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D’acord amb el programa previst a la reunió d’avui assisteixen Josep Ramon Mora Director
General d’Emergències de la Generalitat de Catalunya i Hortensia Grau que és la Delegada
a Tarragona d’aquest Departament. El motiu de la visita era doble, per una banda
explicar-nos el resultat de la campanya de comunicació de riscos que l’any passat va fer la
Generalitat de Catalunya sobre el PLASEQTA i en la que va participar el nostre Panel. Per
altra banda comentar juntament amb Dow el proper simulacre que es farà al més de
gener.
Així, va començar la reunió amb l’agraïment públic que la coordinadora va fer tant al
Director General com la Delegada per acceptar l’oferiment i compartir amb nosaltres la
reunió.
El senyor Josep Ramon Mora va iniciar la seva intervenció presentant la nova organització
del Departament, que va venir motivada per una visió més transversal de tot allò que

abans només es considerava el servei de bombers y Protecció Civil. Ara la nova
organització contempla tres objectius prioritaris:
1. Analitzar, quines són les necessitats és a dir una funció de diagnosi del territori.
2. Planificar, es a dir elaborar el Plans de Protecció Civil i fer les revisions
necessàries.
3. Organitzar els dispositius operatius per:
a. Coordinar emergències
b. El servei 112
c. El CECAT
Respecte a la campanya del PLASEQTA, ens va comentar que el seu objectiu fonamental
era sensibilitzar i educar a la població que per motius geogràfics ha de conèixer el Pla
d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona.
Tot seguit ens va mostrar àmpliament tots els resultats dels sondeigs d’opinió que es van
fer abans i desprès de la campanya per veure el resultat d’aquesta iniciativa. Així els
resultats de la consulta demostraven clarament que el Pla havia acomplert els seus
objectius i que millorava sensiblement la percepció, el coneixement i la confiança dels
veïns respecte a l’administració i les pròpies indústries químiques per protegir la població
en cas d’accidents.
De la mateixa manera ens va comentar que aquesta campanya era només un primer pas i
que calia fer-la periòdicament i amb constància aquesta tasca divulgativa per continuar
millorant la situació.
A partir d’aquí es va obrir el diàleg amb els membres del Panel. Nani Rodríguez va
destacar els resultats de les enquestes que demostraven amb claredat la importància
d’aquestes actuacions i per tant calia continuar amb aquesta intenció. Manel Castaño va
afegir que considerava positiva la iniciativa però que creia que calia fer especial
incidència en el sector de l’ensenyament per tal que els professors poguessin comunicar
als pares que estan prou preparats i que coneixen els protocols d’actuació en cas
d’accident per protegir als alumnes, ja que aquest sector es considerava un dels més
problemàtics. Encara hi ha un nombre important de persones que tot i conèixer la
recomanació de no anar a buscar als fills a l’escola manifestaven desconfiar de la
responsabilitat dels centres.
Montse Giral va apuntar la necessitat de establir mecanismes per tal que en cas
d’emergència alguns sectors de la població no quedessin al marge dels avisos, per
exemple deficients auditius i immigrants. El Director General va afegir que son conscients
que encara cal millorar alguns aspectes i que no només s’ha de consolidar els resultats en
la població en general sinó que cal identificar sectors de població específics. En principi
hi ha alguns col·lectius que estan en les previsions per futures accions: el sector educatiu,
els joves, els nouvinguts i els discapacitats.
De la mateixa manera va apuntar la necessitat de consolidar mecanismes de diàleg al
voltant de les estratègies per protocolitzar i fixar rutines de comportament. També la
pròpia evolució de la societat anirà definits els nous objectius.

Respecte al simulacre previst pel mes de gener la informació la van presentar
conjuntament, Ignasi Cañagueral cap de seguretat de Dow i Josep Ramon Mora i
Hortènsia Grau. Es farà el 29 de gener a les instal·lacions del pantalà de Dow i es preveu
el confinament dels alumnes de les instal·lacions de l’antiga Universitat Laboral. Una fuita
d’etilè a la terminal de matèries primes, una fuita abans de la vàlvula, ocasionarà tres
ferits. En altres reunions coneixerem més detalls sobre aquesta actuació.
A continuació tots els participants van comentar les seves opinions sobre els simulacres,
el resum del que es va comentar es pot trobar a l’apartat corresponent de la pàgina web
del Panel. www.dowppa.com
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