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D’acord amb l’ordre del dia, la reunió va començar amb el comentari sobre la decisió per
part del soci kuwaitià, Petrochemicals Industries Co, d’anular l’acord  del joint venture
que des de  feia un any s’estava preparant amb Dow i que s’havia signat el passat més de
de desembre. Josep Boronat va explicar que després de la sorpresa inicial per aquesta
inesperada anul·lació, la companyia  es plantejava amb preocupació però amb
determinació el seu futur.

Un dels principals problemes que representa per Dow la fi d’aquest projecte és el
compromís de la compra de la adquisició de la companyia Rohm and Haas que es preveia
fer-la vinculada a l’acord amb els kuwaitians. La decisió final sobre aquest tema es preveu
a finals del mes de març.

Així mateix, i vinculat a aquest primer tema de l’ordre del dia, la companyia ens va
comentar les estratègies que es preveien posar en marxa, per tal de fer front a la crisi
econòmica mundial que comença a afectar considerablement la situació econòmica de
l’empresa, especialment després de  anul·lar-se el projecte de fusió amb la companyia de
petroli de Kuwait.



Aquestes estratègies representaven en primer lloc una intencionalitat de estalviar en tots
aquells aspectes pressupostaris que no fossin imprescindible, actes protocol·laris,
patrocini, jornades de portes obertes, inversions publicitàries etc.. Per altra banda també
es proposaran jubilacions anticipades als treballadors, amb l’esperança que aquesta
mesura eviti acomiadaments de personal de plantilla, sempre més traumàtics per a
tothom. En aquests sentit, Antón Valero ens va assegurar que un sector que no patiria
cap tipus de retall pressupostari seria el de la seguretat i que això era un compromís
permanent i inalterable  de la companyia.

Segons les previsions que ens van comentar, sembla que els càlculs fet per l’empresa
garantien l’estabilitat de les plantes a la península fins el proper més de juny i que a partir
d’aquesta data, tot depenia de l’evolució de la crisi a nivell mundial.

Simulacre

Emmarcat en els acords entre Protecció Civil i l’AEQT (Associació d’Empreses Químiques
de Tarragona) de realitzar simulacres en els polígons Nord i Sud del complex petroquímic
de Tarragona, el passat 29 de gener es va organitzar un a les instal·lacions que Dow te a
la terminal marítima.

En l’exercici es va  simular una fuita d’etilè líquid, amb posterior deflagració, a les
instal·lacions. La fuita  causà un núvol que ha afectat l’exterior de la planta
química i que ha obligat a activar el Plaseqcat.
Com a conseqüència d’aquest incident, s’ha activat la sirena que està situada
al Complex Educatiu de Tarragona (antiga Universitat Laboral).

Hi van assistir el secretari general d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan
Boada; junt al director general de l’empresa Dow Chemical, Anton Valero; el delegat del
Govern a Tarragona, Xavier Sabaté; i el director general de Protecció Civil, Josep Ramon
Mora, entre d’altres autoritats.

Tos els membres del Panel hi eren convidats i alguns van assistir tant a la presentació del
simulacre com al desenvolupament del mateix.
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