ACTA DE LA REUNIÓ DEL PANEL PUBLIC ASSESSOR DE DOW
5 d’abril de 2011
Hi van assistir:
Tina Veiga
Joan carles Francés
Rafa Torres
Gervasio Mogio
Carme Oriol

Jordi Moix
Pere Casanovas
Pilar Palao
Josep Boronat
Nani Rodríguez

Ignasi Cañagueral (teleconferència)

Comença la reunió amb l’explicació que Josep Boronat fa de les prioritats que Dow te
com entitat corporativa per l’exercici d’enguany, Ignasi Cañagueral comenta també
aquestes prioritats connectat via telefònica des de Suïssa. Es fa especial incidència en
els aspecte de ètica, treballar amb integritat i aplicar el codi ètic amb criteris molt
estrictes. Els principals punts son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avançar i aconseguir els objectius de competitivitat que es van fixar per 2015.
Enfocament continuat en Ètica, Integritat, i compliment a nivell corporatiu.
Aconseguir els nostres objectius financers
Progrés en els plans de Millora de la Productivitat.
Avançar en els objectius de creixement
La Companyia vol fer especial menció de les exigències a nivell de les persones

La coordinadora planteja les opcions de formació que es van analitzar en la darrera
reunió (veure acta a la pàgina web) i es vota per la opció tercera, es a dir que el Panel
faci una activitat formativa vinculada a la superació personal i a la millora de
l’aprofitament del temps i autoajuda. Es proposa valorar una jornada de formació per
finals d’estiu.
Es proposa realitzar una de les nostres reunions en un altre indret per conèixer millor
el nostre entorn i s’acorda organitzar una trobada al Port. De totes maneres donat a
primers de juny tenim moltes activitats extres ( inauguració de la planta de tractament
d’aigües i exposició sobre la química a la Rambla) no es concreta quan es farà la visita
a l’Autoritat Portuària a fi efecte de no carregar excessivament el calendari.
La coordinadora comenta que caldria que els membres del Panel facin una visita a la
nova pàgina web i aportessin les seves observacions.
Es torna a comentar el tema de la concessió d’un ajut a algun organisme de
Tarragona, hi es presenten dues propostes, en Pere Casanovas proposa un organisme
que ajuda als nens amb paràlisi cerebral i Pilar Palao, l’Associació de persones amb
síndrome de Dow. Més endavant mirarem la millor manera per decidir a qui fem la
aportació , tot i que també podria compartir l’assignació. Queda pendent aquest tema.
Tarragona 5 d’abril de 2011

