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La ‘spin-off’ BCN3D capta 2,7 milions dels fons Victoria, JME i Accurafy4

LaUPC impressiona en 3D
BLANCA GISPERT

Barcelona

L’empresa catala-
na BCN3D, es-
pecialitzada en
disseny, fabri-
cació i venda

d’impressores 3D, ha captat 2,7
milions d’euros en la seva pri-
mera ronda d’inversió. Els fons
de capital risc que han protago-
nitzat l’operació són Victoria
Venture, JME i Accurafy4, que
han entrat en la companyia sen-
se obtenir lamajoria del capital.
El conseller delegat de l’em-

presa, Xavier Martínez, apunta
que l’operació es va formalitzar
ahir i que BCN3D va aprofitar
l’ocasió per fer un salt endavant
com a empresa. “Hem decidit
culminar la fase d’incubació a la
Fundació CIM de la UPC i co-
mençar una nova etapa com a
spin-off d’aquest centre d’inves-
tigació de la universitat”, co-
menta el fundador del negoci.
Els inicis de BCN3D es re-

munten al 2012, quan Martínez
va crear la iniciativa per divul-
gar tecnologia 3D a alumnes de
la UPC, professionals indepen-
dents i petites empreses. “Vam
veure que hi havia curiositat al
sector i vam començar a fabri-
car impressores d’escriptori en
format kit. Eren molt bàsiques i
al cap de poc temps el mercat
ens va demanar quelcom més
sofisticat. Així que el 2015 vam
llançar la impressora Sigma,
que és capaç de duplicar la pro-
ductivitat respecte a les impres-
sores 3D més convencionals i
alhora permet imprimir en dos

colors i dos plàstics diferents. El
preu ronda els 2.500 euros i
considerem que és un valor
competitiu, dins del rang mitjà-
baix d’aquest tipus d’impresso-
res”, explica Martínez, soci de
la companyia amb José Antonio
Ortega, Eric Pallarès, Marc Fe-

lis, Pol Domènech, Roger Antú-
nez i Roger Uceda.
Amb aquesta nova màquina, i

una altra més avançada, la Sig-
maX, BCN3D ven ara a totame-
na d’empreses i sectors. Entre
els seus clients, destaquengrans
corporacions com BMW, Sam-
sung, Louis Vuitton, Nissan, la
NASA oHTC. Des dels seus ini-
cis, Martínez assegura que
BCN3D ha comercialitzat al
voltant d’unes 5.000 màquines
arreu del món. “El 2018 vam
facturar 3,5milions, i el 85%van
ser exportacions. Els principals
mercats van ser Alemanya, Es-
panya i els Estats Units”.

Martínez avança que els 2,7
milions d’euros de la ronda s’in-
vertiran en promoció de lamar-
ca, desenvolupament de noves
impressores i internacionalitza-
ció de les vendes. “El 2019, vo-
lem potenciar el mercat euro-
peu i dels Estats Units i estudiar
l’entradaa l’Àsia iLlatinoamèri-
ca”. Amb aquest creixement,
l’objectiu és duplicar la factura-
ció i augmentar la plantilla. A
Castelldefels, on hi ha la CIM-
UPC i on romandrà la seu de
BCN3D, hi treballen 50 perso-
nes, la majoria exalumnes de la
UPC que van estudiar enginye-
ries de tot tipus.c

LV

Els socis de la companyia a Castelldefels, on donen feina a 50 treballadors

La firma factura
3,5milions amb el
disseny, fabricació i
venda d’impressores
3D a empreses


