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El Dia de la Cambra al Vallès Oriental reconeix 
les empreses més destacades de l’any 

 
    

 Les empreses Ventura Precision Components; Viver de Bell-Lloc; Stimulo; i 

l'emprenedor Joan Miralles han estat escollits empreses i trajectòria emprenedora, 

més significatives de l’any 2013 a la comarca  

 

 Han rebut els guardons, en reconeixement a la seva capacitat d’afrontar la crisi amb 

nous projectes, de mans de Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de 

Barcelona;  i de la presidenta de la delegació de la Cambra al Vallès Oriental, Rosa 

Maria Lleal 

 

 

Granollers, 26 de març de 2014; La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de la seva 

delegació al Vallès Oriental, ha lliurat aquest vespre al Teatre Auditori els Premis Cambra, 

coincidint amb la celebració del Dia de la Cambra al Vallès Oriental. Durant el decurs de l’acte s’ha 

celebrat, a més, la conferència a càrrec del director general de MANGO, Enric Casi amb el títol: 

MANGO, des d’una pime a una multinacional.  

 

L’acte ha comptat amb la presència de més de 300 persones entre empresaris, autoritats i 

representants públics de la comarca, encapçalats pel president de la Cambra i la presidenta de la 

delegació de la Cambra a la comarca, Rosa Maria Lleal. 

 

Premi a l’empresa industrial: Ventura Precision Components  

Ventura Precision Components, abans coneguda com a Baldomero Ventura, és una empresa 

familiar catalana amb més de 45 anys d’experiència en la producció de components tornejats 

d’alta precisió, principalment per als sectors de l’automòbil i l’aeronàutic. Amb 155 treballadors, 

exporta el 93 % de la seva producció des de la seu central de La Roca del Vallès i dues 

delegacions als Estats Units i la Xina. 

 

En la concessió del premi es reconeix, sobretot, el paper que han jugat la innovació i la 

internacionalització en l’estratègia de Ventura 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 de productes que ha fet Ventura, 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 

mèdico-quirúrgiques pel sector de la salut en col·laboració amb hospitals, centres tecnològics i 

universitats. 
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Premi a l’empresa de serveis: Stimulo  

Stimulo és una agència de disseny de producte i innovació de Llinars del Vallès creada el 2003 

per quatre companys de la facultat de disseny de la Universitat de Girona, i que durant els primers 

anys se centra en el disseny d’objectes promocionals, mobiliari urbà i mobles de decoració. En la 

concessió del premi es reconeix l’aposta decidida que l’empresa fa per la internacionalització i la 

innovació a partir de l’any 2007, quan la crisi provoca una davallada important de la demanda de 

serveis de disseny: Stimulo obre una oficina a la ciutat xinesa de Guangzhou i es converteix en la 

primera empresa de disseny de l’Estat amb presència al sud d’aquest país i en representant de 

l’Inspired  in Barcelona a la important Fira de Canton. 

 

Comença a dissenyar per sectors amb més valor afegit com els electrodomèstics o l’equipament 

mèdic i evoluciona cap a un servei integral que va des de la idea fins al llançament del producte, a 

través d’un equip multi-disciplinar d’enginyers, dissenyadors, i experts en màrqueting.  Aquesta 

aposta per un servei d’innovació ofereix a les empreses eines per qüestionar els seus models de 

negoci o productes existents i els ajuda a treure’n noves oportunitats i, en definitiva, a augmentar 

la seva competitivitat. Els reconeixements del sector també arriben, i l’empresa guanya aquest any 

el prestigiós premi Red Dot per la primera cafetera de cafè turc semiautomàtica que hi ha al 

mercat. 

 

Premi a la responsabilitat social corporativa: Viver de Bell-Lloc 

L’any 1982 un grup de pares i mares preocupats pel futur dels seus fills amb discapacitat van 

fundar a Cardedeu el Viver de Bell-lloc amb l’ajut de professionals del sector, l’Obra Social de La 

Caixa i la Generalitat de Catalunya. Divuit joves de la comarca van començar a produir i 

comercialitzar plantes ornamentals.   

 

Avui, el Viver dóna feina a més de 110 persones, el 70% de les quals amb alguna discapacitat. 

Durant aquests anys el catàleg de serveis que ofereix a persones, empreses i administracions 

també s’ha ampliat, incorporant serveis de jardineria, agricultura ecològica i enclavaments entre 

d’altres i, convertint-se així en una referència de la responsabilitat social corporativa al Vallès 

Oriental. Viver de Bell-lloc no s’ha apartat ni un mil•límetre del seu camí fundacional: promoure el 

creixement personal i la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel•lectual o amb 

trastorns mentals severs. 

 

En la concessió del premi es reconeix la càrrega de responsabilitat social que té la pròpia missió 

de l’entitat, però molt especialment la concepció del treball i la manera de realitzar-lo. Viver de 

Bell-lloc posa sempre al davant les persones per damunt del mateix projecte, ja que són aquestes, 

i no el projecte, l'eix central. Partint de les diverses capacitats dels seus treballadors, s'intenta 

adaptar-les a les necessitats productives i posar-les en valor, oferint en tot moment la formació i el 

suport que aquestes persones necessiten per poder inserir-se en el mercat de treball. 

  

 

Premi a la trajectòria empresarial: Joan Miralles i Grau 

L’any 1905, el besavi Joan Miralles i Vinyals va arribar a Granollers amb tota la família, procedent 

del poble del Forcall al Maestrat. Va començar venent faixes pels mercats, però aprofitant l’ofici 

que havia après al poble va començar a fabricar espardenyes de “cànem”, jute i espart, envetades 

i també esclops de fusta. Junt amb els seus dos fills, León i Francisco Miralles, van expandir el 

negoci introduint la venda al major a l’immoble de la Porxada, on primer es comercialitzava calçat 

cosit i després es va introduir el vulcanitzat. 
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I és al 1982 quan els dos fills de Francisco, Joan i Esteve Miralles i Grau, prenen el relleu. Són 

anys de molta feina, i el creixement de l’empresa els empeny a buscar una nau al polígon Jordi 

Camp per a portar a terme l’activitat del major i començar a vendre calçat injectat, i a inaugurar la 

botiga de la Porxada tal com la coneixem avui dia. 

 

En la concessió del premi a Joan Miralles i Grau es vol reconèixer l’esperit emprenedor que l’ha 

acompanyat durant tota la seva trajectòria empresarial i la seva dedicació i perseverança, que ha 

sabut transmetre a la seva filla, Carme Miralles, i a la resta de família i treballadors que l’han 

acompanyat durant tots aquests anys. Tots ells conformen la 4ª generació de Calçats Miralles; una  

empresa emblemàtica de Granollers, que ha consolidat el seu creixement amb punts de venda a 

Manresa, Olot, Mataró, Vic i Tona, però que no ha deixat mai de tenir les originals espardenyes de 

betes, vingudes del Maestrat.  

 

 

 

 

  http://premsa.cambrabcn.org/ 


