
PANEL PÚBLIC ASSESSOR DE DOW CHEMICAL-TARRAGONA

Reunió del dia 13 de novembre de 2007

Assistents:

1. Tina Veiga
2. Manel Castaño
3. Antoni Parera
4. Gervasio Mogio
5. Jordi Moix
6. Carme Oriol
7. Pere Casanovas
8. Siscu Vidal
9. Pilar Palao
10.  Bernardo Quesada
11. Josep Boronat
12. Joan Carles Frances
13. Joan Mª Sardà

Comença la darrera reunió de l’any amb el recordatori que el dia 21 d’aquest mateix

mes es celebrarà a la BASF la trobada anual de Panels de la indústria química per

intercanviar experiències y comentaris.

Objectius de Dow 2015

Bernardo Quesada ens fa una presentació sobre els objectius que la companyia s’ha

proposat complir per l’any 2015. Per tal de no allargar massa la reunió, ens presenta un

resum d’aquests propòsits i ens convida a veure’ls amb més deteniment a la pàgina web

de l’empresa.

Dow vol ser l’any 2015 la millor i més estable empresa química del món, i amb aquesta

ambició proposa tot un seguit de recomanacions als seus empleats. En general defineix un

standar de sostenibilitat tant en els aspectes econòmic, mediambiental i social. També fa

una especial atenció als temes de prevenció, en seguretat, salut i mediambient.



Respecte  al site de Tarragona Dow es planteja 3 objectius molt determinats:

1. Millorar l’índex de salut dels empleats

2. Reduir el consum d’aigua

3. Reduir els episodis de les torxes

PLASEQTA

Joan Carles Francés, tècnic de la Direcció General de Protecció Civil, ens parla sobre el

programa de comunicació de riscos químics que està duent a terme la Generalitat de

Catalunya. Així ens comenta que el proper dia 20 a les 12 del migdia es farà una prova de

sirenes a tota la zona. També ens explica el simulacre que està previst pel dia 28 al

polígon Nord.

Ens fa arribar també la felicitació de la Generalitat als tots els membres per la seva

participació en les trobades de “paneleros” que han contribuït de manera significativa en

que aquesta campanya  sigui un exemple de participació ciutadana i de consens social per

tota Europa i així volen que consti.

Propostes d’activitats  del PPA per  2008

La coordinadora proposa un seguit de temes per tal de preparar les activitats del Panel

per al proper exercici, independentment d’aquells assumptes que l’actualitat ens porti per

tractar en les diferents reunions. Així la intenció és:

1. Presentar públicament la pàgina web

2. Organitzar unes jornades de portes obertes pels membres del panels, les seves

famílies i entorn.

3. Conèixer millor les activitats del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Es

proposa la visita d’algun expert per explicar-nos la tasca que dur a terme aquest

departament.

4. De la mateixa manera convidar a  la Regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de

Tarragona, Carme Crespo.

5. Tina Veiga ens proposa fer una visita a Mediterrània, l'entitat ecologista de

Tarragona per conèixer de primera mà la seva feina.

6. També proposem conèixer a través d’algun tècnic que és la normativa Reach, per a

que serveix  i que suposa.



7. El programa APQUA, és una iniciativa formativa de promoció del món de la química,

ens agradaria conèixer-lo millor.

Amb el recordatori de la darrera cita de l’any en el sopar de Nadal es tanca la sessió.

Encarnación Rodríguez Perea

Coordinadora del PPA


