PANEL PÚBLIC ASSESSOR DE DOW CHEMICAL-TARRAGONA
Acta de la reunió del dimarts 13 de març del 2007

Primera convocatòria a les 18 hores
Degut a la incorporació de nous membres, es fa una primera convocatòria per tal de
donar la benvinguda i oferir una introducció necessària tant a la empresa i al propi panel:
Amb la presencia de :
Josep Boronat
Bernardo Quesada
Antoni Parera
Joan Maria Sardà
Nani Rodríguez Perea
Es dona la benvinguda al Panel Assessor de Dow al següents membres:
Tina Veiga.Nascuda a Tarragona. El 16 de maig de 1974. diplomada en Treball Social i Oficial
Administrativa.
Casada amb una nena de 6 mesos. Participa activament a les activitat organitzades per
l’Associació de Veïns l’Albada de la que és tresorera.
Treballa com a Relacions Externes i Coordinadora de Meditarrànie-CIE i com a comptable
a la Cooperativa de la Secuita.
Creu en el treball comunitari, en la participació de les persones per fer possible els canvis
però és conscient que falta educació en aquest sentit. És la germana gran de set i potser
per això el que més li agrada és estar amb la família i fer coses en comú. Li encanta
viatjar, tot i que ara li és una mica díficil.
Manel Castaño Bachiller
Nascut a Tortosa el 18 de maig de 1955, veí de Tarragona des de l’any 1977. Viu a Sant
Salvador des de l’any 1082.

És enginyer Industrial i la seva professió és professor d’ensenyament secundari.
Actualment treballa com assessor de formació del professorat en el Centre de Recursos
Pedagògics del Tarragonès, depenent del Departament d’Educació.
Part important del seu temps lliure el dedica al treball veïnal com a vice-president de
l’Associació de Veïns de Sant Salvador i San Ramon. És la seva contribució desinteressada
per “intentar” millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.
És casat i te un fill de 22 anys.
Jordi Moix Batista
Nascut a Tarragona el 10 de juliol de 1975, va cursar estudis primaris i el batxillerat a la
Salle Tarragona. És diplomat en Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió per la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Des de fa set anys desenvolupa el seu treball
professional en el departament d’informàtica de l’Institut Català de la Salut- Hospital
Universitari Joan XXIII. Combinant treball i estudis, es llicencià en Enginyeria Informàtica
per la mateixa universitat.
Vinculat estretament per raons de lligams familiars al municipi de La Pobla de Mafumet, hi
ha establert des de fa quatre anys la seva residència.
Li interessa tot allò relacionat amb les noves tecnologies i el seu impacte a l’empresa i a la
societat. És afeccionat a la fotografia i al maquetisme. Te passió per la història i les
tradicions populars del nostre país.
Pilar Palao Jímenez
Nascuda el 5 d'octubre de 1952. És casada i te una filla.
Treballa com a responsable del Departament d'Informàtica de la Cambra de Comerç de
Tarragona.
Es per damunt de tot una persona social i responsable, li encanta parlar amb la gent,
mirar el paisatge, el cinema, la música i caminar per la muntanya o a la vora del mar tant
se val si està envoltada de natura.
Te una enorme curiositat per tot el que li pot oferir la vida de nou. Es per aquesta
curiositat que s'ha apuntat al Panel, perquè és conscient que malgrat tenir la química a
casa, no la coneix suficient. També li agrada aportar experiències i motivacions i si pot ser
útil donant la seva opinió com ciutadana de Tarragona, estarà contenta.
Joan Carles Francés
Nascut el 3 de setembre de 1967a Pont de Suert. És casat i te un fill. Actualment viu a
Perafort.

És geògraf i treballa com a Tècnic de Protecció Civil al Centre d’Emergències de la
Generalitat de Catalunya a Tarragona.
Després de les presentacions de rigor, Josep Boronat exposa que s’ha intentat buscar
persones amb diversos perfils personal i professionals i que fossin veïns de diferents
barris i municipis de l’àrea de l’empresa per tal de garantir la màxima pluralitat del panel.
En aquest sentit s’està buscant algú que estigui vinculat per professió o veïnatge al sector
turístic.
Tot seguit fa una breu presentació del que és Dow, la seva implantació a Tarragona, els
objectius de la companyia i les motivacions que han portat a crear el Panel Públic
Assessor.
Agraeix als nous membres la seva aportació i els dona oficialment la benvinguda.
Nani Rodríguez comenta tot seguit el concepte de Panel Públic Assessor com organisme
destinat a establir una comunicació bi-direccional entre l’empresa i la seva comunitat.
Josep Boronat argumenta allò que no és el panel reiterant la idea de laboratori social amb
un intercanvi de coneixement que beneficia tant a l’empresa com als propis membres.
Segona convocatòria a les 19 hores
S’incorporen a la reunió els següents membres del panel:
Nuria Velasco
Rafa Torres
Gervasio Mogio
Carme Oriol
Excusen la seva assistència:
Montse Giral
Agustí Mallol
Antoni Parera llegeix l’acta de la darrera reunió i a continuació comunica que per raons de
feina li és difícil continuar amb el càrrec de coordinador del grup. Proposa a Nani
Rodríguez Perea com a coordinadora i després d’agrair la col·laboració rebuda al llarg dels
anys de la seva tasca passa la paraula a la nova coordinadora.
Nani Rodríguez agraeix públicament l’oferiment i passa a presentar la seva proposta de
programació pel 2007. (adjunta)
Tot seguit es fa de nou la presentació dels membres (nous i vells) i es passa l’enquesta de
temes que poden resultar d’interès pel panel per tal de consensuar-los entre tots i y
també la proposta de calendari per enguany.

Josep Boronat afegeix que en les reunions del grup, l’empresa també proposarà els temes
sobre els que vol informar al grup de manera que sigui un intercanvi profitós per tots.
Així, comenta un dels actes previstos per celebrar el 40 aniversari de la implantació de
Dow a Tarragona (1967-2007) i informa d’unes jornades de divulgació sobre Dow que
s’estan organitzant a finals del mes d’abril al Palau de Congressos de Tarragona, on es
farà una exposició sobre diversos aspectes de la companyia.
També convida a tots els membres a l’acte de lliurament del premi Dow corresponent a
l’edició 2007 i lliura les corresponents invitacions.
Carme Oriol fa pública la felicitació i l’agraïment de tots a Antoni Parera per la seva feina
com a coordinador.
S’aixeca la sessió.
Nani Rodríguez Perea
Tarragona, 13 de març de 2007

