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La nova ,fabrica de Sealed· Power
entrara en funcionament a I'octubre
• L'antiga FISA es traslladara a un nou recinte al polígon de Masia d' en Frederic

"

Jordi Castañeda

L'operació urbanística que
ha de posar fi al trasllat
de la fabrica Sealed

Power Europe (SPE) S.L.,

(1' antiga Fisa), des del carrer de
Tarragona fins al polígon de
Masia d'en Frederic, comenca a
prendre forma avui divendres,
amb la posada de la primera pe-
dra als terrenys que han d' acollir
la nova fábrica, que podria entrar
en funcionament --deforma gra-
dual- des deis proxims mesos
de setembre i octubre.

És previst que a I'acte
d'inauguració de les obres hi as-
sisteixi l' alcalde de Vilanova i la
-Geltni, Esteve Orriols; el vice-

president de Productes Motor de
Dana (1'empresa matriu),Daniel
J. Moody; el director general de
la divisió Perfect Cirele Europe
(divisi6 de Dana a Europa, on
s'inscriu Sealed Power Europe);
Jean-Charles Poilleux, el direc-
tor general de Perfect Circle
Europe de Vilanova i la Geltni;
Josep Lluís Marqués, i elpromo-
tor de l' obra, Fernando Tortaja-:
da.

7.000 metres quadrats

El polígon industrial de
Masía d' en Frederic tindrá un ac-
cés per la carretera de Vilafranca
C-244, des d'on s'entrara a la
nova fábrica de SPE. El recinte
nou ocupara una extensió d'uns

7.000 metres ~uadrats i espreveu
que hi treballin unes 305 persones
quan estigui del totenllestit, cap a
finals d'aquest any. Abans, pero,
des del setembre o l' octubre, ja
s'hauran comencat a traslladar a
la nova fábrica els primers treba-

lladors. Tal com indica el director
de serveis tecnics de la fabrica de
SPE a Vilanova, Antoni Gatriga,
"el trasllat s'anirá fent demica'en
mica, perqueles dimensions de la
fábrica no permeten acabar avui
de treballar al carrer deTarragoría
i l' enderná esta treballant tothom
a la nova fábrica".

Entre les característiques
principals de la nova fábrica que

Visió virtual del projeete de fábrícá de SPE al polígon Masia d'en Frederie

araescomencaaconstruir hi ha la
éura sobre el medi ambient, a tra-
vés d'uns controladors de les
emissions a l' aire que facin els
processos productius de

l'empresa.
La producci6 de la nova

fábrica es continuara basant en
l'abastiment de cercols per a co-
txes de les primeres marques del

sector automobilistic d'arreu del
món, Entre la cartera de clients
d'aquesta empresa hi figuren les
companyies Volkswagen, Mer-
cedes Benz, BMW o Volvo.

L'antiga factoria Sera ende.rrocada i es
construirá un nou complex resldenclal

Ellloc que ara ocupa la
fabrica SPE, més algunes fin-
ques del voltant, sera d'aquí a
uns anys un nou complex resi-
dencial, segons un projecte
urbanístic que ja ha esiat apro-
vat per l' Ajuntament de Vila-
nova i la Geltni.
, Així dones, aquesta
transformaci6 urbanística
afectara l' área coneguda com
Cap de Creu i el carrer Tarra-
gona, un deis límits de la ciu-
tat fa 50 anys pero que avui dia
ha quedat completament su-
perat per l' aparici6 de. nous

L'Hora barrís. La fabrica FISA estava
instal-lada en aquest lloc des de
l'any 1942. Als anys 80,
T empresa es va segregar en
MahIe i en SPE. Mahle, de pro-

pietat alemanya, es va trasUadar
a una nova fábrica situada als
afores de la ciutat (a Mas d'en
Puig), de manera que al carrer
Tarragona ja només quedava
SPE.

AIs terrenys d'aquesta
antiga factoria es construiran
blocs de pisos, amb un total de
311 habitatges i de característi-
ques similars als de Fabrica
Nova (de fet, el promotor, Fer-

nando Tortajada, és el ma-
teix). Els blocs ocuparan un
40% de l' espai mentre que un
60% deis terrenys es.destinara
a zona verda. A més, esta pre-
vist que aquests nous habitat-
ges siguin del tipus bioclimá-
tic, per estalviar energía.

Segons ha explicat el re-
gidor d'Obres, Rarnon Caba,
aquest projecte urbanístic es
podrá dur a terme per fases,
ates que amés de la veUa fabri-
ca hi ha d'altres finques afecta-
des. Les obres a la part que
d6na a la ronda Ibérica podrien
comencar irnmediatarnent.

La Societat d'Ensenyants de Matematiques
es presel)ta el proxlm divendres a la UPC

La societat 'd'ensenyants
de matematiques de la comarca
del Garraf fará la seva presenta-
cióel proxím divendres, 26 de

febrer, a, partir de les set del
vespre a Ia sala d' actes de
I'escola universitaria politecni-
ea de Vilanova i la Geltrú.

La presentaci6 típdra uns
breus-discursos inicial s del pre-
sident de la nova entitat, el pro-
fessor de la Universitat Politec-
nica Joan Gómez, el director
d' aquesta universitat a Vilano-

L'Hora va, Joaquim Olivé, que fará pú-
blica la cessi6 d'un espai del
centre 'com a local de la nova
socíetat, el president del Con-
seU Comarcal, Víctor .Forgas i
el president de la Federaci6
d'EnsenYlnts de Maternatiques
de Catalunya, Xavier Vilella.

Posteriorment, el doctor
Claudi A1sina fara una conferen-
cia d'uns cinquanta minuts anib
el títolMatematiquesiVidaqua-
tidiana.El president de la Socie-
tat d'Ensenyants de Matemáti-
ques del Garraf, Joan G6mez,

anima tothom a assistir a aquesta
conferencia, ja que considera que
"s'hi reconeixeran situacions i
personatges que faran veure que
les maternátiques tenen una ves-
sant humana i social diferent del
que s'ha ensenyat sernpre". Fi-
nalment, tancara l' acte l' alcalde
de la ciutat, Esteve Orriols.

Durantla presentació de la
societat, es fará un repás deis

objectius de la constitució del
col.lectiu, que es fonamentaen
les possibilitats de millora en
l' ensenyamenrde matemátiques

a la comarca, a través de la pó-
tenciaci6 de la formaci6 i de
compartir experiencies educati-
ves conjuntes, Lajuntadelanova
societat espera poder atraure
molts deis actuals professors
d'aquesta materia des de
leducacióiprirnaria fins a
l'universitaria. La societar del
Garraf esta integrada dins de la
federaciócatalana, que partici-

pa en l' R,ganització del proper
congrés europeu de Matemati-
ques, que es fará el juliol de
l'any 2000.

L'Associació:
Bonsai inicia
els cursos
aSantJoan

Osear Marín

L' Associaci6 Bonsai Vi-
lanova ha obert la inscripció
dels seus cursos, que comen ya-
ran dimecres 24 de febrer al
Centre Cívic de Sant Joan.

Per aquest any s'han pre-
. parat "dos cursets: un
d'Iniciaci6, que tractara defor-
ma teórica els temes básics de
la técnica del bonsai, com la

poda, el trasplant o el filferrat,
i un de Preparació, destinat a
aprofundir en aspectes més
practics.

El curs d'Iniciaci6 se ce-
lebrara els dimecres, del .dia
24 de febrer fins al 17 de marc,
i cornptará amb la direcció de
Josep López, Joan-Antoni Ma-
rín i el president de
l'associaci6, Francesc Olalla.
El curs de Perfeccionament,
que tindra lloc els divendres,
del 26 de febrer al 26 de marc,
ve guiat per Cristina Valdés,
traductora al' espanyol de di-
verses revistes japoneses es-
pecialitzades i coLlaboradora
d'una de les revistes del tema
del bonsai més prestigioses
de I'Estat: Bansai Actual.

EIs preus de cada curs
són de 4.000 pessetes per als
socis i de 5.000 per als no
socis, tot i que existeix la pos-
sibilitat per als socis
d'inscriure's a tots dos cursets
pel preu de 6.000 pessetes.
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Govoni Ibérica
inaugura
la seva nau
a la C-244

L'Hora

Govoni Ibérica,
I'empresa formada per la ita-
liana Govoni Siinbianca i un
grup d'accionistes catalans, va
inaugurar oficialment la seva
nau de la carretera de Vil a-
franca (C-244) dimecres de la
setmana passada, A I'obertura
oficial ir una fabrica, on ja es
treballava des de l' estiu pass-
at, hi van ser presents els di-
rectius de l' empresa i una no-
drida representaci6 deis ambits
socioeconomics de la comar-
ca.

D' aquesta .manera, es
van poder veure des del regi-
dor d'Urbanisme, Ramon Caba,
fins al president del Consell
Comarcal, VíctorForgas, pas-

sant pel president de la Cambra
de Cornerc del Garraf i alcalde
de Canyelles, Jordi Morera. El
president de l' ADEG, Joan
Anton Matas, va posar els ser-
veis d'aquest col-lectiu a la dis-
posició de Govoni. Els secreta-
ris general s de CC.OO. i UGT
a la comarca, Artur Cardona i
Francisco Rica, també van as-
sistir a la trobada, Govoni Ibé-
rica té en l' actualitat una quin-
zena de treballadors a Vilanova
i té previst d'arribar fins a la
trentena.


