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3. Una tribuna d’informació i opinió
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INQUIETUDS DELS PANELISTES

Preservació del Medi Ambient

El risc que assumim per conviure 
amb la indústria química

Equilibri entre la indústria i 
altres sectors

Desenvolupament econòmic
de la zona

Qualitat de vida



REPRESENTATIVITAT  |  SECTORS

➔ CIUTADANIA

➔ ADMINISTRACIÓ 

➔ TREBALLADORS

➔ ECOLOGISTES

➔ ENTITATS CULTURALS

➔ MITJANS

➔ UNIVERSITAT I SECTOR EDUCATIU

➔ EMPRESA I SECTOR TURÍSTIC

➔ SALUT I BENESTAR SOCIAL



REPRESENTATIVITAT   |  DIVERSITAT CULTURAL I DEMOGRÀFICA

Cada persona coneix a unes 536 persones de mitjana.

El nostre cercle d’intimitat és de 23 persones.



REPRESENTATIVITAT  |  ZONA D’INFLUÈNCIA

➔ TARRAGONA I BARRIS

➔ LA CANONJA 

➔ LA POBLA DE MAFUMET

➔ VILASECA

➔ PERAFORT

➔ EL MORELL

➔ CONSTANTÍ

➔ PORT DE TARRAGONA



REPRESENTATIVITAT  |  RENOVACIÓ

La renovació necessària queda marcada als 7 anys d’antiguitat.

Els nous membres han de venir proposats pels panelistes o la companyia.



FUNCIONAMENT DEL PANEL

➔ 5 trobades anuals 

◆ Dimecres a les 18.30 h /19.00 h 

➔ Friends & Family Day

➔ Assitència mínima del 60% de panelistes

➔ Convocatòria per email

➔ Enquesta digital post-reunió



FUNCIONAMENT DEL PANEL   |   COMPROMÍS

PANELISTES DOW TARRAGONA

1. Debatre de manera oberta i sincera

2. Mantenir un esperit critic i
constructiu

3. Assistir i participar a les reunions en
la mesura del possible

4. Traslladar l’activitat del PPA al seu
entorn

5. Traslladar les inquietuds del seu
entorn al PPA

1. Assistir a totes es reunions o 
nomenar un substitut

2. Respondre a les inquietuds dels
panelistes de manera honesta i
sincera

3. Si no és possible respondre una
pregunta inmediatament, fer-ho 
abans de la següent reunió

4. Informar sobre activitats i
estratègies que afectin a curt i llarg
termini a la comunitat



FUNCIONAMENT DEL PANEL   |   RETROSPECTIVA

INFORME ANUAL 2021



➔ REUNIÓ TELEMÀTICA 
◆ S’incorporen:

- Josep Maria Solé Artigau
- Marc Marchante
- Xavier Guardià
- Raquel Heredia

➔ Temes tractats
◆ Repàs sobre 2020
◆ Planificació de 2021
◆ Qualitat de l’aire
◆ Hidrògen Verd
◆ Parada 2021

2021
15 d’abril



➔ REUNIÓ TELEMÀTICA 
◆ S’incorporen:

- Judith Salat
- Patrícia Salas
- Antoni Castro

➔ Temes tractats
◆ Parada 2021
◆ Debat sobre el documental 

‘Conviure amb el risc’ emès al 
programa 30 minuts de TV3

2021
7 de juliol



➔ VISITA A LA PARADA 
◆ Participa i exposa: Julia Echevarria

➔ ITINERARI
◆ Xerrada de benvinguda a la carpa 

menjador  
◆ Ruta en minibus
◆ Visita al ‘Punto lila / Punto arcoiris’
◆ Sopar col·loqui

2021
6 d’octubre



➔ SESSIÓ DE TREBALL 
◆ Ubicació:

Espai “Celler” del restaurant La Boella

➔ Espai de debat:
◆ Balanç de la Parada 2021
◆ Accident IQOXE
◆ Percepció de Risc
◆ Estudis sobre la Qualitat de l’Aire a 

Tarragona
◆ Crisi energètica 

2021
15 de desembre



FUNCIONAMENT DEL PANEL   |   LA WEB

www.DOWPPA.com

El lloc web del panel serveix per compartir 
el contingut de les reunions i l’activitat del 

grup amb la resta de la comunitat. 

En ella es poden trobar les actes de les 
reunions, una relació actualitzada dels 

perfils dels panelistes i informació útil sobre 
el PPA.



FUNCIONAMENT DEL PANEL   |   TWITTER

Perfil de Twitter

El perfil de twitter del PPA comparteix 
noticies publicades per la companyia i 

d’altres d’interessants com les de 
l’Associació Empresarial Química de 

Tarragona



FUNCIONAMENT DEL PANEL   |   WHATSAPP

EL GRUP DE WHATSAPP

Aquest canal de comunicació entre els 
membres ha passat de ser una simple eina 

organitzativa a un element vital per a la 
recerca i verificació de la informació en 

moments d’emergència informativa.



CALENDARI 2021

9 de març 18 de maig 6 de juliol

5 d’octubre 14 de desembre



POP-UP MEETINGS

Reunions exprés

- A demanda �Dow/Panel�
- Telemàtica
- Monotema
- Durada màxima de 20 min



DAFO 2022
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El Panel és una bona eina de participació ciutadana



DAFO 2022

Dow és sincera i transparent en totes les seves respostes i explicacions



DAFO 2022

Els panelistes mantenen un esperit de crítica constructiva en tots els temes tractats a les 
reunions.



DAFO 2022

Dow utilitza el feedback rebut en les reunions per construir una millor estratègia comunicativa



DAFO 2022

PUNTS FEBLES PUNTS FORTS

AMENACES OPORTUNITATS

● Sóm massa estancs
● Panel On/Off
● Complaen a amb Dow
● Manca de respresentativitat 

social i regional

● Sinceritat bidireccional
● Diversitat d’edat
● Domini de la comunicaci 
● Alt coneixement del sector

● Pèrdua de valor del Panel
● Pèrdua d’implicació
● Pèrdua d’esperit crític
● Pèrdua de representativitat

● Generar feedback coherent
● Comunicar la feina del Panel
● Utilitzar moltes eines de divulgació
● Ajudar al disseny del discurs més 

adient




