
Panel Públic Assessor de Tarragona 

Dijous 29 de novembre de 2017

Tarragona, 29 de novembre, 2017

Reunits:

• Jaume Sariol
• Ignasi Cañagueral
• Pitu Boronat
• Helder Moya
• Agustí Mallol
• Carme Oriol
• Jordi Moix
• Tina Veiga
• Indaleci Salas
• Pitu Rovira
• Manel Arias
• Matxalen Pauly
• Estefania Serrano

• Raoul Milesi
• Josep Maria Juan
• Jordi Moix
• Rafa Torres
• Laia Guasch
• Maria Ardit

Convidat:
• Òscar Saladié

Facilitador:
• Ignasi Fernandez  

ORDRE DEL DIA_____________________________________________________________          

• Inversió tèrmica. Què és, quins efectes té. Ignasi Fernandez i Ignasi Canyag¡'0981ºral
• Espai de Debat
• Actualització Taula de Qualitat de l’Aire
• Actualització de la fusió Dow DUPONT  Resum 2017 objectius 2018 - Jaume Sariol
• Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible - Òscar Saladié
• Expoquimia 2017. Restrospectiva - Helder Moya



Aquest dimecres s'ha dut a terme la darrera reunió de l'any del Panel Púlbic Assessor de 
Dow Tarragona. La reunió ha començat amb un breu comentari respecte a la situació 
d'inversió tèrmica i la contaminació atmosfèrica a petició de la Matxalen, una de les 
nostres panelistes. Ignasi Fernandez explica què és la inversió tèrmica i quins efectes te 
en la dispersió de les plomes de les torxes de les plantes de producció.

Tot seguit, l'Ignasi Canyagueral ha compartit amb els membres del Panel les darreres 
novetats respecte a la Taula de la Qualitat de l'Aire. 

En aquesta reunió ha vingut com a ponent convidat el director de la Càtedra URV/
DOW de Sostenibilitat, Òscar Saladié que ha detallat tots els projectes i iniciatives de la 
càtedra. Seguidament, el director del site de Dow a Tarragona, Jaume Sariol ha compra-
tit els plans estratègics de la companyia pels propers anys. 

Finalment, l'Helder Moya va posar en comú amb la resta de membres la seva experièn-
cia a la visita a Expoquimia 2018 juntament amb l'Agustí Mallol i altres membres d'al-
tres Panels, de la mà de la AEQT. 

La trobada ha finalitzat amb el comiat de Ignasi Canyagueral que ja no assistirà a les 
reunions del Panel i serà substituït pel Raoul Milesi. L'Ignasi va rebre l'agraïment de 
tots els companys de Panel per tots aquests anys de dedicació i generositat. 
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