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Govoni inaugura la nova planta de
Vdanova tot il'abseneíade,Subira

Una de Ies sitges que es fan a Vilan~va. Esta previst produir-ne 12Del primer any

Redacció
Govoni tberica a inauqurar

dimecres passat la nova plan-
ta que I'empresa ha posat en
marxa a Vilanova. A I'acte hi
van assistir representants de
totes les institucions de la co-
marca, a més d'empresaris, El
conseller d'lndústria, Comete i
Turisrne de la Generalitat, An-
toni Subirá, no va poder assis-
tir a I'acte tal com estava pre-
vist, perque va haver d'assistir
al Parlament de Catalunya. En
nom seu va presidir I'acte in-
augural el director general de
Consum i Seguretat Industrial,
Albert Sabala i Quran. Aques-
taés la seqona vegada en tres
meses que el conseller Subira
no assisteíx en un acte cele-
brat a Vilanova. El consdller va
excusar tarnbé la saya présen-
claa la inauguració dela Fira
de Novembre. ~~.
" 'Govoni lberica ha.instaLlat
a Vilanova una planta de pro-
ducció de maquinaria i tracta-
ment de productes amb una
línia automatitzada, únicaa Es-

panya. L'empresa funciona a
Vilanova des de I'estiu i passat
iestáespecialitzada en ia cons-
trucció en vertical de sitges en
aliatge d'alumini. Aquesta tec-
nica permet construir més ra-
pid, estalvia feina i aconse-
gueix més qualitat. Així, per
exemple, amb el sistema de
construcció en horitzontal es
podria fer una sitia per setma-
naoAmb la construcció en ver-
tical, cada setmana se'n fabri-
quen tres.

La nau de Govoni esta si-
tuada a la C-244 i té una torre
d'engalzament vertical de 26
metres d'alcada i 8 metres de
costat en planta, on es solden

Govoniés
especíalistaen la

producció de sítges
d'aIumini

FELlX

. cadascuna de les anelles que
formen I'estructura de la sitia.
L'empresa ha fet una inversió

, de 120 milions de pessetes en
la nova planta. La plantilla ini-
cial és de 15 treballadors, tot i
que esta previst ampliar-Iasuc-
cessivament.

La construcció de sitges i
contenidors especials és el
principal objecte de les
instaLlacions de Vilanova, tot i
que Govoni desenvolupa una
activitat que va des de
I'enginyeria i la producció
d'instaLlacions d'emmagatz-
ernatqe, dosificació, barreja i
transport pneurnatics de pro-
ductes. Els seus productes
serveixen per als sectors quí-

. mic, petroquímic i de rnateries
plastiques, així com al sector
alimentari i a l'ecolóqic,

Els participants a la inau-
g'ur~ció de la nova planta van
visitar les instal.lacions i van
presenciar una demostració
del treball que realítza Govoni
a Vilanova. .


