectos de lo que antecede, en el plazo de
tres (3) meses desde la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil y en uno de los diarios de mayor
circulación de la provincia de Barcelona, los
accionistas podrán presentar los títulos existentes
para su canje el domicilio social de la Sociedad
sito en Barcelona, Calle Roselló i Porcel, 21,
5º piso. A efectos aclaratorios, se hace constar que
el plazo de tres (3) meses comenzará a correr
desde que tenga lugar la última de las dos publi-
caciones del presente anuncio a las que se hace
referencia anteriormente.

En Barcelona, a 11 de noviembre de 2022.–
La Secretaria del Consejo de Administración deLa Secretaria del Consejo de Administración de
Cinesa – Compañía de Iniciativas y Espectáculos,
S.A., Doña Miriam Fernández Jerez.

AVISOS OFICIALS


