PANEL PÚBLIC ASSESSOR DE DOW CHEMICAL-TARRAGONA
Reunió PPA Dow
19 de novembre de 2009
Assistents:
Tina Veiga
Ignasi Cañagueral
Rafa Torres
Jordi Moix
Carme Oriol
Agustí Mallol
Josep Boronat

Joan Carles Francés
Manel Castaño
Adolfo Gimenez
Montse Giral
Pere Casanoves
Nuria Velasco
Nani Rodríguez

Segons estava previst en l’ordre del dia d’aquesta reunió, comencem amb la presentació
que l’Ignasi Cañagueral fa de l’informe EMAS que podeu trobar a la pàgina web de la
companyia. http://www.dow.com/facilities/europe/spain/iberica/salud/emas.htm.
El segon tema a tractar és a càrrec de Josep Boronat que ens comenta les iniciatives que
darrerament s’estan duent a terme des de l’AEQT per solucionar el tema d’olors
millorant el PACMA que és el protocol d’actuació que agrupa a les empreses químiques en
aquest tema . Així les empreses posen a disposició dels CECAT els bombers de la química
per ajudar a identificar les olors que periòdicament alarmen a la població. També s’acorda
que quan hi hagin deu trucades de particulars o una trucada d’algun col·lectiu (Ass. de
veïns etc.) s’activarà el PACMA.
Aquest tema obre un debat entre els assistents que posen de relleu diversitat d’opinions
al respecte:
•
•
•

•
•

La dificultat que hi ha per tal d’identificar aquests episodis i el seu origen.
Que tots els assistents han patit amb més o menys freqüència, en funció del
lloc de residència, aquests episodis.
La sensació que en general sempre es culpabilitza a les empreses químiques
quan a vegades hi ha altres possibles agents: Purins incontrolats,
depuradores d’aigües, fabrica de pinsos etc.
La necessitat de fer un mapa d’olors de la zona.
Que caldria fer un esforç (administració, empreses i veïns) per tal de que la
població conegui als responsables d’algunes d’aquestes olors, perquè en cas
contrari sembla que ningú faci res al respecte.

A continuació es presenta un projecte que està començant a funcionar entre l’AEQT i
l’AESQ, Associació d’Empreses Subcontratistes per millorar la seguretat en el sector a
través de controlar la formació dels treballadors subcontractats.
Així es farà una auditoria de la preparació i les capacitats dels treballadors en base al
criteri de, quins treballadors estan capacitats per a fer què cosa i aquesta capacitació
auditada estigui a disposició de les empreses que subcontracten. És a dir l’objectiu final
seria que la indústria química pugui comprovar no només que l’empresa subcontractada
està homologada sinó que els seus treballadors també ho estan. De moment de les 27
químiques associades a l’AEQT 11 volen implantar aquest control a partir de gener del
2010.
Per últim la coordinadora, Nani Rodríguez comenta la darrera reunió del Panel Públic de
l’AEQT al que va ser convidada i que va generar algunes conseqüències per l’agenda del
nostre panel. Així, en la reunió del Panel de l’AEQT, es varen tractar el tema de la
reactivació i millora del PACMA, del que ja hem comentat i també es va parlar de l’actual
situació de crisi per les empreses químiques de la zona amb unes perspectives poc
optimistes pel que fa a l’any 2010.
Sens dubte, però, el tema que va generar més expectació va ser l’anàlisi de la fuita que
es va produir el passat 22 de juliol en l’empresa ERCROS, on per un problema amb una
vàlvula 150 kg. de vapors nitrosos van produir un núvol que va generar l’activació del
PLASEQTA i que el Centre d’Emergències activés les sirenes d’alerta per avisar a la
població de la necessitat de confinar-se.
La responsable de Mediambient de l’empresa ERCROS Belen Broto, va donar la versió de
l’empresa d’aquest incident i va manifestar, amb l’acord generalitzat del assistents, que
Emergències de la Generalitat es va precipitar innecessàriament en l’activació de les
sirenes i que aquesta precipitació va generar justament l’alarma que volia evitar.
En aquest sentit cal precisar que abans d’escoltar les sirenes d’alerta alguns col·lectius es
van confinar només per la visió del núvol de color taronja que es veia sortir de les
instal·lacions d’ERCROS entre ells el personal de Dow i els alumnes del Centre educatiu
proper Antiga Laboral.
Tornat a la reunió del Panel de l’AEQT, la coordinadora Nani Rodríguez explica que va
intervenir en la mateixa per oferir la opinió, generalitzada entre els membres del PPA de
Dow que sempre és millor activar una emergència que després es demostri innecessària
que lamentar qualsevol conseqüència per omissió. També va comentar que en la propera
reunió del Panel de Dow, amb la voluntat de conèixer totes les versions, s’havia convidat
al responsable d’Emergències que estava de guàrdia el dia de la fuita i que ens podria
oferir la seva versió dels fets. Aquest oferiment es va considerar poc adequat i així amb la
intenció de no ferir cap susceptibilitat es va acordar ajornar la visita del tècnic
d’emergències per més endavant, quan estiguessin resolts tots els expedients
sancionadors oberts a ERCROS des de l’administració.
S’acomiada la sessió fins la propera convocatòria que es tracta del sopar de Nadal .
Encarnación Rodríguez Perea

Coordinadora PPA de Dow Tarragona

