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- Josep Boronat
- Kepa Diaz de Mendibil
- Ignasi Cañagueral
- Tina Veiga
- Rafa Torres
- Carme Oriol
- Jordi Moix
- Medi Salhouji
- Pilar Palao
- David Dueñas
- Agustí Mallol
- Nani Rodríguez

També en aquesta reunió vàrem comptar amb la presència de:

✓   Lluís Roman, Responsable de la parada del cracker de DOW Tarragona

✓   Jesús Velasco Responsable de Comunicació de CEPSA Huelva

✓   Amalia Puigdengoles, Responsable de CEPSA Algeciras

Abans de començar la reunió vàrem donar la benvinguda a Jesús Velasco i Amalia 
Puigdengoles, tots dos responsables de comunicació de l’empresa CEPSA a Huelva i 
Algeciras respectivament, i que assistien com convidats del Panel per tal d’observar de 
prop com funciona aquest òrgan consultiu, ja que tenen intenció de posar en marxa un 
organisme semblant en les seves empreses.

Així, comença la reunió com estava previst amb la presentació de Lluís Roman de Dow 
Tarragona que ens explica com funciona la parada del cracker i de la planta d’octé,  pre-
vista per començament de juny. Aquesta parada suposa un gran repte per l’empresa ja 
que implica una inversió al voltant dels 60 milions d’euros. També representa un mo-
viment molt important de personal subcontractat ( 1.500 persones), així Ignasi Caña-
gueral i Lluís Roman ens expliquen plegats l’estratègia que han previst per tal de garan-
tir la seguretat en tot moment. Tota una campanya de comunicació en un gran disposi-
tiu per motivar en cadascun dels treballadors per prioritzar la seguretat en tot moment.

A continuació Kepa Diaz de Mendibil, Director de Dow Tarragona , ens comenta la si-
tuació general del site de Tarragona on gràcies a l’exportació  (70% de la producció: 40% 
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Europa i 30% resta del món) s’està mantenint la  productivitat i sembla que de moment 
la crisis econòmica es pot mantenir allunyada.

Per últim la coordinadora del Panel, Nani Rodríguez fa una breu exposició de les prin-
cipals conclusions de la tesi doctoral que està acabant sobre la comunicació de risc en 
els principals polígons químics de l’Estat. Entre les conclusions, destaca el paper líder 
del polígons petroquímic de Tarragona on, tant des del punt de vista de l’administració 
( sector públic que gestiona el risc químic) com des de les activitats de les empreses ( i/o 
associacions empresarials) és referent en altres zones de l’Estat.

Agraint la presencia dels dos convidats, es passa a un sopar fred on es continua mante-
nint una animada conversa.
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