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Les oportunitats econòmiques de la Nova Economia de 

l’Espai, a debat a La Llotja de Mar de Barcelona 
 

• Organitzat per la Cambra de Barcelona i el Departament de la Vicepresidència i de 

Polítiques Digitals i Territori i la col·laboració de KIMbcn, l’acte aplegarà empreses i 

institucions del sectors tecnològic i aeroespacial. 

 

• Comptarà amb la participació de la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica 

Roca i Aparici, i el Secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat, David Ferrer. 

 

 

Aquest divendres, 22 d’octubre, La Llotja de Mar acull la jornada New Space 

Economy 2.0, que reunirà representants d’empreses dels sectors aeroespacial i 

tecnològic, universitats i institucions per debatre les oportunitats econòmiques de 

la Nova Economia de l’Espai, tendències i nous models de negoci que pot oferir. 

L’acte comptarà amb la participació de la presidenta de la Cambra de Barcelona, 

Mònica Roca i Aparici, i el Secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat de 

Catalunya, David Ferrer. Així mateix, la jornada serà conduïda per Anna M. 

Sánchez, vicepresidenta primera de Telecos.cat i CEO ITimes Advisers. 

Durant la jornada també s’exposaran les novetats de l’Estratègia New Space de 

Catalunya amb Dani Marco, director general d’Innovació i Economia Digital. 

Què és la Nova Economia de l’Espai? 

La New Space és una nova filosofia que trenca amb el concepte tradicional de 

l’Espai en mans exclusivament d’agències governamentals i grans 

multinacionals, protagonitzada per pimes i startups del sector aeroespacial 

que treballen amb independència dels governs i pressupostos molt menors 

als dels grans contractistes, fet que els permet ser més flexibles i àgils. 

Aquest gir en la concepció de l’Espai suposa la supressió de les barreres 

d’entrada que històricament han existit a la indústria aeroespacial i la possibilitat 

de desenvolupar projectes més barats però amb aplicacions igualment 

beneficioses per a la societat com els nanosatèl·lits, les telecomunicacions 

5G i l’observació de la Terra i el clima per lluitar contra el canvi climàtic. 

IMPORTANT  

Atès que l’acte se celebrarà presencialment, us agrairíem que per qüestions 

d’aforament confirméssiu la vostra assistència a: premsa@cambrabcn.cat 

 

DIVENDRES 

22 
OCTUBRE 

9:30h – 14h 

 

LA LLOTJA 

DE MAR 

 

Passeig Isabel II, 
S/N, Barcelona 
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9:30h | Benvinguda 

 

Mònica Roca i Aparici, Presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona  

David Ferrer, Secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya 

 

10:00h | Construïm la primera constel·lació de satèl·lits catalans 

 

Rafel Jordà, CEO i fundador d’Open Cosmos  

Laia Romero, Directora de Lobelia Earth  

Jordi Corbera, Cap del Departament d’Observació de la Terra de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya  

Sergi Figuerola, CTO de la Fundació i2CAT i 5G Barcelona 

 

Modera: Josep Colomé, Cap de l’Oficina de Transferència de Coneixement de l’Institut d’Estudis 

Espacials de Catalunya 

 

11:00h | L’impacte i el retorn de l’Espai, un sector tractor per al teixit empresarial 

 

Ciutats intel·ligents: Xavier Banqué, CEO i co-fundador de Rokubun 

Mobilitat sostenible: Laia Pagès, Executive and Research Manager a CARNET UPC 

Material avançats: Nicola Palumbo de Pangea Aerospace 

Agricultura i medi ambient: Jordi Cristobal, Fruit Researcher at IRTA-Mas Badia 

Protecció civil: Milena Orlandini, CEO i fundadora de Tinkerers 

Prevenció de catàstrofes: Laura Moreno, CEO d’Earthpulse 

Aeronàutica: Jordi Candela, Director d’Aeroports de Catalunya 

Indústria 4.0 / IoT / 5G: Jaume Sanpera, CEO i co-fundador de Sateliot 

Recerca en altres àmbits: Estel Cardellach, Investigadora de l’IEEC i de l’ICE-CSIC 

Educació: Miquel Sureda, Professor i investigador de la UPC, i Director General del SSEA22 

Innovació: Mercè Cuixart, Responsable de projectes NewSpace de la Fundació KIMbcn 

 

11:30 | Cafè networking 

 

12:15h | "De l'espai a la nova economia de l'espai: turisme espacial o bases planetàries són 

noves oportunitats de negoci sostenibles?" 

 

Joan Manel Casalta, Director del Departament Científic de Sener Aeroespacial 

José Mariano López Urdiales, CEO i fundador de Zero2Infinity 

Laura Perea, Business Manager a Procon Systems 

Moderat per: Ignasi Casanova, Professor de ciència planetària a la UPC i Director de l’Institut de 

Tecnologies de l’Energia 
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12:55h | Actualització de l’Estratègia NewSpace de Catalunya 

 

Daniel Marco, Director General d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya. 

13:15h | Reptes i oportunitats de les dones en el sector 

 

Diàleg conduït per: Laura Llinàs, Coordinadora Executiva de l’Observatori Dona, Empresa i 

Economia 

Mireia Colina, Co-líder de Women in Aerospace – Europe Barcelona 

Ignasi Ribas, Director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya 

Joana Barbany, Directora General de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya 

 

13:50h | Cloenda 

 

Mònica Roca i Aparici, Presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona 

Antoni Paz, Director executiu de la Fundació KIMbcn 

14:00h | Networking i copa de cava 
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