
PANEL PÚBLIC ASSESSOR DE DOW CHEMICAL-TARRAGONA

Reunió del Panel Públic Assessor
15  de setembre de 2009

Assistents:
Ignasi Cañagueral                    Tina Veiga
Antón Valero                            Nuria Velasco
Carme Oriol                             Joan Carles Francés
Rafa Torres                              Gervasio Mogio
Francisco Vidal                         Pere Casanovas
Agustí Mallol                            Toni Parera
Joan Mª Sardà                         Josep Boronat
Nani Rodríguez

Comença la reunió amb la informació que facilita la coordinadora sobre laComença la reunió amb la informació que facilita la coordinadora sobre la

reunió de panels de la Indústria química que estava prevista per finalsreunió de panels de la Indústria química que estava prevista per finals

d’aquest any i que s’ha decidit aplaçar fins l’any proper. Així mateix Nanid’aquest any i que s’ha decidit aplaçar fins l’any proper. Així mateix Nani

Rodríguez comenta que el nostre panel havia fet un oferiment als altresRodríguez comenta que el nostre panel havia fet un oferiment als altres

grups per tal de coordinar les nostres tasques, i intercanviar informació,grups per tal de coordinar les nostres tasques, i intercanviar informació,

malauradament no ha rebut resposta.malauradament no ha rebut resposta.

A continuació Agustí Mallol demana la paraula per proposar que en la properaA continuació Agustí Mallol demana la paraula per proposar que en la propera

reunió es convidi a la responsable de l’empresa Ceres, que ha fet al llarg dereunió es convidi a la responsable de l’empresa Ceres, que ha fet al llarg de

molts anys les enquestes de percepció ciutadana sobre la indústria químicamolts anys les enquestes de percepció ciutadana sobre la indústria química

per tal que ens confirmi si la opinió de la gent sobre el sector estarper tal que ens confirmi si la opinió de la gent sobre el sector estar

empitjorant, tal i com ell sospita.   Ens reitera que està començant aempitjorant, tal i com ell sospita.   Ens reitera que està començant a

percebre una certa contaminació social en contra de la indústria, en partpercebre una certa contaminació social en contra de la indústria, en part

motivada pels mitjans de comunicació. S’acorda convidar a Mercé Xiapella,motivada pels mitjans de comunicació. S’acorda convidar a Mercé Xiapella,

directora de Ceres, per  la primera reunió de l’any proper.directora de Ceres, per  la primera reunió de l’any proper.

A continuació l’empresa vol conèixer la nostra opinió sobre l’activació delA continuació l’empresa vol conèixer la nostra opinió sobre l’activació del

Plaseqta el passat dia 22 de juliol amb motiu d’una fuita d’Ercros.Plaseqta el passat dia 22 de juliol amb motiu d’una fuita d’Ercros.



  La opinió generalitzada dels membres del Panel és que, sempre esLa opinió generalitzada dels membres del Panel és que, sempre es

preferible que s’activi el Plaseqta i sonin les sirenes encara que apreferible que s’activi el Plaseqta i sonin les sirenes encara que a

posteriori, es confirmi que no era necessari perquè l ’ incident noposteriori, es confirmi que no era necessari perquè l ’ incident no

suposava risc per la població; que per un excés de prudència s’hagi desuposava risc per la població; que per un excés de prudència s’hagi de

lamentar qualsevol situació perillosa. De fet un dels objectius del Plà éslamentar qualsevol situació perillosa. De fet un dels objectius del Plà és

també evitar episodis d’alarma social.també evitar episodis d’alarma social.

  Carme Crespo, regidora de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament deCarme Crespo, regidora de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de

Tarragona present en la reunió, va comentar que des del Ajuntament esTarragona present en la reunió, va comentar que des del Ajuntament es

lamentava la descoordinació que es va produir. Segons va comentar, elslamentava la descoordinació que es va produir. Segons va comentar, els

responsables municipals es van assabentar molt tard i es varen  produirresponsables municipals es van assabentar molt tard i es varen  produir

situacions en que des de l’Ajuntament es deia a la gent que trucavasituacions en que des de l’Ajuntament es deia a la gent que trucava

alarmada que no passava res i en canvi a Bonavista estaven sonant lesalarmada que no passava res i en canvi a Bonavista estaven sonant les

sirenes per confinar a la població.sirenes per confinar a la població.

  Entre els  membres del Panel es comenta que aquesta pot ser una bonaEntre els  membres del Panel es comenta que aquesta pot ser una bona

oportunitat  per millorar. De fet aquest incident ha estat un simulacreoportunitat  per millorar. De fet aquest incident ha estat un simulacre

no previst que pot ser és el millor exercici que se’ns pot oferir per talno previst que pot ser és el millor exercici que se’ns pot oferir per tal

de aprendre tots plegats. Així, Joan Carles Francés proposa per lade aprendre tots plegats. Així, Joan Carles Francés proposa per la

propera reunió al novembre que vingui el seu company de protecciópropera reunió al novembre que vingui el seu company de protecció

civil que estava de guàrdia el dia 22 de juliol, es a dir que va ser elcivil que estava de guàrdia el dia 22 de juliol, es a dir que va ser el

protagonista de l’activació. Tots els presents es manifesten interessats iprotagonista de l’activació. Tots els presents es manifesten interessats i

fins i tot Carme Crespo ens demana venir com a ciutadana a la nostrafins i tot Carme Crespo ens demana venir com a ciutadana a la nostra

reunió propera.reunió propera.

A continuació Antón Valero ens presenta el Pla Estratègic de l’AEQT. AquestA continuació Antón Valero ens presenta el Pla Estratègic de l’AEQT. Aquest

documents és el primer en que es fa un examen complert de la situació:documents és el primer en que es fa un examen complert de la situació:

1.1.   Anàlisi de la realitat: punts forts i punts feblesAnàlisi de la realitat: punts forts i punts febles

2.2.   DiagnosiDiagnosi

3.3.   Plans d’actuacióPlans d’actuació

Ens comenta que la situació en general continua bastant malament, tot i queEns comenta que la situació en general continua bastant malament, tot i que

el darrer mes s’ha notat una lleugera pujada de la demanda. Es podria definirel darrer mes s’ha notat una lleugera pujada de la demanda. Es podria definir

com una situació de moderació, però no d’optimisme. Les perspectives sóncom una situació de moderació, però no d’optimisme. Les perspectives són

preocupants ja que els països productors de cru estan construint plantespreocupants ja que els països productors de cru estan construint plantes

químiques el que suposa una competència excessiva si es te en comptaquímiques el que suposa una competència excessiva si es te en compta

l’avantatge competitiu que suposa per a ells tenir el combustible a la portal’avantatge competitiu que suposa per a ells tenir el combustible a la porta

de les plantes.de les plantes.



Va destacar per últim tres punts que poden ser fonamentals a l’hora de sortirVa destacar per últim tres punts que poden ser fonamentals a l’hora de sortir

d’aquesta situació:d’aquesta situació:

1.- Contenir una normativa europea que pressiona excessivament la indústria1.- Contenir una normativa europea que pressiona excessivament la indústria

química.química.

2.- La necessitat de diversificar el kluster químic2.- La necessitat de diversificar el kluster químic

3.- Promoure I+D+I3.- Promoure I+D+I

Carme Crespo ens va presentar a continuació la situació i actuacions de laCarme Crespo ens va presentar a continuació la situació i actuacions de la

seva regiduria. Ens va explicar l’aplicació de l’Agenda 21 i també el Plà deseva regiduria. Ens va explicar l’aplicació de l’Agenda 21 i també el Plà de

Residus que està resultant un treball molt exhaustiu donat la consciènciaResidus que està resultant un treball molt exhaustiu donat la consciència

encara poc educada en el reciclatge de la població de Tarragona.encara poc educada en el reciclatge de la població de Tarragona.

Amb una animada tertúlia posterior es va donar per acabada la reunió. LaAmb una animada tertúlia posterior es va donar per acabada la reunió. La

propera està fixada pel dia 19 de novembre.propera està fixada pel dia 19 de novembre.
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Encarnación Rodríguez Perea
Coordinadora


