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Vijan~vacapta
,

una empresa
italiana de
tecnologia punta
e' Govoni Ibérica és una factoria de

construcció de sitges en vertical

•• El port i les comunicacions han
estat els motius per escollir yNG

Jordi Úbeda I~
I I

$i
o éscap plataforma,?e
Ilanyament de. sondes

" , F.sp~cials, ni l'hangar
de cap m,lssiL La silueta de la
to re qu~ Govoni Ibérica va
aixecar ~~a fa' sis mesos al
polígon industrial de la zona
nord perinet la construcció de
sugesd'aliatge dalumini en

vertical., una nova forma de
manufactura que és única a tot
I'Estat i que permet uns acabats
de major qualitat que la
fabricació en horitzontaL

L' imponent torre
dengalzament vertical té 26
metres dalcada per vuit
d'amplada i, tot i constituir una,
veritable barrera visual de la
ciutat des de la carretera,
compleix a la perfecció amb la
seva funció d' assamblatge per
soldadura automática deIs ci-
lindres d'alumini en peces de
dos metres dalcada. Un cop
soldades des de I'interior i
l' exterior totes les anelles de la
sitja, aquesta es pot situar en
posició ,horitzontal per
cornpletarels acabats i preparar-
la per al seu transport per carre-

tera fins al client que ~a
encarregat la sitja. ,

La inversió realitzada p r

a la novalplanta de Vilanova' s
de 120 lI)ilions dé pessetes. fl
gr~p Go,vbori presenta per al ~9
una prevfsió de facturació de
1.200 mlli~ms de pessetes. 1,-a
producció estimada per al pri-
mer any de funcionament de la
planta de Vilanova que ocupa

1, !',

una superficie de 4.500 metres
quadrats, és de 120 unitats, Una
xifra que es poi ampliar fins a
les 150 o les 180 peces més
endavant, Aviat la planta de
Vilanova cornencara la
construcció d'una nova sitja de
26,metres d'alcada,

Pel que fa a la creació de
1I0cs de treball, la plantilla ac-
tual és de 15 treballadors pero
ségons el conseller delegat de
Govoni Ibérica, Carlo Gulmini,
l'ernpresa potcréixeren un futur
fins a les 30 persones en funció
de les necessitats i creixement
del volum de negoci i fabricació
de les sitges.

Un deis principals motius
pels quals Govoni ha escolJit
V ilanova per crear la nova planta
ha estat les comunicacions, tant
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L'operari esprepara per soldar els dos cilindres de la sllja que es
superposen dios la torre en posició vertical

per carretera i autopista com per Govoni Ibérica forma part
ferrocarril i per mar, El port es del grup ital iá Govoni
contemplat per Govoni com la Simbianca, que compta amb
porta de sortida de les sitgescap altres empreses filials als Estats
als paisos del nord d' Africa. Units i Brasil. El volum total de
L' única barrera a superar en facturació del grup ésde quinze
aquest aspecte és la del pont mil milions de pessetes. A ban-
sobre la via ferria.ja que algunes da de la construcció de sitges,
de les sitges tenen un diametre una petita par! del procés
de 4,5 metres, als qual cal sumar' productiu en que intervenen,
J'alcada del camió que les trans- , Govoni s'ha especialitzat en la
porta, creació de línies demanipulació,

transport i ernrnagatzematge de
materials a partir del disseny
personalitzat d'elements i
maquinaria necessaria per a
millorar els rendiments en
l'aspecte productiu de les
empreses en sectors molts di-
versos des del químic,
petroqúimic i de tractament de
materials plástics al sector
alirnentari. En aquest sentit,
Govoni esta treballant ara en el
desenvolupament de les línies
de transport pneurnátic de tota
mena de materials,

La nova planta de Govoni
a Vilanova permetrá optimizar
a l'empresa els serveis que
ofereix a la Península, on ja
mantenen un mercat obert i
instal-Iacions arreu del territori.

Caries Castro

Carlo Gulmini, consellerdelegatdeGovoni Ibérica; J'advocadaImmaculada
Fontanals, i I'empresari vilanoí R. Alemany, dins d'una de les sitges
fabricades a Vilanova
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Sis agents redueixen
un home als jutjats

l'Hora ;

Agents de la poi icia es van
haver d'esforcar a fons perreduir
un home que s'IÍavja revoltat
mentre es trobava dins J'edifici
¡lvl, ¡"'ljRl> Iloi I'Qvinª\ÍIl'í
Francesc Maciá, a prop del
Mercat, dimarts passat al matr,
L'incident va causar una gran
expectació entre les nombroses
persones que a aquella hora
passaven per allft, sorpresas pel
desplegament policial.

Segons ha explicat la

Policia Local, I'individu r

qüestió es trobava a l' edifici deis
j utj atsper ser examinar pel metge
forense, Per causes que es
desconeixen, es va originar una
baralla i la policia va haver de
I'lIdUir ij~WIi"¡ l'ltitlie, M~ljitlll "y_
anava enmanillat, van ser
necessaris sls agents per acabar
de reduir-lo, ates que es tractava
d'un home gran i,oorpulent!

Segons explica 'la Policia
Local, aquest mateíx individu té
les facultats mentals pertorbades
i havia protagonitzat anteriors
incidents,

Uns pores sjeseapen
i tomben pelearrer

l'Horo

Un grup format per tretze
porcs es va escapar ahir al matí
d'una granja de la zona Solicrup
i va estar tombant per les
Iitll"imllul~ II~ lil r,mll" ~YrClfl"' ij
¡ltop del Sabe.o, Sellon. va u'
plícar el propletari de la granja a
la Policia Local, algú havia entrat
durant la rnatinada dins el recinte
i havia forcat la porta, de manera
que el. animal s van poder sortir
a l'exterior,

Diversos agents de la
Policia Local es van haver de

desplacar fins a la zona per
localitzar els porcs, que
suposaven un perill per als
conductors.

Finalment, els agents i el

I'r""i~WI ¡¡~I" ",iitti9l" Van I'í>'
der recuperar el. porcs, que
s'havien ficat en el torrent, i els
van portar de nou fins a la granja,

Per aquestmotiu,la Policia
Locabva haver d' aturar durant
uns instants el tránsit a la ronda'

Europa' perque el. animals
poguessin creuar aqúesta via
sense perill,

Es fractura
la cama per
culpa d'una
defecaéió

l'Horo

Una dona que caminava
per la rambla de la Pau va
relliscar per culpa d'una
defecació de gas i com a resultar
de la caigua al terra es va fractu-
rar una cama, Segons ha
informat la Policia Local, la
dona va caure en el pas per a

vianants soterrani de lalrambla
de la Pau, poc abans de les nou
del matí de dilluns passat.

I Ladona,D,G,M" vahaver
de ser traslladada en ambulancia
fins h I'hospital, on va ser atesa

de 11 fractura que va patir.

Denurtciats
dGS robatoris
a punta
de navalla

l'Hora

O'altra banda, el mateix
dia pero al migdia, una ,dona va
denunciar davant la policia
haverestatvíctimad'un robatori
amb intimidació comes al
parquing a I'aire lIiure situar
davant el supermercat Dia, a la
ronda Europa, Segons va expli-
car la dona, un individu la va
amenacar a punta de navalla i li
va robar el seu vehicle.

També un veí va denun-

ciar-un robatori sémblant que va
tenir 1I0c dilluns passat al
.rnigdia. Aquesta persona es
trobava al pare de la torre
d'Enveja quan va ser assaltat

per dos individus, e1s ~ua)s el
van amenacar amb una na"-lIa i
Ii van prendre les 6,000 pessetes
que, duia i el rel lotge. El
deminciant va explicar 'que els
dos Ijoves tenien aspecte de
toxicomans.

I
Intent
d'atracarnent

I •
en una caixa
d'estalvis
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l'Hora

Tres joves van intentar
atracar la sucursal d' una caixa
d'estalvis situada a la placa
Enxaneta armats amb una destral
i una ma9a, Els fets van tenir
1I0c dilluns passat a les nou del
matí. Finalment, pero, el s
atracadors van fugiren un cotxe,
un Opel Kadet de color blanc, ~
sense haver arribat a prendren
res.

D'altra banda, els respon-
sables d'una botiga d'articles de
suomarinisme ubicada a la placa -
Il~ lij Rflinnln VUI1 ¡jpnijn~int 9"~
nl¡¡ú VII entrar u In sev:1 ¡'oll~n
dirnarts passat i que v n robar
material valora! en 90,000
pessetes, Els lladres van accedir
a I'establiment trencant una
finesta i forcant les reixes, També
una botiga deconfecció del carrer
Balmes va denunciar haver sofert
un robatori de material.

j


