Panel Públic Assessor de Tarragona
Acta de la reunió del Panel Públic Assessor de Dow Chemical Tarragona
9 d’abril de 2013

Assistents:!

!

-Josep Boronat
-Kepa Díaz de Mendibil
-Ignasi Cañagueral
-Carme Oriol
-David Dueñas
-Nani Rodríguez
-Jordi Moix
-Pere Casanovas
-Núria Velasco
-Rafa Torres
-Tina Veiga
-Alejandro Teodoro
-Agustí Mallol

Aquesta reunió s’inicia amb la benvinguda a tres representants d’UBE, una empresa del
sector químic amb seu a Castelló, que ens visiten amb l’objectiu de conèixer les funcionalitats i particularitats del Panel Públic Assessor de Dow per posar-lo en pràctica a la
seva organització. Durant la primera part de la reunió, se’ls hi explica els objectius d’un
PPA, com funciona i altres aspectes d’interès. Posteriorment, UBE fa una presentació
corporativa de la seva companyia.
Acte seguit, Alejandro presenta els resultats de l’enquesta de percepció que es va dur a
terme l’anterior reunió. En termes generals, la valoració dels resultats és positiva, si bé
s’insta a analitzar punt per punt per tal de detectar els aspectes que s’han de millorar.
En general es puntua millor l’activitat de Dow i es percep una preocupació respecte a
altres empreses del sector.
En aquest sentit, els representants de Dow pregunten als membres del Panel què opinen
dels resultats, i plantegen la possibilitat de si haguessin preguntat al nostre entorn (és a
dir, si haguéssim respòs pensant en l’opinió del nostre entorn) els resultats haurien canviat. Aquí hi ha disparitat d’opinions: des dels que creuen que els resultats haurien canviat molt, als que opinen que no.

CLH i crisi econòmica
Agustí Mallol comenta l’aparició d’uns cartells reivindicatius – en el barri del Serralloper la retallada de personal en CLH, i en els quals apareix una fotografia d’un accident.
Mallol opina que això perjudica seriosament el sector. D’altra banda, pregunta sobre les
possibles desavinences entre administració i empresa per la crisi econòmica.

Novament, torna a aparèixer el debat de les torxes de Dow, en el que es s’assegura que
no es contamina més per la nit ni tampoc els dies de pluja (Ignasi argumenta el perquè
pot semblar-ho).

Matriu Dafo
En relació a la Matriu Dafo definida durant l’anterior reunió, es destaca la importància
de la rotació en les reunions (canviar d’ubicació), visitar les instal·lacions de Dow i altres que poden tenir-ne relació (per exemple el Port de Tarragona) per conèixer de primera mà allò que després surt a les reunions.

Primera reunió del Panel de l’AEQT
Nani i Alejandro van explicar a la resta de membres del Panel què és aquest ‘nou’ Panel
–funcionament, línies estratègiques, objectius- i van donar la seva opinió al respecte.
Alguns punts que es van comentar: és bo o no que una empresa externa sigui la que
coordini un Panel? La majoria de membres opina que potser es desvirtua el concepte de
PPA i que s’està professionalitzant en excés; també es va recalcar la importància de la
bidireccionalitat, és a dir, que l’AEQT (i les empreses que compten amb un Panel) han
d’obtenir informació i opinió dels membres, però també al revés.
Cal destacar que Teresa Pallarés, directora de l’AEQT, es va oferir a visitar el PPA de
Dow. I seguint el fil de l’assumpte, Agustí Mallol va insistir en la possibilitat de fer una
enquesta conjunta sobre la popularitat de les empreses químiques de Tarragona, per
crear un rànquing de popularitat.

Fracking
Ignasi fa una breu explicació sobre què és el fracking, segons la documentació de la Feique. En EEUU, el shale gas suposa el 47% de la producció de gas, a més de ser més
competitius amb preus més baixos que altres països productors; pel que en termes
econòmics és un punt a favor. El fracking ha canviat el mapa econòmic i fins i tot geopolític. En uns anys, EEUU serà autosuficient, quelcom que afecta a nivell mundial incloent Tarragona.
En l’altre costat de la balança, s’ha de tenir en compte l’impacte mediambiental. Existeix
un debat entre els que es posicionen a favor i els que es mostren contraris a aquesta tècnica d’extracció de gas i petroli del subsòl. A Espanya s’autoritza el fracking sempre que
es compleixin els requisits mediambientals exigits. És un tema d’actualitat pel seu impacte econòmic però també mediambiental.
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