PANEL PÚBLIC ASSESSOR DE DOW CHEMICAL-TARRAGONA

Acta de la reunió del Panel el 20 de novembre de 2008
Assistents:
Ignasi Cañagueral
Gervasio Mogio
Carme Oriol
Francesc Vidal
Pere Casanovas
Agustí Mallol
Josep Boronat
Tina Veiga
Antoni Parera
Nani Rodríguez

S’inicia la sessió amb la proposta de la coordinadora pel calendari de l’any
2009, les reunions es faran correlativament en dimarts dimecres i dijous per tal
de facilitar l’assistència de tothom a les reunions.
Recollint la proposta de Carme Oriol s’acorda convidar a una sessió al Dr.
Josep Oliveres responsable de la Càtedra de Sostenibilitat de Dow-URV per tal
que ens comenti, els objectius, projectes i les activitats que s’estan duent a
terme en aquesta càtedra.
Agustí Mallol proposa que els membres del Panel facin una visita a les
instal·lacions de la incineradora de SIRUSA per conèixer el nou sistema de
selecció de deixalles. S’acorda anar el dimarts 27 de gener, data de la primera
reunió prevista.
Josep Boronat, comenta a continuació les implicacions que la crisi econòmica
mundial pot representar per la companyia. Ens comparteix la preocupació per

la situació que es presenta més greu del que es preveia. En aquest sentit la
demanda de productes ha patit una forta davallada al llarg del present
trimestre. Es confia que al llarg de la primera meitat del 2009 la tendència es
modifiqui ja que al contrari es probable que s’hagin de tancar algunes plantes
de producció. Malgrat aquest panorama pessimista, Dow és una companyia
financerament forta. Ignasi Cañagueral ens comenta que la davallada de les
comandes fa que es redueixin algunes partides pressupostaries però en cap
cas aquesta reducció afectarà a les inversions en seguretat.
Els comentaris dels membres del Panel es pronuncien en el sentit de demanar
a la companyia sinceritat i transparència en cas que es prenguin decisions
negatives i en general es manifesta la conveniència de explicar la situació com
fins ara.
A continuació Josep Boronat ens facilita les dades de la joint-venture entre
Dow i PIC, que s’ha de signar, segons el calendari previst, al llarg del mes de
desembre. Ens mostra el logo nou i ens reitera la conveniència i la importància
d’aquest acord que permetrà a Dow afrontar amb més garanties els temps de
crisi actuals.
En aquesta reunió ens lliuren dos documents per tal que els comentem plegats,
l’Informe Públic de l’AEQT i l’informe EMAS que és una normativa voluntària
que regula la Unió Europea on es reconeix les empreses que han implantat un
sistema de gestió medioambiental i han adquirit un compromís de millora
continuada verificat mitjançant auditories independents.
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