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La locomotora Meterá,

la del Tren del Centenario
tornaré "a- circular !!¡jéma
dissabte-' per lesvles dél
Museú'~ del" Ferrocarril,
éoincidint ámb el dia men:, '
sual de vlsíta gratUIta" ,-'
, , Un cop al mes, úngrup
d'amics (jel ferrocarril' po-
sen en marxá la máquina'ria
de vapor, -d'aquesta loco-
motora per 'tal que els
visitants puguin veure corn
funcio-navá aquest sistema
de tracció. L'horari de visita
és 'de deú 'del matr a dues
del migdia,

EIs esplaisde la ..
Geltru, La .Capsa
i L'Espurna

./ obren la
i •..•, '\,

-'r""!: !~!,~",r.;i..!~.,.?..:-='~"·t
C;;',I.,Jaf.!'I''; '';::;~Red~~cfl¿, '
~: Eís e;plais'dé'le's pár:' ,
róquies;de:Vilanoval iií_,
Geltrú:"o'bren' el ;tér7ñlríi '
d'in s'cripcf~t pef ,{a'r'buts
1991/9S:que cornencará a
l'octubre amb la' voluntat
de poten'Clar la cóordináclé
entre ell$,~~"'" ' ;,' , ", ..
¡'>J:EfCéhtre -a'Esplai de la
GeltnV:'" ohrira ' "-les
inscripcións els dies 2' i'3,
de set a nou del vespre, La
CapsaiSa,nt Antoni), ,c¡ue
comen~r'a -ér'curs' el' dla
18, fará-les-lnscripclons' el
mateix dia, dequatrea set
de la tarda i L'Espurna, de
SantJoan, obre les lnscrip-
cions la setmana Vinent, de
set,a v~itdel y~spre:'!::! r

'Gusmét~E:úr:op\!~.lídermundial.en
.escumatIe p~linrefa,~{)bre,8Vilanova"
Haadquirit. Jes,ep.ípre,sés vllanovines lnstapol i Rohesa. ,

REDACCIÓ

Gusmer Europe, 'Iá, filial.
.europea de.ta.rnultlnaclónaf '
nord-arnericanaGusmej, Ma-
chinery Group.va obrir áquií'st,
dimecres les' seves rroves
intal.lacions a Vilanoya';Ua ,
Geltrú, concretarnent al:poir~
gon de la Masia en Barreras, A
I'acte d'inauguraci6van assistir
I'alcalde de la ciutat, Esteve
Orriols; el president de
I'empresa PMC, de la~~uál,';'~
Gusmer Machinéry n'és $Obsi-!,'
diaria, Phil Kamins i Denis
Commette, president de,qus-,
rner Machinery Group, '

Gusrner és el líder europeu '
en el sector del disseny, fabri-
caci6 i comercialitzaci6 de sts-
temes ,pú a la projecci6
.d'escurna de poliuretá, mate;
¡ rial ',u!ilitzat, sobretot, corn a
alllárnent térmic en 'la cons-
trucció. La segona marca en el
,mercat europeu era la vílano-'
vina lnstapol (Instalaciones de
, Poliuretano) que, [untarnent,
amb Rohesa, I'empresa
d'enginyeria que fabrícava la
maquinaria que després co-
mercialitzava Instapol, han
estat adquirides per Gusnier
Europe, El mercat espanyol
és, de fet, el tercer millor mer-
'caf'mundial i Instapol n'era la '
marca llder. Amb aquestes
adquisicions, dones, Gusmer
s'assegura aquest ímportant
mercat alhora que es confirma
com a líder del mercat mundial
en aquest sector, Des de Vila-
nova, Gusmer Europa coordi-
nara la xarxa de distribuci6

Inauguracl6 de les noves Instal.lacions, S6n a la Masia en Barreras F~UX

estesa pels mercats europeus,
afrícaris (sobretot al Marroc) i
del'Oríent próxlrn, un mercar
en ,expansi6, , '
, La nova indústria té una
superflciecOberia de 1,575 m2,
amb 360 metres de planta, on
s'hi ubiquen les oficines i ser-
veis administratius, L'empresa
cornptará amb una plantilla
inicial d'uns 30 treballadors,
provinents d'lnstapol i Rohe-
sa,

El president de' Gusmer
Machinery Group va remarcar _
els objectius de I'empresa a '
partir de la seva implantaci6 a
Vilanova: proveírde productes

innovadors per poder arribar a
nous mercats, continuar im-:
plantant normes de qualitat i
proveir d'un suport técnic la
filial europea, Com a Gusmer
Europe, va dir Cornrnettet,
estarem al punt estratégic

Des deVilanova
escoordinaran els
.mercatseuropeu,
'africa i d'Oríent

per a aconseguir amb el seu
bit mantenir la poslcl6 de
Gusmer com a prove'idor
número u del m6n d'equips
per a projecci6 d'escuma de
polluretá,

Orriols va recordar la tradi-
ci6 industrial vilanovina, i va
manifestar la voluntatde I'equip
de govern de treballar per a la
consolidaci6 d'un teixit indus-
trial consolidat que sigui com-
patible amb els sectors deis
servets i del turísrne. En aquest
sentit va insistiren resfory i el
risc que representa poder ofe-
rír nou sót industrial, un risc
que continuem assumlnt.


