Asistents

Per part de Dow
• Kepa Díaz de Mendibil
• Ignasi Cañagueral
• Josep Boronat
Panelistes
• Matxalen Pauly
• Maria Ardit
• Agustí Mallol
• Jordi Moix
• Carme Oriol
• Rafael Torres
• Joan Carles Francès
• Gervasio Mogio
• Indaleci Salas
Facilitador
• Ignasi Fernandez
La visita ha començat a la sèu habitual de reunions del Panel per fer una petita introducció previa
a la visita programada.
Per començar, Ignasi Fernàndez es presenta com a nou facilitador als membres amb els que
encara no havia coincidit.
L’Ignasi és llicenciat en Comunicació per la URV i ha estat treballant en tots el
àmbits de la comunicació empresarial desde fa més de 10 anys. Just després
de presentar-se va passar a presentar els nous membres del Panel.

Els nous membres del panel són:

Idaleci Salas Graset
Empresari. La Pineda. Conseller Delegat del Gup Salas.

Maria Ardit Ariño
Llicenciada en Comunicació. Tarragona. Treballa al departament de
Comunicació del Port de Tarragona.

Matxalen Pauly Salinas
Llicenciada en Ciències del Medi Ambient. Tarragona. Treballa fent projectes i
estudis mediambientals per l'administració i el sector privat.

Tot seguit el Josep Boronat ha fet una breu introducció empresarial sobre Dow Chemical on ha
presentat dades sobre la companyia per presentar-la als nous membres. Per tal d’il·lustrar millor
què fa la companyia s’ha projectat un video on es pot veure la presència de productes fabricats
per Dow al llarg de tot un dia. El video es pot trobar a la web dowppa.com a la secció d’enllaços
multimèdia.
En referència al video, la Carme Oriol ha volgut remarcar que la presència del plàstic és “gairebé
omnipresent” i ha convidat a reflexionar sobre la “importancia cabdal del reciclatge”.
Després de que el Josep Boronat hagi fet un recordatori molt important sobre la seguretat a Dow i
sobre que aquest tema representa la major preocupació a l’hora d’operar a la planta de Tarragona,
s’ha prodecit a iniciar la visita a planta.
Durant l’inici de la visita l’Ignasi Canyagueral ha volgut explicar que les obres situades a prop de la
entrada de la planta del polígon sud de Dow es deuen a millores estructurals dels accessos per tal
d’evitar la inundació de planta i carreteres quan hi ha grans aiguats.
Tot fent el camí que recorreria la nafta (la part del petroli amb la que treballa Dow) anem a parar al
polígon nord, on visitem el cuadre de control del cràcker que Dow. Són unes instalacions molt
modernes, àltament automatitzades i encarregades del control i monitorització de l’acivitat del
cràcker.
Un fet curiòs que ha volgut destacar en Kepa Díaz durant la visita a la planta del polígon nord és la
diferència de disposició del disseny alamany i el nord-americà, on el primer tendeix a
sobreconcentrar els tubs i mecanismes, el segon opta per els espais àmplis i grans passadissos.
La visita ha acabat en un petit sopar informat on els nous membres han tingut la oportunitat de
comentar la jugada i fer preguntes i comentaris als responsables de la companyia.

