ACTA DE LA REUNIÓ DEL PANEL PUBLIC ASSESSOR DE DOW

5-10-2010

Hi van assistir:
Tina Veiga
Josep Rovira
Carme Oriol
Josep Boronat
Pere Casanovas
Gervasio Mogio
Nani Rodriguez
Ignasi Cañagueral (video conferència)

Joan Mª Sardà
Jordi Moix
Nuria Velasco

Convidat. Ramón Fontboté: Director General de l’AEQT
En primer lloc la coordinadora va donar la benvinguda al panel al nou
membre Josep Rovira, persona molt vinculada al mon cultural de Tarragona
( teniu el perfil penjat a la nostra web) del que esperem ens aporti noves
visions sobre els nostres temes i a la vegada gaudeixi del enriquiment
personal que les nostre reunions li puguin representar.
A continuació, la coordinadora, recollint les inquietuds manifestades per
alguns membres del Panel manifesta que voldríem conèixer l’estat de les
converses de Anton Valero amb les administracions, sobre el tema de les
disfuncions manifestades en l’incident d’ERCROS l’estiu passat (veure acta
de 30 de març).
Ignasi Cañagueral present a la reunió a través de la tecnologia de la vídeo
conferència, ens presenta un informe sobre la consecució de cinc milions
d’hores sense accidents (2 anys) a la planta de Tarragona que es va complir
entre el 8 i el 9 d’agost. Aquest repte que fa uns anys semblava
excessivament optimista suposa la culminació d’un gran esforç per parts de
tots. Ignasi cañagueral va destacar la importància que en aquesta fita tenen
els procediments de les accions segures, la organització i la conscienciació
de tots els treballadors. Cal afegir que aquest cinc milions d’hores sense
accidents no impliquen només a la plantilla de treballadors de Dow sinó
també als contractistes. A continuació ens projecten un vídeo amb una
intervenció d’Anton Valero i una altra del propi Ignasi on fan arribar als
treballadors la seva enhorabona per aquest repte superat.
Pitu Boronat ens pregunta a tots la nostra opinió tant sobre el vídeo, com
sobre la necessitat o no, de fer pública aquesta important fita en seguretat.
Nani Rodríguez: Manifesta l’enhorabona per els dos anys sense accidents.
Creu que seria convenient fer arribar a la opinió pública aquesta
noticia. Considera que el fet que el vídeo s’hagi fet en català treu
naturalitat a l’expressivitat als dos compareixents, creu que hagués estat
més propers si ho haguessin fet en la seva llengua.

Nuria Velasco: Creu que la iniciativa de fer arribar el missatge de felicitació
a tots a través del vídeo és una iniciativa molt bona. Ella creu que caldria
fer pública la noticia.
Pitu Rovira: Vol destacar la formació que cada dia més tenen els
treballadors de la Indústria Química
Montse Giralt: Considera que és un èxit molt important i vol destacar la
importància dels procediments. Creu que hauria de publica.
Carme Oriol: També creu que és una bona noticia per publicar i que el
vídeo és una tècnica mol interessant per arribar als treballadors.
Jordi Moix: Creu que caldria fer públics aquest resultats, ja que pensa
que es una noticia mot interessant.
Gervasió Mogio: reitera el que han manifestat els seus companys
Tina Veiga: Creu que no cal comunicar que la feina es fa com cal i respecte
al idioma creu que és igual i que li sembla correcta la fórmula de dirigir-se
als treballadors a través d’un vídeo.
A continuació el Director General de l’AEQT, Ramon Fontboté ens comenta
l’estat actual dels polígons químics de Tarragona. Tot i que sembla que els
indicatius presentat una certa millora, ens va comentar que la competitivitat
amb altres klusters és ara més forta que mai, per aconseguir noves
inversions en el sector.
Des de l’AEQT i d’acord amb les indicacions del President Anton Valero s’ha
pres la decisió de no restar simplement a l’espera de que els nous projectes
ens vegin com un bon emplaçament, sinó que cal dur a terme una actuació
proactiva d’anar a buscar noves iniciatives, es a dir cal treballar, i aquesta
és la intenció que ens va explicar, per portar nous negocis a Tarragona.
Actualment el territori permet encara nous projectes i cal aprofitar aquesta
situació. També és important aconseguir que tot el sector desenvolupi
iniciatives empresarials per a oferir al mercat nous productes amb més
valor afegit.
A continuació es va continuar la reunió amb un diàleg entre tots sobre el
tema.
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