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La reunió se celebra a les oficines de l’AEQT (Associació Empresarial Química de Tarra-
gona). S’inicia amb l’exposició de Nani Rodríguez en relació a l’acta de la reunió del 
mes de febrer. Els membres del panel estan d’acord amb els arguments i es tanca l’acta. 
Nani també comenta que l’interessa preguntar a Teresa Pallarés sobre si la crisis 
econòmica pot afectar el manteniment preventiu de les instal·lacions químiques. Posa 
com a exemple, la imatge exterior dels tancs. Ignasi replica que els tancs tenen un man-
teniment intern, que és l’important, doncs la part externa es deteriora amb el pas del 
temps i les inclemències meteorològiques, però no és rellevant.

Ignasi i Kepa destaquen les normatives i reglaments que segueixen les empreses quími-
ques, que sí o sí han de complir. Existeixen organismes externs que vetllen per la segu-
retat de les instal·lacions, més enllà del disposat a nivell català, espanyol i fins i tot eu-
ropeu. Queda clar que el tema de la seguretat és un punt que interessa molt als mem-
bres del Panel.

Exposició de Teresa Pallarés 

La directora de l’AEQT es va mostrar encantada de poder conèixer el PPA de Dow. 
Després de donar-li la benvinguda de forma oficial, Teresa fa una breu presentació de 
què és l’ens, quin és el seu organigrama i els seus objectius. Explica que Kepa és el pre-
sident de la comissió de Seguretat. A continuació, Teresa exposa breument què és el nou 
Panel Públic Assessor de l’AEQT i quines són les seves línies estratègiques (Pla 2013-
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2016). Comenta l’interès en convertir-se en un potent Clúster químic, juntament amb el 
Port de Tarragona, URV, Cambra de Comerç, empreses,...

A la pregunta llançada per Nani a l’inici de la reunió sobre el manteniment i la seguretat 
de les empreses, Kepa assegura que l’objectiu de l’AEQT no és controlar ni com ni 
quant inverteixen les empreses en manteniment, tot i que moltes persones creguin el 
contrari. Diu que no és la seva funció.

En aquest punt, Agustí Mallol parla de credibilitat. Ell confirma que les empreses com-
pleixen taxativament les mesures de seguretat perquè la regulació és molt exhaustiva, i 
molts dels accidents o incidents es produeixen pel factor humà. També remarca que hi 
ha empreses amb més credibilitat que altres. Demana que s’analitzi anualment els inci-
dents /accidents de cada empresa, i saber el perquè. Per a Mallol, el més greu és que 
quan succeeix alguna cosa i l’empresa en qüestió no ho explica o ho fa malament, això 
afecta al bon treball d’altres companyies del sector. Li preocupa la realitat de l’entorn 
social.

Visita representants de Repsol

Com a conseqüència de l’interès dels membres del Panel en el darrer incident de Rep-
sol, Josep Bertran (Responsable de Relacions Externes) i el Responsable de Seguretat i 
Medi Ambient que  accedeixen a explicar la cronologia del vessament de nafta i les se-
ves principals actuacions en quant a la pròpia gestió del succés i a l’estratègia de comu-
nicació. 

L’explicació permet conèixer de primera mà tot el que ha succeït. Després, alguns mem-
bres del Panel exposen alguns dubtes relatives a les tasques de neteja de la nafta, la seva 
prolongació en el temps i el possible impacte en el medi ambient.
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