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Hi participen:
Tina Veiga
Joan Carles Francés
Rafa Torres
Pere Casanoves
Adolfo Gímenez
Jordi Moix
Gervasio Mogio
Montse Giralt
Carme Oriol
Siscu Vidal
Pilar Palao
Joan Mª Sardà
Antoni Parera
Antón Valero
Bernardo Quesada
Josep Boronat
Nani Rodriguez
En la reunió d’avui s’incorpora un nou membre Francesc Vidal, veí de Sant Salvador i
funcionari de l’Ajuntament de Els Pallaresos. Li donem la benvinguda i esperem que la
seva incorporació sigui profitosa per a tots.
Informe Dow
Comença la sessió amb la presentació de l’informe de la companyia de l’any 2006.
Bernardo Quesada ens informa dels principals resultats de l’empresa. Primer ens presenta
les dades més significatives a nivell mundial, per passar després a informar-nos del
balanç de Dow Chemical Ibèrica i també del site a Tarragona.
En general es qualifica l’any 2006 com un bon exercici, en el que cal destacar l’aposta de
Dow per noves línies de negoci relacionats amb la filtració d’aigües ( membranes
d’osmosis) dels quals s’està muntant una planta a Tarragona. Es destaca el gran pes de

les plantes d’Europa dins la companyia donat la fortalesa de l’euro. Actualment 12.162
persones treballen a Dow en les diferent plantes instal·lades al continent europeu.
També és important assenyalar els compromisos que l’empresa ha adquirit per reduir en
un període breu de temps, tant l’accidentalitat laboral com també millorar l’eficàcia
energètica que equival a estalvi d’energia
Es poden consultar totes aquestes dades i tota la informació complerta a la web de la
companyia.
Plaseqta
Nani exposa a continuació el projecte de la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya que ha engegat un projecte de comunicació de riscos químics a
la població de l’àrea del polígon petroquímic de Tarragona, amb l’objectiu de fer arribar al
màxim de persones els coneixements bàsics d’autoprotecció en cas d’emergència química.
Per dur a terme aquesta campanya i per primera vegada a l’Estat Espanyol es farà una
tasca prèvia de consulta a diferents sectors socials que puguin aportar suggeriments per
millora l’eficàcia de la campanya.
Així ens han proposat que una delegació de cinc membres del nostre panel participin en
una jornada d’intercanvi informatiu, juntament amb una representació dels altres panels
de la Indústria Química ( BASF, Bayer, AEQT). En la propera reunió es comentarà aquesta
campanya per a tots els membres del nostre panel.
Pàgina web
Per tal de facilitar l’accés i la consulta de la pàgina web del Panel, s’acorda oferir el seu
contingut en català i castellà. També es decideix que un cop enllestida es farà pública
mitjançant una roda de premsa.
Altres temes
Continuant amb el programa previst es planteja posposar la Jornada de Portes Obertes
pels membres del Panels i el seu entorn per la primavera de l’any 2008 degut a
l’acumulació de temes i compromisos que ja tenim.
Tema olors
Tal com es contemplava en la convocatòria de la reunió d’avui Dow manifesta la seva
preocupació sobre els darrers episodis d’olors que s’han produït a Tarragona i la
repercussió mediatica d’aquests incidents. Ens proposa compartir aquest tema entre tots i
que aportem la nostra opinió al respecte.
S’inicia una ronda entre els assistents a fi efecte que cadascú aporti la seva
experiència en aquest problema.

opinió i

De les opinions recollides podem aportar les següents inquietuds i comentaris:


En general tots els participants han “patit” en algun moment i en algun lloc episodis
de males olors, tot i que amb diferències notables depenent d’on es localitzi el seu
domicili. S’identifiquen, Sant Salvador, La Pobla de Mafumet, la zona de l’Eroski i la
carretera de la Pineda on és més habitual la presència d’olors desagradables.



Els representants que viuen a Sant Salvador i a la Pobla comenten que per a ells és
més molest el soroll i les vibracions que origina la torxa que les olors.



És opinió generalitzada que aquests olors provenen de la indústria química.



És més preocupant el desconeixement sobre la naturalesa i l’origen de les olors
que la molèstia concreta de la pudor. És a dir el que més molesta és la manca de
informació. Si no es dona resposta es genera desconfiança.



Davant el comentari d’alguns membres de la companyia de que és molt complicat
identificar i localitzar l’origen de la majoria dels episodis de males olors, es
manifesta que caldria fer l’esforç de millorar les tecnologies necessàries per
solucionar aquesta dificultat.



En el cas que aquestes olors no fossin responsabilitat de les empreses químiques,
com en moltes ocasions pot succeir, és també molt recomanable que el sector
demandi a les administracions implicades explicar, si aquests episodis es generen al
Port, a la depuradora d’aigües o allà on sigui. En definitiva si la percepció del
conjunt social és que la culpabilitat/responsabilitat és de la química, és aquest
sector el principal beneficiari de que es facilités la informació.



Majoritàriament els membres del Panel Públic Assessor de Dow manifesten que és
necessari millorar la informació a la població sobre aquests incidents, en primer lloc
per un respecte vers els ciutadans que els pateixen i també per estratègia de les
empreses que millorarien la seva credibilitat i ajudarien a generar confiança entre
la població.

