PANEL PÚBLIC ASSESSOR DE DOW CHEMICAL-TARRAGONA

Reunió del Panel Públic Assessor
26 de juny de 2007
A la darrera trobada que es va convocar abans del parèntesi de l’estiu hi van assistir:
Antoni Parera
Bernardo Quesada
Manel Castaño
Gervasio Mogio
Jordi Moix
Montse Giralt
Agustí Mallol
Pilar Palao
Lídia Martinez
Carme Oriol
Adolfo Gimenez
Josep Boronat
Antón Valero
Abans de començar es va donar la benvinguda a un nou membre, Adolfo Gimenez
professional del sector turístic immobiliari, un perfil que el panel havia considerat
necessari per aconseguir una representació territorial adequada. També hi va assistir,
Carme Pérez nova incorporació al departament de comunicació de la companyia a la seu
de Madrid que va conèixer als membres del panel i el seu funcionament.
Dins del que estava previst segons l’ordre del dia es va presentar la proposta de pàgina
web del Panel i es varen fer les següents observacions:
1. El disseny i la distribució de les diferents parts de la web es reconeixen com
estèticament agradables i ben estructurades.
2. Es recomana incloure imatges, fotografies etc. per alleugerir el contingut.
3. Cal completar els perfils dels membres del Panel i incloure les fotografies que
falten.
4. S’acorda que el comptador de visites sigui informació confidencial
5. Cal substituir la fotografia de la torxa ja que no correspon a l’esmentada
instal·lació. recullen les opinions dels membres del panel no es poden obrir.
6. Es considera important afegir en els enllaços altres pàgines web sobre
Tarragona, Butlletí turístic, URV etc.

7. En la propera reunió un cop enllestides aquestes observacions es parlarà de
com i quan fer la presentació pública de la web.
A continuació s’incorporà a la reunió n’Enric Rovira, epidemiòleg de la Delegació a
Tarragona del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya per informar-nos a
tots plegats de què és l’Observatori de la Salut i el Medi ambient del Camp de Tarragona i
concretament per presentar-nos les primeres conclusions de l’estudi que s’està duent a
terme sobre la relació entre indústria química i la salut en l’àrea citada.
Tot i que encara no es pot parlar de resultats definitius sembla que la salut de la població
de l’àrea de Tarragona no presenta cap alteració significativa que es pugui imputar a la
incidència de la indústria química, ben al contrari els índex indiquen que gaudim d’una
bona salut dins dels paràmetres considerats normals en el genèric de Catalunya.
S’acorda felicitar al doctor Rovira per la seva exposició, que unànimement es va
considerar molt interessant i profitosa.
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