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La reunió comença amb l’anunci per part de Nani Rodríguez de la seva intenció de
deixar el càrrec de facilitador per motius tan personals com professionals.
Inmediatament s’han produït mostres d’agraïment i de reconeixement per part de tots
membres del Panel. Kepa Díaz i Ignasi Cañagueral han agraït, des del punt de vista de
Dow Chemical, l’esforç i la professionalitat mostrades durant els 7 anys que fa que la
Nani coordina el Panel. Josep Boronat, a més, ha demanat a la Nani que passi a ocupar el càrrec de membre d’honor i mantingui el contacte amb el grup com a consellera
puntual. Agustí Mallol ha recordat que la relació prefessional amb la Nani es remunta
a la seva època a l’Ajuntament de Tarragona. Cadascun dels membres han mostrat el
seu agraïment per la tasca realitzada per la Nani així com reconeixent la seva importància cabdal en l’èxit del Panel Públic.

Tot seguit s’ha presentat al que será el nou facilitador, Ignasi Fernandez. Natural de
Tarragona, llicenciat de Comunicació, amb experiència en el sector petroquímic i amb
coneixements previs del funcionament del Panel ja que ha estat l’encarregat de gestionar la web del Panel desde el principi.
A continuació s’ha comunicat als membres del Panel la intenció de incorporar nous
membres tant per suplir les baixes que s’han de produïr com per ampliar la representativitat del grup. Per començar s’han proposat 3 nous candidats, Matxalen Pauly, Maria Ardit i Endelesi Salas. Agustí Mallol també ha proposat a en Daniel Espasa.
Continuant amb l’ordre del dia, S’ha consultat als membres si coneixien la iniciativa
ChemMed i se n’ha projectat el video promocional. Tots els membres han coincidit en
la impresionant factura tècnica del mateix. ChemMed es un cluster que aglutina els
esforços i les capacitats del sector empresarial químic, el Port, diferents administracions i la Universitat Rovira i Virgili. L’objectiu principal d’aquest cluster empresarial és
atraure noves inversions que ajudin a impulsar les entitats participants i el territori.
Agustí Mallol ha compartit amb el Panel la seva preocupació per l’”abandonament del
Pacte de Progrès de la ciutat de 1995”. Kepa Diaz ha explicat la important vessant de
màrqueting de la campanya inicial de comunicació de ChemMed. Josep Rovira ha fet
notar que les infrastructures actuals del cluster tenen un punt dèbil evident pel que fa
a l’extracció/exportació de materies per via ferroviaria degut a la diferencia d’ample
de via amb la resta d’estats europeus.
Per acabar, s’ha passat a debatre l’estudi sobre la qualitat de l’aire que la agrupació
ecologista CelNet ha encarregat a la UPC juntament amb diversos ajuntaments. Es
projecta el video promocional amb el que CelNet va fer la crida per presentar el resultat de l’estudi. Posteriorment, els membres acordarien que el to del video és excessivament alarmant i dramàtic. Tot seguit Ignasi Cañagueral ha explicat els resultats
tècnics de l’estudi i ha conclòs que la majoria de les dades que es fan servir ja eren de
domini públic i que els resultats cataloguen l’aire de la ciutat de gairebé excelent.
Diferents membres han coincidit en que, tot i que les dades dels controls que es duen
a terme actualment són publiques, cal que l’administració les faci més entenedores i
les comuniqui regularment.
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Degut a la importancia de la reunió i vista la àplia assistència del dia d’avui, el Panel
ha volgut inmortalitzar el moment amb una foto.

Tarragona, 11 de juny de 2014
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