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Assistents:
Jordi Moix
Carme Oriol
Pere casanavas
Fco. Vidal
Agustí Mallol
Pilar Palao
Nani Rodríguez
Josep Boronat

Comencem la reunió presentant el nou disseny de la pàgina web, de moment està 
penjada de manera provisional http://www.dowppa.com/index_cat.html per tal que 
aporteu els vostres suggeriments i propostes  abans de penjar-la definitivament. 
Cal advertir que la intenció és que sigui una eina fàcil per compartir i participar en 
la vida del Panel des de qualsevol site de Dow arreu del mon, així hem instal·lat un 
foro per aportar opinions i comentaris d’arreu. Tot i que la web estarà ( ja ho està 
en part) en tres idiomes ( català, castellà i anglès) el foro te les instruccions en 
angles ja que creiem que és l’idioma de la informàtica per excel·lència.

Tot  i  que  érem pocs  assistents,  vàrem fer  un  molt  profitós  repàs  a  totes  les 
activitats  i  expectatives  que  tenim  previstes  per  enguany  i  així  us  detallo  les 
principals actuacions:

1. Visites  a  altres  organismes  :  recuperant  una  antiga  pràctica  del  Panel, 
voldríem fer  alguna  reunió  en  un  altre  organisme,  per  tal  d’aprofitar  la 
convocatòria  per  conèixer  institucions  vinculades  a  la  nostra  àrea.  Per 
començar, es proposa i s’aprova gestionar una visita al Port.

2. Activitats de formació   per als integrants del Panel: Josep Boronat proposa 
una activitat de formació pels “paneleros” es proposen diverses possibilitats i 
esperarem a conèixer l’opinió de tots per decidir-ho:

a. Alguna sessió sobre fonaments de sociologia.
b. Seminari sobre xarxes socials i com aprofitar un foro. 
c. Taller d’autoajuda, com organitzar-nos el temps i les energies  per a 

treure més profit de la nostra vida quotidiana. Pitu va comentar un 
ponent  que  fa  aquest  tipus  de  xerrades  i  que  resulta  molt 
interessant.  

3. Donació d’una subvenció per algun organisme  . Donada la situació actual on 
molts  col·lectius  que  tenen  dificultats  per  oferir  ajuts  socials,  Dow  ens 
proposa seleccionar alguna associació per fer una donació i que el criteri de 
selecció sigui  l’aportació del  Panel.  Així  caldria que per la propera reunió 
porteu propostes o suggeriments per tenir candidats. 

http://www.dowppa.com/index_cat.html


4. Presència als mitjans de comunicació  . És la nostra intenció que les activitats 
del Panel tinguin presència als mitjans de comunicació i així, intentarem que 
alguns  de  nosaltres  faci  alguna  compareixença.  S’admeten  propostes  al 
respecte.  

5. Actes diversos per celebrar l’Any Internacional de la Química.    Aprofitant que 
enguany ha estat triat per l’ONU com Any Internacional de la Química us 
avanço els actes que ja tenen data fixada (tot i que anirem concretant hora i 
lloc) i on esperem que  podeu participar com a representats del PPA de Dow:

a. Premi DOW.-  12 d’abril 
b. Inauguració de la planta de recerca de  filtres per depuració d’aigua.- 

9 de juny
c. Mostra a la Rambla de Tarragona de les utilitats de la Química.-  3 al 

12 de juny
d. Jornada de Portes Obertes a Dow.- 9 de juny al 12

6. Calendari de reunions.   També aprofito per recordar-vos el calendari de les 
reunions previstes per enguany.

• 3 de març- dijous
• 5 d’abril- dimarts
• 31 de maig- dimarts
• 28 de setembre- dimecres
• 9 de novembre- dimecres
• 16 desembre- divendres (Sopar de Nadal)

Nani Rodríguez
Coordinadora
3 de març de 2011
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