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Aquesta primera reunió del nostre Panell després del període de vacances d'estiu co-
mença amb una reflexió d'Agustí Mallol sobre el tema dels residus urbans i la necessitat 
de conscienciar a la població de la importància del reciclatge. Les dades que ens va co-
mentar reforcen la idea que el comportament individual millora moltíssim la gestió dels 
residus i suposa una estalvi molt important en el cost de la seva eliminació. A partir 
d'aquesta reflexió es generen diferents reflexions vinculades al tema de la contaminació, 
Kepa Díaz de Mendibil apunta que s'estima que la contaminació al nostre entorn ve 
produïda en un percentatge del 30% per part de l'activitat industrial, un altre 30% deri-
vada del transport i un altre 30% que es genera per la vida habitual de la població.

Carme Oriol, planteja una pregunta sobre la utilització del plàstic en la nostra vida 
diària, ha escoltat diversos rumors que apunten a la perillositat de la reutilització de les 
ampolles de plàstic per a aigua. Atès que el tema genera curiositat entre tots els assis-
tents i aporten altres dubtes sobre aquest tema s'acorda aprofundir sobre el tema i con-
sultar algun expert que ens pugui aportar la informació necessària per confirmar o re-
butjar les llegendes urbanes que han sorgit.

En un altre ordre de coses, Josep Boronat comenta l'edició d'aquest any del *FestaXTo-
thom que aposta per la integració del col·lectiu de discapacitats físics i psíquics a les 
festes majors de Tarragona. Tots reconeixen que aquesta iniciativa és cada any més visi-
ble i s'acorda felicitar a Dow per la iniciativa i especialment a Josep Boronat per la seva 
dedicació i entusiasme.
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A continuació Dow ens explica la bona notícia de l'engegada de la producció d'e-
lastòmers de poleolefinas Affinity per a adhesius termofusibles sent aquesta la primera 
vegada que es produirà aquest producte a Europa. S'espera que la producció entri en 
funcionament durant el primer trimestre de 2014. Una bona notícia per Dow i en gene-
ral per a tots especialment en una situació econòmica on tots estem necessitats d'opti-
misme.

I amb aquesta reflexió s'aixeca la sessió.
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