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Ventura reforça el canal exterior 
per als seus dispositius mèdics

Les Franqueses del Vallès

J.C.A.

L’empresa de dispositius 
mèdics Ventura Medical 
Technologies consolida 
esforços per a l’expansió 
internacional. A través de 
la participació en diferents 
intervencions quirúrgiques, 
la companyia està donant a 
conèixer el dispositiu Pectus 
Up i el procediment per a la 
seva implantació. Aquest és 
el dispositiu que la compa-
nyia ha ideat, en un treball 
conjunt amb cirurgians tera-
pèutics, per al tractament de 
la malaltia del pit enclotat 
(pectus excavatum), una 
deformació del tòrax provo-
cada per un enfonsament de 
l’estèrnum. El dispositiu i el 
procediment són menys inva-
sius que els que s’utilitzaven 
fins ara, de manera que la 
implantació és menys doloro-
sa, el període postoperatori 
es redueix i es produeixen 
menys complicacions.

Un dels primers mercats 

L’empresa de les Franqueses consolida la presència a Colòmbia i presenta el Pectus Up a nous països
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Una de les intervencions amb la tècnica quirúrgica i el dispositiu que ha dissenyat l’empresa de les Franqueses

internacionals que van ser 
destinació del dispositiu 
que ha desenvolupat l’em-
presa de les Franqueses va 
ser Colòmbia. La companyia 
informa que ha consolidat la 

presència en aquell mercat. 
El dispositiu ja s’ha utilitzat 
en una vintena d’operacions 
en aquell país, on Ventura 
Medical disposa d’un acord 
de distribució a través d’un 

operador local.
Els esforços per incremen-

tar les vendes internacionals 
del producte prossegueixen. 
La responsable de l’empresa, 
Lourdes Camp, avança que 

han rebut l’autorització per 
comercialitzar els productes 
a Costa Rica, que s’uneix a 
les aprovacions de les auto-
ritats sanitàries europees i 
les de Colòmbia, Mèxic, Xile 
i, properament, el Perú. La 
companyia espera, també, 
que aquest 2020 pugui dis-
posar de l’autorització als 
Estats Units.

Darrerament, l’empresa ha 
estat exposant la tècnica en 
centres hospitalaris a l’Estat 
espanyol i també en altres 
països com França o Polònia. 
En aquests últims casos, 
són passos per introduir el 
producte en aquests mercats 
i incrementar la presència 
internacional.

El Pectus Up és una de les 
innovacions que ha introduït 
la companyia, que ja treballa 
per posicionar altres disposi-
tius al mercat. Aquest mes de 
novembre, l’empresa va pre-
sentar en un congrés especia-
litzat de la Societat Catalana 
de Geriatria i Gerentologia 
celebrat a Barcelona un dis-
positiu que millora la segure-
tat i la funcionalitat de l’ex-
tracció de taps de cerumen. 
Ventura Medical manifesta 
l’objectiu que aquest dispo-
sitiu, el Lantitaps, s’estengui 
en l’ús de professionals que 
donen assistència sanitària 
a la gent gran, un col·lectiu 
molt afectat per aquesta 
patologia.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Neuron Apps, SL, dedicada al 
disseny, desenvolupament i 
explotació d’aplicacions i tot 
tipus d’eines informàtiques 
per a dispositius mòbils. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradors: Marc Villanueva 
Carreras, Albert Villanueva 
Carreras. Adreça: Bisbe 
Soler, 16.

Bigues i Riells

S’ha constituït la societat 
GPA Motor Service 2019, SL, 
dedicada al comerç a l’engròs 
i al detall de vehicles a motor 
de totes classes. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Adrià 
Gracia Gómez. Adreça: Camí 
de Can Barri, SN, Nau 65.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Auxil Import-Export, SL, 
dedicada al comerç a l’engròs 
no especialitzant, el comerç 
a l’engròs d’ús domèstic, la 
intermediació en el comerç: 
el comerç al detall en esta-
bliments no especialitzats. 
Capital: 3.100 euros. Admi-
nistrador: Li Wang. Adreça: 
Galileu Galilei, SN.

Bigues i Riells

S’ha constituït la societat 
Neteges STG 2007, SL, dedica-
da a la prestació de serveis de 

neteja d’edificis. Capital: 3.600 
euros. Administrador: Juan 
Francisco Santiago Fernández. 
Adreça: Anna Mogas, 30. 

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Limasol Logística del Vallès, 
SL, dedicada al transport ter-
restre de mercaderies nacio-
nal i internacional. Capital: 
75.000 euros. Administra-
dor: Najat el Malki. Adreça: 
Gallecs, 68.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Vilagar Caldes, SL dedicada 
a treballs de rehabilitació 
de façanes i petites obres de 
paleta; revestiments de ter-
res i parets; altres activitats 
de construcció especialit-
zada. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: José Francis-
co Garrancho Vílchez. Adre-
ça: General Padrós, 81.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Compass Engineering, SL, 
dedicada a la comercialit-
zació, a l’engròs i al detall, 
importació i exportació 
d’aparells i materials elec-
trònics diversos, tals com 
articles d’electrònica, electri-
citat, informàtica, productes 
de telecomunicacions, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-

nistrador: Manuel Poncet 
Labadie. Adreça: Vicenç 
Albarrach, 66.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Auto Renting del Vallès, SL, 
dedicada al transport terres-
tre urbà i suburbà de passat-
gers, el lloguer d’automòbils 
i vehicles a motor lleugers, i 
la importació i exportació de 
mercaderies. Capital: 15.000 
euros. Administrador: Najat 
el Malki. Adreça: Gallecs, 68.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Compass Engineering, SL, 
dedicada a la comercialit-
zació, a l’engròs i al detall, 
importació i exportació 
d’aparells i materials elec-
trònics diversos, tals com 
articles d’electrònica, electri-
citat, informàtica, productes 
de telecomunicacions, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Manuel Poncet 
Labadie. Adreça: Vicenç 
Albarrach, 66.

Montmeló

S’ha constituït la societat 
Costelo Viatges, SL, dedi-
cada a les activitats pròpies 
d’agència de viatges. Capital: 
3.000 euros. Administradora: 
Cèlia Navarro Garcia. Adreça: 
Diputació, 6.

Granera

La societat Solà del Sot, SL, 
dedicada a la tinença de béns 
immobles per a la seva explo-
tació en renda, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 8.889 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 116.445,50 euros.

Caldes de Montbui 

S’ha constituït la societat 
MBHR Online Store, SL, 
dedicada al comerç a l’en-
gròs d’altres articles d’ús 
domèstic; la compra, venda 
i distribució, tant a l’engròs 
com al detall, així com dis-
seny, fabricació i distribució 
de tot tipus d’articles publi-
citaris. Capital: 3.000 euros. 
Administradors: Kristine 
Vuhta, Ricardo Esteves da 
Costa Almeida. Adreça: 
Montserrat, 22.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Redzen Entertainment, SL, 
dedicada al disseny, fabrica-
ció comercialització i llança-
ment de jocs de taula, arti-
cles d’oci i entreteniment; la 
inversió, investigació, estudi 
i planejament de projectes 
d’inversió en empreses, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradors: David Ruiz Lina-
res, Ignasi Tribo Osa. Adreça: 
av. Rivoli, 27.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Zanini ETB Spain, SL, dedi-
cada al desenvolupament, 
disseny, fabricació, compra, 
venda, comercialització, 
distribució, representació, 
exportació i importació d’ac-
cessoris, peces, components i 
recanvis, etc. Capital: 10.000 
euros. Administrador: Joan 
Miquel Torras Torras. Adre-
ça: Tenes, 30, PI Llevant.

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat 
Terra Jardí Materiales, SL, 
dedicada a l’elaboració de 
terres adobats, realització de 
tasques i activitats de suport 
a l’agricultura en general, 
serveis agrícoles i ramaderes, 
comerç a l’engròs de terres 
i productes de jardineria 
en general. Capital: 13.202 
euros. Administradora: Maria 
del Pilar Arribas Tardon 
Adreça: Finca Can Carena. 

Les Franqueses del Vallès

La societat Handtex, SL, 
dedicada a la fabricació, 
confecció, manipulació i 
transformació de tota classe 
de peces de vestir i de la llar, 
ha fet dues ampliacions de 
capital per valor de 2.864 
euros cadascuna. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 10.979 euros.
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