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El producte de la firma de la Roca corregeix una malformació congènita d’un nen de sis anys

Una pròtesi de tòrax de BVentura 
s’implanta per primer cop amb èxit
La Roca del Vallès

J.C.A.

L’aventura sanitària de 
BVentura ha obtingut una 
primera concreció. La pròtesi 
per a malformacions de tòrax 
que ha desenvolupat l’em·
presa de la Roca s’ha implan·
tat per primer cop a un nen 
de sis anys i tant la cirurgia 
com el seguiment postopera·
tori demostren que la inter·
venció ha estat un èxit.

Un nen de sis anys afectat 
per una malformació cone·
guda com a pectus excavatum 
va ser operat per primer cop 
amb el nou dispositiu amb 
què han estat treballant 
l’empresa de la Roca i La Cor·
poporació Sanitàri del Parc 
Taulí de Sabadell.

La deformació congènita 
tractada, que es dóna en un 
de cada 500 naixements, pot 
restringir la capacitat de crei·
xement dels òrgans vitals del 
tòrax i provocar problemes 
cardiopulmonars greus. Fins 
ara, el tractament d’aquesta 
malaltia consistia en una 
intervenció quirúrgica que 
consistia en la reconstruc·
ció de la caixa toràcica o bé 
la implantació d’una barra 
metàl·lica correctora a l’in·
terior del tòrax, entre els 
òrgans vitals i les costelles.

El nou sistema, batejat com 
a taulinoplàstia és menys 
invasiu que l’anterior, redu·
eix la pèrdua de sang, dura 
menys, escurça el temps de 
recuperació, no requereix 
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Els responsables de la divisió mèdica de BVentura, amb el gerent, Ramon Ventura, segon per la dreta

cures intensives posteriors 
i, per tant, suposa un cost 
menor per al sistema sani·
tari.

El dispositiu és fruit de 
quatre anys d’investigació 
conjunta de la divisió mèdica 
de l’empresa, BV Medical 
Technologies, i el doctor 
Carles Bardají, cap del ser·
vei de cirurgia pediàtrica 
del Parc Taulí. El projecte 
ha permès desenvolupar el 
nou implant i també un nou 
mètode quirúrgic per al trac·
tament de la malformació. 
El bon resultat de la prime·
ra intervenció suposa que 

“totes aquelles persones que 
no s’atrevien a ser intervin·
gudes amb els antics proce·
diments podran ser operades 
amb el nou mètode”, segons 
exposa un comunicat de la 
firma vallesana.

“Ha estat un treball d’engi·
nyeria que ha anat més enllà 
del disseny, el desenvolupa·
ment i la fabricació d’un nou 
dispositiu”, expliquen des de 
BVentura. La firma ressalta 
la bona comunicació entre el 
metge i els enginyers. A més 
de la iniciativa del doctor i 
la companyia, el projecte ha 
tingut la col·laboració d’al·

tres institucions, com el Cen·
tre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica, de la Universitat 
Politècnica, que ha partici·
pat en els assajos preclínics, 
el disseny i la producció 
del kit d’intervenció i en la 
formació de la intervenció 
quirúrgica.

BVentura ha assumit la 
inversió econòmica de la 
major part de desenvolupa·
ment del projecte. A canvi, 
ha obtingut l’exclusivitat en 
la seva comercialització. En 
el projecte també hi ha col·
laborat l’agència de la Gene·
ralitat Acc1ó.

Bigues i Riells

Anna Tàsies

Montserrat Forns, de Sant 
Antoni de Vilamajor, i Pere 
Subirats, de Bigues, estan 
entre els cinc finalistes espa·
nyols que l’Associació Agrà·
ria Joves Agricultors (ASA·
JA) ha seleccionat per optar 
al Premi Europeu Millor Jove 
Agricultor. L’acte, al qual 
també opta un tercer noi 
català, serà el novembre a 
Brussel·les, a la seu del Parla·
ment Europeu, dins del marc 
de la celebració dels 50 anys 
de la PAC. Hi participaran 
uns 500 joves procedents de 
tota la Unió Europea. 

Montserrat Forns ajuda la 
seva família a l’explotació 
de vaques lleteres que, des 
de 1994, els permet fer la 
seva pròpia producció de 
formatges, matons, iogurts 
i llet fresca amb la marca 
Can Bordoi, a Sant Antoni de 
Vilamajor. A més, ha aprofi·
tat l’explotació familiar per 
emprendre el seu propi nego·
ci, i ara mostra a les escoles 
com es produeix i es trans·
forma la llet, amb tallers 
pràctics. També és, des de 
l’abril de l’any passat, pre·
sidenta de la sectorial Joves 
Emprenedors d’Asaja. 

Pere Subirats és un jove 
ramader de Can Puig, de 

Bigues, que a principis 
d’any va obrir una botiga 
de productes de proximitat 
al carrer Santa Elisabet de 
Granollers. El noi ven, sobre·
tot, vedella i porc que s’han 
engreixat i preparat a la boti·
ga mare de Bigues, on des de 
fa set anys la seva família té 
un altre establiment, a part 
d’altres comestibles de pro·
ductors de la zona elaborats 
artesanalment. 

Asaja remarca que els joves 
han estat seleccionats gràcies 
al fet que venen de forma 
directa, sense intermediaris, 
de manera que treuen el 
màxim rendiment dels seus 
productes. 

Montserrat Forns i Pere Subirats són dos dels tres finalistes catalans

Dos vallesans opten al premi al 
millor jove agricultor europeu

Plasticband reforça 
la seva aposta per la 
històrica marca Maturi
Granollers

EL 9 NOU

L’empresa de Granollers 
Plasticband reforça el 
rellançament de Maturi, 
amb motiu de la celebració 
dels 50 anys d’una marca de 
maquinària fleixadora que va 
acompanyar l’aparició dels 
primers palets de la indús·
tria catalana. Maturi era una 
marca que estava inactiva 
des de fa 10 anys i que Plas·
ticband ha decidit rellançar 
a partir de noves inversions 
en recerca per actualitzar el 
producte i aconseguir reduir 
fins al 70% el temps de fei·
xat i dotar els palets de més 
seguretat en els moviments 
logístics.

El director general de 
Plasticband, Jordi Guimet, 
equipara la recuperació de 
la marca Maturi a altres 
rellançaments d’ensenyes de 
la indústria catalana. “És un 
element de valor empresarial 
al nivell de la recuperació de 
marques i productes catalans 
mítics, com Ossa, Moritz o 
Cacaolat”, afirma.

Plasticband és una empre·
sa amb prop de 35 anys de 
presència en el mercat que 
es dedica a la fabricació de 
maquinària fleixos per a la 
indústria. Actualment té una 
facturació de més de cinc 
milions d’euros i dóna feina 
a 27 treballadors. Un 35% de 
la seva producció s’exporta a 
més de 40 països.

Nous reptes 
per a una 
empresa de 
components 
d’automoció

J.C.A.

BVentura Medical Tech·
nologies és l’empresa que 
ha sorgit del procés de 
diversificació que va obrir 
la companyia BVentura, 
dedicada a la fabricació de 
peces d’alta precisió per a 
sistemes de seguretat dels 
automòbils. L’any 2008, la 
companyia va fer un pla 
estratègic per introduir·se 
en nous mercats i va ser 
llavors quan es van explo·
rar les opcions del sector 
sanitari que han tingut 
una primera concreció 
amb l’implant per a mal·
formacions de tòrax.

L’interès de la compa·
nyia és ampliar les possibi·
litats d’aquest nou sector, 
sense deixar de banda la 
seva activitat tradicional. 
Més de 40 anys en els 
sectors de l’automoció i 
l’aeronàutica han donat 
peu a un grup amb una 
presència important tant 
als mercats interiors com 
als internacionals. De 
fet, a més de la fàbrica 
de la Roca, la companyia 
té plantes productives a 
Houston (Texas, EUA) i 
Suzhou (Xina).

La companyia va optar 
per la diversificació en un 
procés independent de la 
crisi actual. La voluntat 
d’obrir nous mercats era 
prèvia al context econòmic 
restrictiu. Ara, es plante·
gen nous reptes per créi·
xer en l’àmbit sanitari.


