ACTA DE LA REUNIÓ DEL PANEL PUBLIC ASSESSOR DE DOW
2010

10-2-

Hi van assistir:
Ignasi Ca_agueral
Rafa Torres
Carme Oriol
Agust_ Mallol
Nani Rodr_guez

Joan Carles Franc_s
Adolfo Gimenez
Toni Parera
Pilar Palao

Manel Casta_o
Jordi Moix
Pere Casanovas
Pitu Boronat

Convidat: Claudia Tagliavini Directora de Comunicaci_ de Dow Ib_rica
En primer lloc la coordinadora va fer arribar en nom de tots els membres del Panel, el
condol a la nostra companya Carme Oriol per trasp_s de la seva mare.
Tamb_ va agrair a Toni Parera, la seva col_laboraci_ amb nosaltres tant els anys que
va actuar com a coordinador com aquests darrers en els que ha estat un company
participatiu i gener_s. Actualment per motius de treball ha anat a viure lluny de la
nostra ciutat i per tant ens deixa com a membre actiu del PPA de Dow. Entre tots li
vam comunicar el nostre sincer agra_ment i que sempre ser_ benvingut a les nostres
reunions.
Aix_ mateix, donem la benvinguda a Claudia Tagliavini, Directora de Comunicaci_ de
Dow Ib_rica que recentment ha ocupat aquest c_rrec i per tant vol con_ixer la nostra
tasca. Esperem que aquest Panel sigui _til a la seva feina.
A continuaci_, la coordinadora proposa algunes millores en la nostra p_gina web:
s’acorda veure les possibilitats de fer la traducci_ a l’angl_s dels continguts i tamb_,
recollint un suggeriment de Manel Casta_o, obrir, mitjan_ant una intranet o algun
sistema semblant, la participaci_ directe a la web, dels “paneleros” o d’altres membres
de panels de la Ind_stria Qu_mica per tal de facilitar un di_leg m_s fluid.
A partir d’aqu_ obre el torn de paraula per tal que els membres proposin actuacions a
dur a terme en aquest any:
•

Agust_ Mallol creu que seria convenient convidar peri_dicament a membres de
les diferents administracions per tal de establir un di_leg, que ells coneguin les
nostres inquietuds com a ciutadans i que nosaltres estem al dia de les
actuacions de les diferents administracions.
S’aprova, i es decideix comen_ar per convidar als t_cnics de Protecci_ Civil.

•

Jordi Moix, proposa tamb_ tornar a tractar el tem de olors que tants episodis a
produ_t darrerament i manifesta l’inter_s ( com_ en altres membres) per
con_ixer que s’est_ fent per solucionar-ho.
S’aprova i s’acorda convidar a t_cnics de l’Administraci_ ( Josep Llu_s Pau) i a el
responsable d’un projecte que dur a terme l’AEQT( Pablo Ramos).

•

Pitu Boronat ens comenta els objectius de la companyia per aquest any que van
molt lligats al concepte de sostenibilitat tant des del punt de vista econ_mic,
social i medioambiental.

Manel Casta_o pregunta: cap a on va la qu_mica lligat als nous h_bits de consum de la
societat fent especial refer_ncia a la utilitzaci_ de bosses de pl_stic. Pitu Boronat ens fa
arribar un comunicat de Cicloplast que ens pot ajudar a entendre el problema, trobareu
el document penjat a la web.
Pitu Boronat ens presenta l’informe GRI sobre sostenibilitat, ho podeu trobar sencer a
la p_gina web de Dow ( http://www.dow.com/commitments/)
Tamb_ ens presenta la iniciativa Live Hearth Run for Water, que consisteix en fer una
caminata en els diferents centres de producci_ de Dow arreu del mon per concienciar a
la gent de la import_ncia de disposar d’aigua potable. Es creu que la mitjana que han
de caminar els ciutadans del tercer mon que no disposen d’aigua en el seu dia a dia es
de 6 km, aix_ el dia 18 d’abril es dur_ a terme una passejada solidaria d’aquesta
dist_ncia per aixecar la veu en reivindicaci_ d’aquesta necessitat vital. Per tant, anima
a tots els membres del panel a participar juntament amb les seves fam_lies i amics en
aquesta iniciativa.
Amb aquesta proposta s’aixeca la sessi_.
Tarragona 10 d febrer de 2010.

