2 maig 2014
Ventura Precision Components guanya el premi de la Cambra de Comerç a la millor empresa industrial del Vallès Oriental
La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de la seva delegació al Vallès Oriental va lliurar el passat 26 de març els Premis Cambra, en els que
es va reconèixer a la companyia Ventura Precision Components com a la millor empresa industrial de 2013 a la comarca.
En aquest acte també es va premiar a Stimulo en la categoria d’empresa de serveis, a Viver de Bell-Lloc per la seva responsabilitat social
corporativa, i a l’emprenedor Joan Miralles per la seva trajectòria.
La nostra companyia, Ventura Precision Components, abans coneguda com BVentura, és una empresa familiar catalana amb més de 45 anys
d’experiència en la producció de components tornejats d’alta precisió, principalment pels sectors de l’automoció i l’aeronàutica. Amb 155
treballadors, exporta el 93 % de la seva producció des de la seu central a la Roca del Vallès i alhora des de les dues plantes productives als Estats
Units i la Xina.
En la concessió del premi es va reconèixer, sobretot, el paper que ha jugat la innovació i la internacionalització en l’estratègia de la companyia per
fer front a la crisi. L’empresa ha desenvolupat un sistema de gestió flexible i innovador, i ha realitzat fortes inversions en projectes dinàmics de
desenvolupament intern i d’innovació tecnològica, que han fet possible una decidida política d’implantació internacional. El resultat ha estat un
creixement constant que ha permès a l’empresa duplicar la facturació en els últims 5 anys.
També s’ha valorat l’aposta per la diversificació, amb la creació de Ventura Medical Technologies l’any 2010. Aquesta nova divisió està enfocada a
aplicar els coneixements tecnològics i industrials de l’empresa al desenvolupament de noves tecnologies mèdiques pel sector de la salut. El primer
projecte s’ha realitzat amb la Corporació Sanitària Parc Taulí, donant com a resultat el desenvolupament d’un nou dispositiu per al tractament de
la deformació congènita Pectus Excavatum, i posant en valor l’alt potencial de la cooperació públic-privada. A partir d’aquest projecte l’empresa
mèdica ha participat en altres projectes d’innovació de diferents especialitats mèdic-quirúrgiques, en col·laboració amb més de 15 institucions
públiques (hospitals, centres tecnològics i universitats). A finals d'aquest any 2014 s'iniciarà la comercialització dels seus primers nous productes.

Foto de la recollida del premi: (d’esquerra a dreta) Lourdes Camp, gerent de Ventura
Medical Technologies, Ramon Ventura, gerent de Ventura Precision Components i Rosa
Maria Lleal, presidenta de la delegació de la Cambra a la comarca.

