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CENTENARI ERNESTO
VENTÓS, S.A.

Que un projecte es prolongui i perduri durant més de cent anys, no és
habitual ni comú. Denota que és sòlid, que té sentit, que està ben fet i que
ha superat amb escreix les adversitats que apareixen amb el temps.
Perquè un projecte persisteixi i creixi durant 100 anys ha de tenir persones
que l’estimin, que se’l creguin, que l’impulsin i que el defensin dia a dia.
Les persones són l’ànima de l’empresa, les que la fan possible i, en definitiva, les que li atorguen un caràcter propi.
La nostra empresa va començar amb el somni, l’ambició i els esforços
d’Ernest Ventós Casadevall. Tenim la sort que li agradava escriure notes
dels seus pensaments. El testimoni de les seves cabòries inicials està doncs
ben documentat. En llegir-los ara, te n’adones que l’empresa va començar
fràgil, però amb tota l’energia i la classe d’una persona excepcional. La
mort prematura del fundador va deixar tan sòlida la llavor del seu projecte, que va superar fins i tot una guerra.
El relleu i la continuïtat del seu ideari van ser així recobrats de manera
precoç pel seu fill, Ernest Ventós Ravetllat. Un privilegi de persona, excepcional i tocada per la màgia de l’elegància en qualsevol de les coses que feia.

Amb un esperit honest, d’esforç, i amb una gran visió empresarial, el senyor
Ventós va continuar l’obra del seu pare i la va fer sòlida, forta i reconeguda.
Ell va esdevenir el cos i l’ànima de l’empresa durant més de 60 anys.
Quan jo vaig tenir la sort de començar a treballar amb ell, ara fa 30 anys,
vaig aprendre’n que l’ètica i l’honorabilitat són principis bàsics per desenvolupar i dirigir els negocis. En aquells anys, juntament amb l’Alex Ventós,
iniciàrem una nova etapa plena de reptes i, avui, podem dir amb orgull
que el pas del temps ens consolida com empresa i que la millor herència
de valors que vàrem rebre del Sr Ventós no són materials sinó d’esperit,
d’humanitat i de confiança en les coses ben fetes.
La nostra és una empresa d’arrel familiar i la família Ventós és essencial en
molts sentits. Actualment, que tinc l’honor de dirigir aquesta companyia
en el moment del seu centenari, sento molta emoció i gratitud per estar
aquí, per haver estat partícip del desenvolupament d’aquest projecte
i sobretot per ser depositari de la confiança de la família Ventós al llarg
de tres generacions. Amb aquest llibre queda ben palès que la família ha
sabut mantenir unida l’empresa.
I no és únicament el pas del temps el que ens ha fet grans i ens ha portat
fins aquí, penso també amb reconeixement en les persones que han col·laborat amb ganes, amb esforç i que han cedit part de la seva vida i del seu
compromís per fer d’Ernesto Ventós S.A. l’excel·lent empresa que és avui.
Aquest llibre és el testimoni dels cent anys que hem passat i també dels
100 més que podem celebrar si sabem mantenir l’esperit d’Ernest Ventós.
Gràcies a tots els que hi han col·laborat.
Jordi Calonge
Director general d’Ernesto Ventós S.A.
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L’Espígol

ESPÍGOL

1916 -1922

ELS ORÍGENS

La història
d’Ernesto Ventós S.A. va
començar el 1916 quan
Ernest Ventós Casadevall va
fundar la seva empresa de
destil·lació d’essències.
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ESPÍGOL

Ernest Ventós Casadevall, nascut
a Barcelona el 1894, era el gran de
quatre germans d’una família de
classe mitjana. De ben jove es va
haver d’encarregar de la seva família,
per la mort prematura del seu pare.
Començà a treballar com a empleat
de banca al Crédit Lyonnais, ocupació que li permetia disposar d’un
sou fix i d’una feina segura. L’any
1915, any de gestació de la futura
Ernesto Ventós, S.A., combinava el
seu treball al banc amb algunes
representacions d’empreses
d’essències.

Els negocis particulars començaven a
ocupar una bona part del seu temps,
obrint noves perspectives de feina
més engrescadores. El sector de les
essències va començar, aleshores, a
prendre més importància, comptant
amb el suport del seu germà Antoni,
que tenia una representació d’Ylang
Ylang a Filipines.
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Encapçalaments de carta
d’Ernesto Ventós (1919).
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ESPÍGOL

Dietari d’Ernest Ventós Casadevall
1915-1916. (Transcripció de les
notes d’Ernest Ventós Casadevall,
respectant la grafia original)

3.

1.

4.

2.

5.

1.

3.

17 de maig de 1915
“Avui ha arribat el senyor Diaz
de Manila. Aquest vespre soparé segurament amb ell”

19 de maig de 1915
“L’entrevista Diaz produeix els
seus efectes. Ja no penso marxar, penso construir aqui”

2.

4.

5.

18 de maig de 1915
“Ahir vaig sopar amb el senyor
Diaz al Hotel Espanya. Amable i
franc com mai”

27 de setembre de 1915
“Molt optimista d’acció. Crec
que la propera temporada que
pot esser profitossa. Veurem”

2 d’octubre de 1915
“Si els negocis em van bé possaré Taller a fins de Novembre;
car fins aleshores entre’l senyor
Diaz que vindrá i les eleccións
que serán el 14 de Novbre.,
tindré el temps tot ocupat”
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6.

7.

8.

6.

7.

8.

29 d’octubre 1915
“Pot ésser aquest esforç base
d’un cambi d’orientació futura
meva; pot en cambi no tenir
més que una importància
passatgera. Veurem!
Anethol, Ylang Espanya,
Insecticida, etc, etc. Mil negocis
nous, perspectives inèdites…”

17 de febrer de 1916
“Fa molts dies que no he escrit.
Els negocis molt bé. Un frasco
romput d’ Ylang i em guanyo
unes 100 pessetes. 100 Kilos
Espigol me n’hi guanyo 75 ”

15 de març de 1916
“Ahir van tancar la operació dels
10.000 kilos de Farigola. Vam
també concretar en principi la
Societat “Martinez i Ventós” per
aquests negocis. Tinc esperança i fè de fer bons guanys”
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1.

2.

3.

1.
23 de març de 1916
“Deixo el Credit Lyonnais.
M’estableixo. La representació en companyía d’En Martinezde la casa Vaquer, l’exclusiva
per França den Adrian i lo que
ja tinc en ferm, m’asseguren
per més de un any (ademés
del meu actual capital -1500
pessetes) el guany actual del
Credit Lyonnais

Necessito temps pels meus
negocis, temps per quedar bé
amb l’Adrian que no sab que
treballi al Lyonnais, temps per al
conreu de l’esperit, i un marge
de temps per empreses noves
que imagino”

2.

3.

24 de març de 1916
“Aquests dies les novetats son
moltes i totes en relació amb el
meu gran ideal de negoci.
Dimarts vaig anar a sopar amb
Monsieur & i Madame Adrian
a can Martín: molta, molta
intimitat. (…)Tinc pendent amb
ell un contracte de 3000 Kilos
Tomillo (1500 de ganancia).
Tinc molta activitat”

Abril de 1916
“La lluita de si deixo o no el
Lyonnais que va remoure la
carta den Díaz -fraternal cartasegueix violenta en mí.
En aquest moment soc optimista i estic decidit a deixar la
pressó”
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4.
5.

4.
5 de juny de 1916
“Deixo’l Lyonnais: avui aviso a
la Direcció. Fem historia:
Estaba la tarda tranquilament
escribint, quan rebo un recado
de l’Adrian donant cita en el
“Royal” per a un assumpte
asser serieux.
Ell i la senyora. Anat al Eden
Concert, i amb cotxe a casa.
Quedat: marxo enseguida

5.
a Italia per la casa Adrian &
Maluquer.
Fem societat amb l’Adrian. El
negoci per compte i càrrec de
l’Adrian. Jo un fixo de 100 ptes
mensuals i comissions”
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13 de setembre de 1916
“Dies de feina, intensa, de negocis, de guanys.
“Neroly sous fleurs, Musc
ambrette...”
Ha arribat el representant de la
casa Givaudan, el jove Barrel:
bon xicot, bona casa, bones
perspectives. Demà marxa.
Aquests dies a peu i en cotxe, a
visitar clients. 15.000 pessetes.
Bons afers”

ESPÍGOL

El 1916 creà la seva
pròpia empresa
per a la destil·lació
d’essències espanyoles, sota la forma
jurídica de Societat
en Comandita, transformada el 1920 en
empresa individual.
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Ernest Ventós Casadevall
va establir relacions comercials
amb la companyia Givaudan el
1916. La imatge mostra la visita
a Barcelona de Xavier Givaudan
i d’altres membres de l’empresa
suïssa
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Gràcies a la correspondència mantinguda entre Ernest Ventós Casadevall
i la seva esposa, Manuela Ravetllat,
durant els seus primers viatges de
negocis, podem conèixer la gran activitat comercial que va desenvolupar en aquells anys. Eren freqüents
les seves estades a Madrid, València,
Múrcia, Sevilla... on començà a
establir relacions amb importants
firmes del sector com Adrián,
Maluquer i Myrurgia, o la suïssa
Givaudan, entre d’altres.
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2
Capítol 2

La Farigola

FARIGOLA

1922-1939

LA DESTIL·LACIÓ
D’ESSÈNCIES

El 1922 Ernest Ventós
Casadevall sol·licità permís a
l’Ajuntament de Barcelona
per instal·lar un electromotor
de dos cavalls i un alambí de
planxa de coure, de 350 litres,
destinats a la destil·lació
d’olis essencials, al seu taller
del carrer Descatllar
número 5, al barri de Sants.
-22-

FARIGOLA

Retrat d’Ernest Ventós Casadevall.
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FARIGOLA

L’electromotor i l’alambí es trobaven
situats a la planta baixa de l’edifici.
El producte elaborat i les essències
es guardaven en un espai allunyat
de l’alambí . L’habitatge de la família
estava a la primera planta de l’edifici.

2.

1.

3.

1/2/3.
Diferents imatges de l’expedient d’obres de 1922 on es
dóna permís a Ernest Ventós
Casadevall per a la instal·lació
d’un electromotor de dos
cavalls i un alambí a la casa del
carrer Descatllar núm 5 (Sants).
Arxiu Municipal Contemporani
de Barcelona.
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FARIGOLA
4.

5.

Ernest Ventós Casadevall treballava
amb bones matèries primeres procedents de València, Múrcia, Castella
i Andalusia: l’espígol, el romaní, la
farigola, l’eucaliptus, la llimona i la
taronja. Va iniciar també processos
de fraccionament, obtenint el timol
natural de la farigola i l’eucaliptol,
de l’eucaliptus.

4/5.
Alambí original utilitzat per
Ernest Ventós Casadevall
en la destil·lació d’essències
espanyoles.
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L’any 1932 Ernest Ventós Casadevall
formava part del Consell Directiu
de la Unión Nacional de Industrias
Productoras de Esencias en qualitat
de vocal.
Entre les principals companyies del
sector de les essències a Espanya
destacaven Destilerías Adrián-Klein,
S.A.(Benicarló), Maluquer S. en C.
(Badalona), Destilerías Mauricio
Carbonell, S.A. (Barcelona), Destilaciones Bordas Chinchurreta, S.A.
(Sevilla), Destilaciones García de la
Fuente S.A. (Granada), Adolfo Ros
(Málaga), Florfé S.A. (Jaén), Ramón
Sánchez García (Alicante), Rafael
Sánchez López (Granada) i Manuel
Sánchez Ruiz (Madrid).
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FARIGOLA

1.

3.

2.

1/2.

3.

Anuncis d’Ernesto Ventós
publicat a l’Anuario de
Industrias Químicas (1932)

Portada del catàleg antic
d’Ernesto Ventós
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Fora de la seva activitat professional,
Ernest Ventós Casadevall tenia dos
grans interessos: la pintura i la política.
Com a pintor paisatgista, va participar en les exposicions de Belles
Arts de 1910, 1911 i 1920, així com a
l’Exposició d’Art del Círculo Artístico
de Barcelona del 1915. Com a nota
curiosa, destacar que ell mateix va
dissenyar les primeres etiquetes de
l’empresa.
Pel que fa a la vessant política, va
iniciar la seva carrera durant els
anys 20 i 30, esdevenint delegat
del comissari del govern per a la

liquidació de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929. El 12
d’abril de 1931 va ser elegit regidor i
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, càrrec des del qual tingué
una actuació destacada en la Junta
de Museus.
Va ser president de proveïments i,
més tard, president de finances de
l’Ajuntament de Barcelona i cap de
la minoria d’Esquerra al Consistori.
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El 30 de gener de 1933, Ernest Ventós Casadevall va morir a causa d’una
malaltia pulmonar quan només comptava amb 39 anys. La seva mort va
ser molt sentida. L’ajuntament va rebre telegrames i mostres de condol per
part d’altres ajuntaments i grups de la ciutadania. El seu enterrament va ser
multitudinari, tal i com es pot veure a les imatges de l’època recollides per
la càmera del fotògraf de premsa Carlos Pérez de Rozas.
Tant en la seva activitat comercial com en la política, Ernest Ventós Casadevall es
va guanyar el respecte i la consideració dels seus amics, companys i clients,
essent recordat com una persona intel·ligent, honesta i molt treballadora.
El 25 de juny de 1933, en un acte d’homenatge a la seva memòria, es va
batejar la plaça del Centre de Barcelona, entre els barris de Sants i Les Corts,
com a plaça d’Ernest Ventós. Van assistir-hi membres de l’Ajuntament de
Barcelona i un públic nombrós. Francesc Macià, president de la Generalitat,
Lluís Companys, aleshores ministre del govern espanyol i futur successor
de Macià, i el doctor Jaume Aiguader, alcalde de Barcelona, visitaren posteriorment la família del difunt, la seva vídua, Manuela Ravetllat i els seus tres
fills, Ernest, Núria i Raquel.
El setembre d’aquell mateix any va morir Manuela Ravetllat, deixant orfes
els seus tres fills. Manuela havia confiat la cura dels nens a l’esposa del seu
germà Josep Ravetllat, la Montserrat Bertrana. El matrimoni i els seus dos
fills Jordi i Ernest, es traslladaren del seu domicili de Sant Boi de Llobregat
al carrer Descatllar.
Amb l’esclat de la Guerra Civil deixaren el barri de Sants per anar a viure a
Argentona, a la casa que havien heretat dels seus pares. Van ser temps difícils, de creixent escassetat i en Josep Ravetllat es va haver d’exiliar, primer
a França i després a Suïssa, essent la Montserrat qui agafà les regnes de la
família, amb el suport del seu nebot Ernest Ventós Ravetllat.

-30-
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El Vetiver

VETIVER

1939-1959

EL DESENVOLUPAMENT

Un cop acabada la Guerra,
les famílies Ventós i Ravetllat
tornaren a Barcelona. La casa
del carrer Descatllar i el taller
d’essències havien patit greus
destrosses durant la Guerra, i
tot el que en quedava eren
algunes garrafes.
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El 1942 es va casar amb Maria Omedes Calonja, que
havia conegut a Argentona. Els primers anys van viure al
carrer Descatllar continuant el negoci de les essències.
El matrimoni va tenir vuit fills.

Malgrat les grans dificultats que la
política econòmica autàrquica generava en l’Espanya de la postguerra,
Ernest Ventós Ravetllat va saber sortejar
les restriccions per poder establir els
vincles amb els clients i proveïdors
estrangers i poder importar els olis
essencials per a la seva empresa. La seva
primera representació va ser la de la
firma Robertet de Grasse (França), que
treballava amb matèries primeres per
a la perfumeria, establint-se un important vincle comercial i d’amistat amb
la mateixa. Ernest Ventós Ravetllat
els va representar durant 36 anys, fins
que Robertet va crear la seva filial a
Espanya.
-37-
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L’amistat d’Ernest Ventós Ravetllat amb el
perfumista Arturo Jordi Pey va marcar
definitivament l’etapa següent: va ser gràcies
a ell, representant de Firmenich a Espanya
des del 1933, que l’Ernest Ventós agafaria
posteriorment la representació de Firmenich.
A mitjans del segle XX, Firmenich
era una de les primeres firmes
mundials en l’àmbit de la perfumeria. Quan esclatà la Guerra
Civil, Jordi Pey va marxar a Ginebra on va romandre durant tot el
conflicte, començant a fer composicions i desenvolupant la seva
gran capacitat creativa. Acabada la
Guerra, es quedà a Firmenich com a
perfumista i, davant la necessitat de
trobar un substitut com a representat a Espanya, va recomanar l’Ernest
Ventós Ravetllat: així va ser com a
partir del 1948 el senyor Ventós
va iniciar la distribució dels productes de Firmenich a l’estat espanyol.

Ben aviat se li reconegueren aptituds
que el convertiren en un referent
del sector. Era un home intel·ligent,
honest i íntegre, amb una gran
visió empresarial i instint comercial.
És per això que el 1952 formà part
de la junta directiva per a la creació
del Grupo Sindical Autónomo de las
Industrias de Perfumería y Afines. La
creació d’aquest col·lectiu va suposar l’origen del reconeixement d’un
sector diferenciat de les indústries
químiques, en el marc jurídic de los
sindicatos verticales i també la llavor
de la futura Asociación Nacional de
Perfumería y Cosmética (STANPA),
que aplega encara al segle XXI les
empreses que fabriquen i distribueixen perfums i cosmètics a Espanya.
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VETIVER
1.

3.

2.

1.

2.

3.

Ministeri de comerç. Registre
General d’Exportadors: dades
de l’empresa Ernesto Ventós
de l’any 1946

Factura de la firma Chuit, Naef
& Cie, futura Firmenich (1950)

Factura de la empresa
P. Robertet & Cie (1955)
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4.

6.

5.

4.

5.

6.

Factura de l’empresa Esperis
S.A. de Milà (1956)

Factura de l’empresa alemanya
Haarmann & Reimer (1955)

Factura de la companyia suïssa
Firmenich (1956)
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Encara en la dècada dels 50 i malgrat l’autarquia, aconseguí
consolidar la seva vocació exportadora, amb una mitjana
de 700.000 pessetes anuals, el que per a l’època era tota
una proesa.
Queda palesa la seva activitat en un document del 1956
que descriu la situació de l’empresa en aquells anys:
Don Ernesto Ventós Ravetllat, Director-Propietario de la Empresa de Destilación de Esencias de su mismo nombre, establecida en el año 1916, dedicándose
a la destilación de esencias del país y fabricación de esencias para el consumo
interior y exterior, en perfumería, jabonería, etc., en la que viene empleando
12 obreros que mantiene permanentemente, así como unos 25 obreros más
eventuales, que emplea en las épocas de destilación en el campo, con capital
de tres millones de pesetas. Siendo el volumen de ventas de unos doce millones
de pesetas anuales.

El 1958 i com a conseqüència de les obres d’obertura de
l’avinguda Madrid, el senyor Ventós Ravetllat va fer la
cessió dels terrenys afectats del carrer Descatllar a l’Ajuntament, a canvi de l’adjudicació de la part sobrant del
mateix carrer per poder-hi instal·lar les dependències
annexes a la seva fàbrica.

-44-
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El Pàtxuli

PÀTXULI

1959 -1985

LA CONSOLIDACIÓ

La dècada dels 60 ve marcada
per la presentació a Espanya
de dos films de l’empresa
Firmenich. Ernesto Ventós
Ravetllat, com a representant
de la firma suïssa, s’encarregà
de tota l’organització.
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PÀTXULI

El 1961 es va presentar el documental Síntesis. I el 1968,
en el marc de la Semana de la Cosmética y Perfumeria de
Barcelona, es projectaria un segon documental, La materia y
el espíritu, amb notable repercussió en el sector de la perfumeria i els aromes.
1.

2.

1.

2.

Arribada de Robert Firmenich
a Espanya amb motiu de la
presentació del film “Sintesis”
(1961). L’acompanyen Ernest
Ventós i Arturo Jordi Pey

Arribada de Robert Firmenich
a l’aeroport de Barcelona, amb
motiu de la presentació del film
“La materia y el espíritu”. Rebut per Ernest Ventós Ravetllat
i Arturo Jordi Pey (1968)

-49-

PÀTXULI

El desembre de 1973 es produeix
un canvi important quan Ernesto
Ventós Ravetllat deixa de ser una
empresa individual del negoci de
les essències passant a constituir-se
com a Ernesto Ventós, Societat
Anònima, amb seu a l’avinguda
de Madrid, 211-213, de Barcelona.
L’objectiu de l’empresa era
“l’extracció, fabricació, comerç,
promoció i distribució d’essències
i productes químics”.

-51-

PÀTXULI

Al llarg dels anys
70 i 80 l’empresa
es va consolidar
com a representant
de les grans firmes
Robertet i Firmenich,
convertint-se en peça
clau en el món de la
distribució de fragàncies i aromes.
-52-
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Al llarg de tota la seva trajectòria professional,
Ernest Ventós Ravetllat va saber transmetre
a les seves empreses els valors personals
que sempre el van caracteritzar: integritat,
ètica, suport a les persones, qualitat humana,
discreció, confiança, perseverança en el
treball i cultura de l’esforç.
Desde muy joven he vivido la aventura de las esencias:
Ya, a los 10 años, acompañaba a mi padre en su producción de Timol y Eucaliptol en
un pequeño alambique.
Posteriormente, recién acabada la guerra civil española, hace casi 50 años, viví el maravilloso mundo de las destilaciones en España. Recuerdo aquellas noches en pueblos de la
meseta española, envuelto de olor de espliego, con una atmósfera limpia, donde las estrellas brillan con más fuerza y atracción, con mucho frío, pero rodeado del calor humano
de los hombres del campo, recios y nobles.
Al colaborar con Firmenich España, conocí un nuevo mundo, en el que las esencias
simplificadas en las que me movía, era una pequeña parte de la actividad de nuestro
ramo. Y allí conocí lo que era la investigación y los esfuerzos que representa, la organización,
el arte de la creación de los perfumistas y de los saboristas con su fantasía e inspiración,
conocí el afán de superación y conocí una empresa en la que, además de todos estos valores,
había uno que para mí era básico, que es el valor humano, el sentimiento de amistad
y comprensión, de cariño personal, confianza y honorabilidad.
Y así pasé muchos años, conociendo tres generaciones de propietarios Firmenich,
con el orgullo de considerarme un amigo de cada generación.
Ernesto Ventós Ravetllat
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Capítol 5

La Llima

LLIMA

1985-2013

L’EXPANSIÓ

L’any 1985 es produeix un
punt d’inflexió en la història
d’Ernesto Ventós S.A. El senyor
Ventós va vendre l’empresa a
la firma suïssa Firmenich, que
volia instal·lar-se a Espanya
arran de les possibilitats que
oferia la integració del país
en el marc de la Comunitat
Econòmica Europea.
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LLIMA

L’estratègia comercial que plantejà
Jordi Calonge començà amb la
incorporació de noves persones per
crear un jove equip de col·laboradors
capaços de fer gran la companyia.
La primera incorporació va ser
Máximo Mate, per a la gestió del
magatzem de què encara avui n’és
responsable. L’objectiu era el
desenvolupament d’una estructura
comercial i de servei al client, en la
indústria nacional de matèries primeres per a fragàncies i aromes.
Les primeres oficines d’EVSA estaven ubicades al sisè
pis de l’avinguda Madrid, 211-213, i el magatzem es
trobava en un aparcament subterrani proper, situat al
carrer de Guitard, cantonada Robrenyo, de Barcelona.
El repartiment de producte oscil·lava entre els 200 i els
400 quilos diaris.
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LLIMA

El catàleg dels productes distribuïts en
aquella dècada arribà a 13, dels quals 6 eren
naturals (pàtxuli, llimona, mentol, sàndal,
eucaliptus i taronja) i 7 sintètics (hedione,
citral sintètic, cis-3-hexenol, acetat de benzil,
aldehid C-14 i cumarina). Els productes
naturals constituïen el 30% de la facturació,
mentre que els sintètics, el 70%.
La nova etapa va començar amb èxit i l’empresa creixia
de forma constant. Calien més persones i més espai per
acollir-les: les instal·lacions de l’avinguda Madrid s’havien
fet petites. És per això que el 1988 s’adquiriren uns terrenys
al polígon Femades de Cornellà.
El juliol de 1990 EVSA es va traslladar a les noves instal·lacions
de Cornellà, on es centralitzaven les tasques comercials,
de gestió i d’emmagatzematge. Algunes de les incorporacions de l’època, que encara avui continuen a la companyia
són: Ernest Costa (departament financer), Gustavo Martín
(que començà al magatzem) i Gemma Parramon (control
de qualitat).
També es va adquirir el primer elevador de càrregues per
al magatzem i el primer cromatògraf de gasos per al
laboratori.
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La nau de Sant Just estava dividida en diferents zones: la
nevera per a la conservació en òptimes condicions de
determinades essències, la zona dels productes inflamables,
la zona de reenvàs, el laboratori, la recepció i l’expedició
de Ventós. També es van construir uns tancs amb capacitat
per a 35.000 litres. El trasllat de la seu de Cornellà a Sant
Just culminaria el març del 2001.
Aquell mateix any, EVSA va obrir la seva primera filial a
l’estranger, Ventós do Brasil, a Sao Paulo. Aleshores, les
exportacions ja eren el 65% de la facturació, de la qual
el 25% tenia com a destí Amèrica Llatina. Es creava així
una plataforma logística per atendre les comandes de la
zona amb la màxima celeritat. L’expansió per l’estranger
va continuar al llarg dels anys següents amb l’obertura de
delegacions pròpies i amb magatzems d’estocs a Xina i
Mèxic (ambdues el 2011) i la compra de l’empresa francesa
Prodasynth (2013), fabricant de productes químics aromàtics.
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LLIMA

Construcció del nou edifici de
Ventós a Sant Just Desvern (2007)
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LLIMA

En la primera dècada del segle XXI, la plantilla continuava
augmentant, així com la facturació i el catàleg de productes.
Es distribuïen productes de les principals companyies
mundials del sector: IFF, BASF, PFW, PT INDESSO, NIPPON
ZEON, SYNAROME, PCAS, FIRMENICH, MIGUEL PARRA, KAO,
HINDUSTAN POLYAMIDES, DSM, BALLER, PQA, MILTITZ, RARO’S,
KELKAR...

De nou les instal·lacions van esdevenir insuficients i es
va construir un nou edifici al costat de l’anterior, que és el
que ocupa actualment la seu central de Ventós, a la carretera Reial, de Sant Just Desvern. L’edifici va ser inaugurat
el 2008. Però el creixement continuat va empènyer a obrir
dos magatzems més, ubicats a prop de la seu central.

Ernest Ventós Ravetllat i Jordi
Calonge en l’acte d’inauguració
de les noves instal·lacions de
Sant Just Desvern el 2008
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Capítol 6

La Mimosa

MIMOSA

2013-2016

EL PRESENT I ELS REPTES DE
FUTUR

El 2013 es van ampliar les
dependències de l’empresa
amb els antics magatzems
que la companyia Myrurgia
tenia a Sant Just Desvern.
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MIMOSA

Es van realitzar treballs de millora i modificació de les instal·lacions per tal
de transformar-les en el modern magatzem automatitzat que és actualment.
Organitzat en diferents naus dedicades a l’emmagatzematge i tractament
dels productes, la seva superfície es de 30.000m2, amb una capacitat per
a més de quatre mil palets. Les noves instal·lacions automatitzades es van
inaugurar el 2014.
2.
1.

3.

1/2.

3.

Les diferents naus d’emmagatzematge permeten disposar
de més de 2.000 productes en
estoc

Les noves instal·lacions
d’emmagatzematge estan
totalment automatitzades
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MIMOSA

Els productes que arriben cada dia a
Ventós passen pel control de recepcions i el de qualitat. El laboratori
realitza les anàlisis físico-químiques,
cromatogràfiques i organolèptiques.
Tant les mostres d’origen com els
productes rebuts s’analitzen per
assegurar-ne la qualitat i traçabilitat.
La planta de naturals és un pas més
en la trajectòria de Ventós. El 2010
s’havia comprat una nau situada
al carrer Monturiol de Sant Just, al
darrera de l’actual seu de Ventós, per

a l’emmagatzematge de productes
inflamables. El 2015 es van iniciar
les obres per transformar l’antiga
nau en una planta de destil·lació de
productes naturals. Aquesta disposa en l’actualitat de la tecnologia
més innovadora, combinant la destil·lació tradicional i la molecular.
Es treballa amb productes de gran
qualitat i alt valor afegit.

2.
1.

1.
El laboratori de Ventós realitza el
control de qualitat de producte
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MIMOSA
3.

5.

4.

2/5.
La nova planta de producció de
naturals de Ventós combina la
destil·lació tradicional amb la
destil·lació molecular
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MIMOSA

Ventós lidera des de Sant Just Desvern
el sector de les matèries primeres
per a fragàncies i aromes. I la màxima que ocupa i preocupa per
aquest gran equip de 180 persones,
entre la seu central i les delegacions de Brasil, Xina, Mèxic i França,
continua essent el servei i treballar
en sincronia per continuar fent possible aquell somni que el 1916 va
empènyer l’Ernest Ventós Casadevall
a fer empresa.
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MIMOSA

1.

5.

6.

7.

3.

2.

8.

4.

9.

1.
Ventós Sant Just.
Dep. Informàtica
2.

4.

6.

8.

Ventós Sant Just.
Dep. Administració

Ventós Sant Just. Magatzem

Ventós, Esencias y Químicos,
S.A de C.V (Mèxic)

Ventós Shanghai Ltd. (Xina)

3.

5.

7.

9.

Ventós Sant Just. Magatzem

Ventós Sant Just. Comercial

Prodasynth SAS (França)

Ventos do Brasil Ltda.(Brasil)
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Agraïments
La història d’Ernesto Ventós no hauria estat possible sense la col·laboració
de totes les persones vinculades estretament amb l’empresa.
Volem agrair molt especialment els testimonis i documentació aportats
per la família Ventós, membres de la tercera i quarta generació, a través
dels quals hem pogut conèixer la trajectòria personal i professional dels
Ernest Ventós:
Ernesto Ventós Omedes, María Ventós Omedes, Marta Ventós Omedes,
Isabel Ventós Omedes, Gloria Ventós Omedes, Lluís Ventós Omedes,
Alex Ventós Omedes, Carlos Ventós Omedes, Inés Ventós Soler-Cabot i
Lluís Ventós Lario.
Agrair també el testimoni d’Ernest Ravetllat, que va viure els difícils anys
de la Guerra al costat d’Ernest Ventós Ravetllat. I de Maria Masriera, tota
una vida treballant a l’empresa com a secretària de direcció.
A Esteban Rodés Monegal, gràcies per la documentació aportada.
A l’equip humà que treballa cada dia a Ventós, gràcies pel compromís.
Als amics, clients, proveïdors, professionals del sector... gràcies pel suport i
confiança al llarg d’aquests anys.

