
Reunits:

- Josep Boronat
- Ignasi Cañagueral
- Estefania Serrano
- David Dueñas
- Adolfo Gímenez
- Montse Giralt
- Tina Veiga
- Agustí Mallol
- Carme Oriol
- Nani Rodríguez
- Jordi Moix
- Pere Casanovas
- Pilar Palao
- Rafa Torres

S'inicia la reunió donant la benvinguda al Panell a Estefanía Serrano Regidora de l'A-
juntament de La Pobla de Mafumet que s'incorpora al nostre grup en substitució de 
Joan Mª Sardà que renuncia a la seva plaça ja que les seves activitats professionals com 
a Alcalde i com a Diputat al Parlament de Catalunya, li ocupen especialment. Així el 
Panell deixa constància del nostre agraïment a Joan Mª Sardà pels seus anys de col·labo-
ració i aportacions al Panell i de la mateixa manera dóna la benvinguda a Estefanía.

Tal com es va plantejar en l'última reunió del Panell, alguns membres ens havíem plan-
tejat alguns dubtes sobre la utilització del plàstic, riscos, llegendes, rumors etc. Així amb 
la finalitat d'aclarir aquests conceptes expliquem en aquesta reunió amb Manuel Fer-
nàndez, Director General de PlàsticsEurope a la regió ibèrica i de Juan Ruíz, Responsa-
ble d'eficiència energètica de la mateixa entitat, perquè ens aclareixin alguns conceptes 
sobre la utilització quotidiana d'aquest material.

Plastics Europe és la veu oficial dels fabricants de plàstics europeus. Es tracta de l'única 
associació empresarial europea, amb seu central a Brussel·les i representants en els 28 
països membres de la Unió Europea. PlasticsEurope ha desenvolupat una estreta relació 
amb les associacions germanes que representen a la cadena europea de fabricació de 
plàstics, que reuneix a 50.000 transformadors i també a més d'1.000 fabricants de ma-
quinària. un sector que solament a Espanya creix un 8,7% anual i genera més de 72.000 
llocs de treball. Durant la reunió ens van impartir una ámplia explicació sobre el plàstic 
i la seva utilització. Per no estendre el contingut d'aquesta acta us adjunto l’enllaç 
d'accés al power point que ens van explicar.
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http://www.itene.com/itene/intercambio/ceroplasticos/1.plasticseurope_manuelfern
andez.pdf

A posteriori es va generar una conversa entre els assistents de la qual cal destacar l'a-
portació de Montse Giralt qui des de la seva condició de Degana de la Facultat de Medi-
cina de la URV, va aportar una reflexió molt interessant sobre la importància del plàstic 
en els avanços de la medicina moderna que sens dubte han millorat la nostra condició 
de vida.

La conversa continuà d'una manera informal durant el sopar.

Tarragona, 21 de novembre de 2013

Nani Rodríguez Perea

Coordinadora
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