ACTA DE LA REUNIÓ DEL PANEL PUBLIC ASSESSOR DE DOW
de 2010

3 de juny

Hi van assistir:
Ignasi Cañagueral
Tina Veiga
J.Carles Francés
Rafa Torres

Adolfo Giménez
Carme Oriol
Antón Valero
Pere Casanovas

Siscu Vidal
Gervasio Mogio
Pilar Palao
Joan Mª Sardà
Nani Rodríguez
Josep Boronat

Donat que alguns dels membres no havien assistit a la darrera reuni_ es va comen_ar
la trobada explicant la intervenci_ que el Cap de Servei de Protecci_ Civil, Manel
Pardo, va fer en la darrera trobada i que va reobrir la pol_mica sobre la seguretat en la
Ind_stria Qu_mica y sobre la gesti_ de les emerg_ncies.
A partir d’aqu_ es va obrir un torn de paraules on tots els assistents van manifestar la
seva opini_ al respecte. En general i per tal de no fer extensiva la redacci_ d’aquesta
acta, es va fer evident la preocupaci_ per com s’articula la gesti_ de les emerg_ncies
en el sector qu_mic, la gravetat que la descoordinaci_, i la manca de criteri pot
representar per aquells que compartim el territori amb les ind_stries. Aix_ Ant_n Valero
ens va comunicar que iniciaria contactes tant des del seu c_rrec com a Director de
Dow a Tarragona, i tamb_ com a President de l’AEQT, amb les autoritats responsables
per tal de transmetre aquesta percepci_ negativa i la necessitat d’una millora en
l’estrat_gia.
Cal afegir que tots els membres del panel ens van comunicar per escrit
(majorit_riament) les seves reflexions sobre el tema.
Tot i que aquest assumpte va ocupar gran part del temps de la reuni_, tamb_ es va
parlar d’altres q_estions. Es va presentar el perfil del nou membre que s’incorporar_ al
panel en substituci_ d’Antoni Parera. Josep Rovira “Pitu” te un perfil de ciutad_
comprom_s amb Tarragona des de la seva activitat com a llibreter, president del Gremi
de Llibreters i persona molt vinculat a l’_mbit cultural de la ciutat. S’aprova la seva
incorporaci_ que es far_ efectiva en la propera reuni_ passat l’estiu.
Tamb_ es va comentar la possibilitat de tancar la l_nies de productes de Dow fibres
t_xtils ja que el mercat no est_ responent a les expectatives. De tota manera est_
previst recolocar a tots els treballador de plantilla en altres l_nies de negoci que
sembla que comencen una recuperaci_, de manera que aquesta noticia sigui el menys
traum_tica possible.
En un altre ordre de temes Pitu Boronat ens comenta la celebraci_ de 5 milions d’hores
sense accidents, fita molt important per Dow ja que representa una millora en les

estad_stiques de seguretat de l’empresa i que compleix un objectiu que semblava
impossible.
Amb aquesta noticia optimista es clou la reuni_.
Tarragona 3 de juny de 2010

