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La reunió ha començat amb un resum per part de la companyia dels resultats de Dow
a nivell global de l’any 2014 i perspectives per al 2015. Tant a nivell macroeconòmic
com de compliment dels objectius fixats.
A continuació, l’Ignasi Canyagueral, ha detallat l’index de seguretat i medi ambient del
2014, fent palès el gran esforç que Dow posa en intentar eliminar qualsevol tipus de
risc tant per treballadors, contractistes i qualsevol persona de l’entorn proper del site
de Tarragona.
L’Ignasi va donar especial importància a la baixa i gairebé nula presència de incidents
durant el passat any i va explicar totes les capes de seguretat que es posen per a evitar que aquests succeeixin. També cal destacar la quantitat de factors que s’analitzen
per determinar-ne les causes, posar mesures perque no torni a passar i fer-ne pedagogia per enfortir aquell punt del procés.

A continuació, i a petició dels panelistes, en Kepa va donar el punt de vista de la companyia respecte a la recent i constant baixada del preu de cru i com pot afectar això a
la competitivitat de la planta. En Kepa va explicar que es un factor sobre el que no hi
poden fer res però que poden reaccionar-ne allunyant la gamma de productes que fabrica Dow Tarragona de les ‘comodities’ (que podriem entendre com a productes normals i corrents de gran volum de producció i preu baix) i enfocar la planta en especialitats que tenen un valor afegit. En Kepa va destacar que l’alt nivell professional del
personal que treballa a Tarragona y la gran qualitat en la formació universitaria i especialitada fan preveure un futur esperançador en aquest sentit.
Sense temps per abordar altres temes de l’ordre del dia, la reunió es dona per finalitzada i es passa a un pica-pica on el debat continua d’una manera més distesa.

Tarragona, 11 de juny de 2014
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