Panel Público Asesor de Tarragona
Acta de la reunión del Panel Público Asesor de Dow Chemical Tarragona
10 d’octubre de 2012

Reunidos:!

!

- Josep Boronat
- Kepa Diaz de Mendibil
- Ignasi Cañagueral
- Tina Veiga
- Jordi Moix
- Pilar Palao
- David Dueñas

- Nani Rodríguez
- Pere Casanovas
- Manel Castaño
- Montse Giralt
- Joan Mª Sardà
-Joan Carles Francés
Aquesta reunió es celebra a les noves instal·lacions de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet. Joan Mª Sardà membre del nostre Panel i Alcalde del municipi ens ha volgut rebre i mostrar el nou edifici de la casa consistorial. Fem una visita i li fem arribar a l’Alcalde el nostre agraïment i també l’enhorabona per aquestes noves instal·lacions que
sens dubte seran molt positives per tot el poble.

En primer lloc es comenta l’incident que es va produir el 12 de setembre, quan una incidència a l'àrea del compressor principal de la unitat de producció d'etilè de Dow a la
Pobla de Mafumet va derivar en una parada no programada del dipòsit.

Durant aquest procés, la torxa de les instal·lacions de Dow a la Pobla de Mafumet es va
disparar. Probablement relacionada amb aquest incident es va provocar un petit incendi
de matolls i canyes que van provocar l'actuació dels Bombers de la Generalitat.

Respecte a aquest incident aproximadament el 50% dels membres del Panel ho desconeixien, només aquells que viuen propers a les instal·lacions del polígon Nord coneixien
el que havia passat.

Dins el següent tema de l’ordre del dia es comenta el nou nomenament de la Directora
General de l’AEQT, Teresa Pallarés i es comenta la sorpresa d’aquest relleu en la direcció de l’Associació per una persona de perfil polític.

També Josep Boronat ens informa de que el Panel de l’AEQT es dissoldrà properament,
per organitzar un de nou a Repsol i així, haurà una estructura de Panels assessor de les
principals empreses que es reuniran un cop a l’any per posar en comú les seves iniciatives inquietuds i propostes.

A proposta de la coordinadora s’aprova la incorporació al Panel de Alejandro Teodoro,
especialista en comunicació de crisi i de risc, veí de Vila-Seca i que increment el perfil de
joves. Aquest nou membre farà tasques de suport a la coordinadora en el manteniment
de la web, les actes, convocatòries etc.

Un cop enllestits els temes a tractar es continua comentant altres aspectes de l’actualitat
en un sopar fred.

Nani Rodriguez Perea
La Pobla de Mafumet
10 d’octubre de 2012
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