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ORDRE DEL DIA_____________________________________________________________

•
•
•
•
•

1- Reflexió sobre la credibilitat i la confiança - Ignasi Fdez.
2 - Visionat de documental 'La Nit que Fugí del Silenci'.
3 - Presentació Enquesta Opinió Publica sobre el sector
4 - Actes 50è Aniversari Dow a Tarragona.
5 - Update Dow primer Semestre.

El Panel Públic Assessor es reuneix per tercera vegada aquest 2017. La trobada ha girat
entorn a la seguretat i la confiança de la ciutadania en les institucions, els mijtans i el
sector químic.
La reunió ha començat amb una breu introducció per part de l’Ignasi Fernandez, facilitador del Panel, en la que es van compartir algunes dades del Baròmetre de Confiança
Edelman 2017. Tot seguit, es va visionar el documental “La nit que fugí del silenci”, de
Vera Llombart Sanjuan, en el que es recorden els fets de l’atemptat a Empetrol, ara fa 30
anys a través del testimoni d’experts i persones que els van viure de ben a prop. Tot seguit s’ha produït un interessant debat sobre les diferències en la reacció de la ciutadania
d’aquella nit i com de preparada n’està avui en dia.
A continuació, i seguint amb la temàtica de la nit, s’ha compartit amb els panelistes el
resultat d’una enquesta d’opinió sobre el sector químic a Tarragona realitzat per
l’AEQT.
Finalment, la companyia ha explicat tots els actes i iniciatives que Dow està preparant
per celebrar els 50 anys de activitat a Tarragona, entre els que destaca l’acte institucional
del proper dia 28 de juny al Palau de Congresos de Tarragona.
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