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S’inicia la reunió amb l’informe de la companyia sobre l’adquisició de Rohm and Haas, que
havia perillat després de la anul·lació del projecte de joint venture amb l’empresa kuwaití.
Finalment ambdues companyies, han arribat a una acord i així s’ha creat una empresa
líder en materials avançats i productes químics d’especialitat. S’espera que aquest acord
permeti una cartera de negocis diversificada amb un valor de 14 mil milions de dòlars que
es denominarà divisió de Materials Avançats de Dow.

Malgrat aquesta noticia positiva, Josep Boronat ens comenta l’evolució negativa que la
crisi econòmica està suposant per Dow i en general per tota la indústria química a nivell
mundial. Cal valorar la importància que els sectors de la construcció i l’automòbil tenen
per a la venta de productes químics i conseqüentment arrosseguen el sector químic a una
situació especialment crítica.

En aquest sentit, la companyia ens demana la nostra opinió de com és la percepció que
els membres del Panel tenen de l’evolució de la crisi en el sector químic i quines opinions
tenen al respecte.

La coordinadora, inicia el torn d’opinions comentant que en principi sembla que la
repercussió d’aquesta crisi mundial en la indústria química de Tarragona  és menor que en
altres sectors. Tot i que probablement, aquesta percepció no és real, el fet que no es facin



públics acomiadaments en el sector fa que el problema sembli que afecta menys. A nivell
de carrer la traducció de “empreses amb problemes”, es sempre: acomiadaments i
tancaments.

Manel Castaño, reitera aquesta opinió i comenta que en el barri de Sant Salvador, no es
té la percepció que la crisi no afecta de la mateixa manera al sector químic que a altres
sectors. Nuria Velasco manifesta la seva opinió, comentant que segur que la crisi
econòmica afecta a la química amb la mateixa intensitat que en altres sectors, però que
és important anar en compte amb les comunicacions. Manifestacions pessimistes
reiterades poden arrossegar encara a pitjor situació qualsevol sector i per tant és
important actuar amb prudència i sense alarmismes. Malgrat això no podem oblidar que
la realitat que esta castigant a tots els sectors industrials amb duresa.

Carme Oriol, creu que l’opinió pública te la percepció, certa o no,  que el sector químic i
particularment les multinacionals son prou fortes per aguantar en millor posició les
sotragades econòmiques que es deriven d’aquesta crisi. Que probablement les empreses
petites hauran de prendre decisions radicals de tancament i acomiadaments però que les
grans tenen recursos per aguantar èpoques dolentes.

Agustí Mallol creu que la crisi s’ha magnificat i que s’ha fet una utilització política de la
situació. Tina Veiga manifesta la seva opinió sobre la crisi i també ens la fa arribar per
escrit. Entenent que l’empresa, sempre ens manifesta el seu interès per l’opinió dels
membres del panel sobre els temes proposats, li agraïm a Tina el seu esforç i la recollim
en aquesta acta:

“És evident que la crisi ha d’afectar també al sector de la Indústria Química donat que hi
ha productes dels que fabriquen que es destinen a sectors molt afectats com ara la
construcció i l’automòbil, però la diversitat de productes que fabriquen i les seves
aplicacions son molt variades, com sempre ens diuen la Química està en tot, per aquest
motiu no crec que la repercussió hagi de representar un daltabaix a nivell local, i si han
basat la seva previsió de creixement i beneficis en el sector de la construcció, que potser
no tothom però molta gent sabia que havia d’arribar un moment en que fes “prou”,
caldria potser reciclar als alts directius que van decidir aquestes directrius. El sector de
l’automòbil és l’altre gran afectat, però comença a adonar signes de recuperació i quan
tothom parla de mobilitat sostenible, de reduir emissions, etc., a ningú no se li ha acudit
que l’augment en la venda de cotxes els últims anys no era sostenible?
 
I pel que fa a Tarragona crec que la inversió en les instal·lacions i processos existents, així
com en la convivència, ha estat elevada i que si es plantegen tancar instal·lacions
i desmuntar-les és perquè ja han recuperat aquesta inversió de sobres i ara ja no els hi
interessa. El que no és normal és que empreses que porten molts anys instal·lades amb
molts beneficis ara per uns mesos que portem de crisi, perquè crec que encara no fa un
any que es va reconèixer públicament aquesta crisi, resulta que estan enfonsades???  
 
Si volem globalització, ha de ser per tot, no només pels interessos econòmics, també ho
ha de ser pels drets de les persones i la cura del nostre entorn.
  
Sento ser una mica repetitiva en els meus comentaris, perquè això ja ho he dit varies
vegades, però crec que la gent s’està aprofitant d’aquesta crisi per fer reestructuracions



en el seu funcionament (que potser son necessàries però que no haurien de donar-li la
culpa a la crisi) i per retallar els drets dels treballadors que em sembla una
irresponsabilitat i cada dia en conec d’exemples.
 
Empresaris que tenen feina i que han de renovar els contractes dels treballadors i fer-los
fixos, i els fan signar el contracte juntament amb una carta de baixa voluntària sense
data. Aquest empresari no està en crisi i aquesta manera de fer només farà que el
treballador no es trobi del tot bé a la seva feina i se senti com a mínim una mica
“humiliat” i molt insegur quan està fent la mateixa feina i està cobrant el mateix, en un
principi a aquesta persona no li hauria d’afectar la crisi en el sentit que cobra el mateix i
fins i tot hauria d’estar una mica més bé donat la baixada de preus d’algunes coses i entre
elles les hipoteques, però aquesta persona se sent en crisi.
Estic d’acord i crec que és una obligació dels empresaris estar preparats per possibles
situacions de retallades de feines o comandes però, reduint els drets dels treballadors??
No crec que així es surti de la crisi.
 
Al voltant d’aquest, tema es va obrir una conversa entre tots els assistents que va ser
força productiva per tothom.

El següent tema de l’ordre del dia va ser les previsions per l’acte de lliurament del proper
premi DOW que per motius de coherència amb la situació actual, es farà en un acte molt
reduït.

A continuació donem la benvinguda al doctor Josep Oliveres, geògraf de la Universitat
Rovira i Virgili que ens fa una presentació dels orígens i objectius de la Càtedra per a la
sostenibilitat que des de novembre de 2005 patrocina Dow. Així ens va parlar sobre les
activitats de formació, les activitats de transferència per el foment i promoció entre les
empreses i l’administració, els cursos de la universitat d’estiu i altres col·laboracions amb
altres organismes. A continuació es va obrir un interessant debat i diàleg entre els
assistents.
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