
ÀlexBallesta iBoris Sánchez són
dosd’apassionatsdelmotociclis-
mequeesvanconèixermentre
treballavenper a lamíticamarca
demotosOssa.Enel seu temps
lliure, donavencurs a la seva
“inquietudper fer invents” i es
tancavenal garatgedelsparesde
Ballestaper fabricarpecesper a
motocicletes ambmotorsdedos
tempsd’injecció. “Eragairebéun
hobby”, recordaSánchez.Un
hobbyambclients reals queesva
convertir enunprojecte empre-
sarial el diaqueelsdos amics van
rebreunagrancomandadel fa-
bricantdemotocicletesGasGas.
Davant l’èxit de les sevespeces,

el 2014elsdos amics vandeixar
les seves feines aOssaper fundar
la sevapròpia companyia, a la
qual vanbatejarBtwice. “Vam
començar sentunaenginyeriade
productededicadaa lesmotos i,
ambel temps, hemanat evolucio-
nant ambaquests vehicles”, ex-
plicaSánchez.En l’actualitat,
Btwicees continuadedicant al
disseny i enginyeriadeproducte,
però tambéalprototipatgede

Btwice és un centre tecnològic de
desenvolupament i innovació espe-
cialitzat en motocicletes elèctriques
que va néixer en un garatge

vehicles i a l’homologacióper
a tercers. La sevaespecialitat
és lamobilitat elèctrica.
La seude la companyia jano

es trobaal garatgedelspares
deBallesta.Desprésdepassar
perunviverd’empreses, els
emprenedors es van instal·lar
aPalafrugell, peròelmesd’oc-
tubrepassat es van traslladar a
Begurperquè les instal·lacions
elshavienquedatpetites.
Entre els clientsdeBtwice
destaquengrans firmesdel
sector comBultaco,Vertigo,
GasGasoScorpioElectric.Un
80%de la facturació, queel
2022va serdemésd’1,2mili-
onsd’euros, és internacional.
Indonèsia i Singapur sónels
principalsmercats.
Btwice, que significadues

vegadesB (deBoris iBallesta),
ocupa 13persones i els socis
fundadorspreveuencontrac-
tar quatrepersonesmés
aquest any.Les contractacions
s’emmarquendins el plade
creixementde l’empresa, que
suposauna inversiódedos
milionsd’euros, entre recur-
sospropis, uncrèditEnisa,
aportacionsdecapital privat i
unprojectedelCDTI.

El hobby que es va
convertir en empresa

Cap a la cartera
pròpia

Per deixar de
treballar només
per a tercers i
començar a
desenvolupar
una cartera
pròpia de produc-
tes, Btwice es
troba immersa en
un projecte
d’R+D per valor
de 400.000
euros amb el
Centre per al
Desenvolupa-
ment Tecnològic i
la Innovació
(CDTI). D’altra
banda, la compa-
nyia vol obrir una
delegació a
Indonèsia per
reforçar les relaci-
ons amb els seus
clients asiàtics.
Les dues accions
formen part del
pla estratègic
amb vista al desè
aniversari de
l’empresa, el
2024.

Ballesta i Sánchez
van començar fabricant
peces en un garatge
durant el seu temps lliure
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