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• Manel Castaño
• Adolfo Gimenez
• Carme Oriol!
• Pilar Palao
• Medhi Salouji
• Ignasi Cañagueral
• Agustí Mallol!
• Alejandro Teodoro
• Josep Boronat
• Kepa Diaz de Mendibil
• David Dueñas
• Rafa Torres
• Nuria Velasco
• Tina Veiga
• Pitu Rovira!
• Joan Carles Francés
• Nani Rodríguez

En primer lloc, donem la benvinguda al nou membre del Panel, Alejandro Teodoro que 
presenta a tots els membres el seu currículum, i ens manifesta el seu interès professional 
i personal per la comunicació corporativa en empreses de risc.

A continuació Kepa Diaz de Mendibil ens comenta àmpliament la actual situació de la 
companyia que per fer front als repte mundial d’una economia en recessió, i poder 
mantenir la seva competitivitat en el sector ha fet algunes reestructuracions tancant 20 
plantes arreu del món i acomiadant 2.400 persones. Aquesta situació afecta de manera 
molt tangencial a Dow Ibèrica tot i que manifesta la seva preocupació per aquestes me-
sures sempre desagradables per a tots. 

A continuació es pregunta als membres del panel la seva opinió al respecte. Alguns 
membres fan constar que creuen que és una mesura  comprensible dins la tendència 
general i que no els sembla un indici preocupant, d’altres al contrari opinen que hi ha 
una certa alarma social, ja que és un indicador de la gravetat de la situació econòmica i 
que en alguns cercles (treballadors d’empreses subcontratistes) fins i tot inclús s’ha co-
mentat que Dow marxava de Tarragona.

També ens comenta el Director General del Complex que per tal d’ajustar l’oferta a la 
demanda es produirà una reducció de producció a les plantes de Dow nord. Alguns 
membres del panel pregunten si la actual reivindicació nacionalista a Catalunya pot 
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representar un obstacle en les opcions de desenvolupament del Complex de Tarragona, 
Kepa Diaz de Mendibil opina que la companyia està instal·lada en molts països i que en 
cap moment una possible independència de Catalunya, (sempre que fos pacifica i d’a-
cord amb el consens internacional), pot suposar una motiu pel tancament del site de 
Tarragona.

Per acabar aquesta reunió, es comenta el pla estratègic de Dow al complex de Tarragona 
i els projectes d’inversions que estan programats particularment en recerca per fer plàs-
tics d’un major valor afegit que possibiliti un creixement al marge de les variabilitats del 
mercat dels plàstics bàsics, excessivament competitiu.

Durant el sopar a peu dret, continua la conversa i els comentaris sobre la situació 
econòmica i els problemes que es preveuen en el proper exercici.

Tarragona 15 de novembre de 2012

Nani Rodríguez Perea
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