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LES XIFRES DEL PANEL

5 reunions
El Panel Públic Assessor de Dow a Tarragona s’ha reunit en fins a 5 ocasions. El 100% de les reunions
programades. En anys anteriors sempre s’ha hagut de cancel·lar alguna reunió per la dificultat de fer coincidir
les agendes de la majoria de membres i dels representants de Dow. Cal destacar l’elevada participació en la
darrera reunió de l’any.

Asistència a les reunions
data

assistència

%

23 de febrer

16

73 %

25 abril

15

68 %

15 de juny

17

77 %

26 de setembre

14

64 %

29 novembre

20

91 %
75 %

Mitjana

400+ hores
Les reunions tenen una durada mínima de 2 hores i 30 minuts. Normalment, costa tancar el debat a l’hora
d’acabar i molt sovint s’allarguen les converses després de la reunió durant el “tercer temps”. Un petit picapica després de la reunió.

Dow
Seguretat
Comunitat
Medi Ambient
Salut
Sector
Comunicació
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LES REUNIONS DEL PANEL
23 de febrer
DOW
Jaume Sariol i Ignasi Canyagueral anuncien al Panel la
proposta de Dow de desinversió del negoci de Copolímers
d’Etilè Àcid Acrílic (EAA). Un dels passos necessaris de la
fusió Dow-DuPont.
Els membres del Panel van interessar-se per les possibles
conseqüències d’aquesta operació pels treballadors de
Tarragona.
MEDI AMBIENT
Ignasi Canyagueral comparteix amb els membres del Panel
les darreres novetats sobre la Taula de la Qualitat de l’Aire i es conversa sobre un estudi de la plataforma
CelNet.
Els panelistes expressen que cal realitzar més estudis però que és necessari establir-ne un protocol acordat
per tots els actors.
SECTOR
Xavier Rivera explica l’informe DAFO que ha realitzat l’AEQT i anuncia els primers passos cap a un futur panel
de panels, una iniciativa de l’associació per crear un gran panel on hi siguin representats tots els panels de les
empreses químiques de Tarragona.
El Panel acull de bon grat la iniciativa i considera que pot ser molt beneficiós pel sector així com interessant
pels panelistes per tal de conèixer les tasques que realitzen els Panels homòlegs.
DOW + COMUNITAT
Josep Boronat desvela algunes de les actuacions que la companyia està preparant per celebrar els 50 anys
de la companyia a Tarragona.
Tots els membres presents destaquen la importància de la celebració. Els membres més veterans han
compartit algunes anècdotes de les seves primeres experiències amb la companyia.
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25 d’abril
DOW + SEGURETAT
Jaume Sariol explica l’aturada tècnica de la planta d’octè del polígon nord que ha provocat un episodi de
torxes. Es genera un interessant debat sobre aquest tipus d’episodis.
El Panel trasllada a la companyia les seves sensacions i pensaments quan es produeixen aquests episodis.
Com és habitual, força membres coincideixen en que cal extendre el coneixement sobre la funció de les
torxes. També es coincideix amb la companyia en la importància de minimitzar aquestos episodis.
DOW
Ignasi Canyagueral comparteix amb els membres del Panel la futura configuració de les seves responsabilitats
i presenta a Raoul Milessi, que ocuparà el seu lloc a Tarragona i al panel a final d’any.
Els membres assistents donen la benvinguda al Raoul i s’interessen sobre l’activitat de la companyia en altres
països així com en la trajectòria del Raoul i les seves noves sensacions amb el territori.
SEGURETAT + COMUNICACIÓ
Després de la darrera prova de sirenes el Panel reflexiona sobre la seva funció, sobre la comunicació que se’n
fa i sobre el seu format.
Els panelistes coneixen i entenen el funcionament de les sirenes i la importància de realitzar simulacres i
proves. Així mateix, expressen que els agradaria que es realitzessin simulacres més extensius a tot el sector i
amb la participació de tota la població.
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15 de juny
COMUNICACIÓ
Ignasi Fernàndez proposa una reflexió sobre la credibilitat dels mitjans, les administracions i els líders
empresarials.
El Panel debat sobre la creixent pèrdua de credibilitat tant dels mitjans de comunicació com de les empreses
en general. Alguns membres destaquen el canvi de paradigma en la forma de comunicar-se i la directa
repercussió en la credibilitat de l’emissor.
SEGURETAT + SECTOR
Es realitza el visionat del documental “La Nit que Fugí
del Silenci” que recorda els fets de l'atemptat d'ETA a
l'oleoducte d'Enpetrol la nit del 12 de juny del 1987.
Els membres del Panel coincideixen en general en
valorar que ha canviat radicalment la seguretat i els
protocols d’emergència des de llavors. Coincideixen,
la majoria, en que si passes una cosa semblant avui
en dia, seria difícil evitar un èxode semblant al que es
va produir.

SECTOR
Xavier Rivera presenta els resultats de la darrera Enquesta d’Opinió Pública sobre el Sector Petroquímic de
Tarragona realitzat per l’AEQT.
Els panelistes agraeixen aquest tipus d’estudis i destaquen la similitud entre les inquietuds generals de la
població i les del Panel. Tot i que asseguren tenir un coneixement més profund sobre el sector i que això és
clau per generar confiança i tranquil·litat.
DOW + COMUNITAT
Josep Boronat explica les darreres novetats sobre la celebració dels 50 anys de Dow a la ciutat amb especial
menció de l’acte central del 28 de juny al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
La majoria de membres expressen la seva satisfacció amb els plans de la celebració i es mostren il·lusionats
per assistir-hi.
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26 de setembre
DOW + SEGURETAT
Ignasi Canyagueral anuncia al Panel la fita assolida per la companyia de 6 milions d’hores sense accidents
laborals a Tarragona. Ignasi explica els detalls del rècord i es produeix un interessant debat sobre els esforços
de la companyia en la seguretat laboral.
Els membres s’interessen per les xifres i els detalls de la fita assolida. Alguns membres destaquen els canvis
produïts durant els anys en matèria de seguretat laboral i l’exhaustiu control que se’n fa avui en dia.
DOW
Jaume Sariol actualitza pel Panel l’estat de la fusió
Dow DuPont, detallant, en aquest cas, com quedarà
definit el portfoli de productes de la companyia en
general i dels productes que es fabriquen a
Tarragona en particular.
Els panelistes coincideixen en preguntar sobre les
repercussions de personal que els canvis poden
tenir a la companyia. Entenent la provisionalitat de
tot plegat, es feliciten de que l’àrea d’especialitats
de Tarragona sigui tan ben considerada dins la nova
companyia.
COMUNITAT
Josep Boronat comparteix amb el Panel la darrera
edició del “Festa per Tothom” i explica com aquesta iniciativa ha passat a formar part de la tradició
tarragonina. Aquest any s’ha presentat un projecte per un gegant adaptat perquè pugui ser portat per
persones amb habilitats diferents.
El Panel felicita en bloc a la companyia per la iniciativa. Així mateix expressa la intenció de trobar la manera de
que el Panel hi pugui participar de manera activa. Els membres es proposen parlar-ne durant el proper any.
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29 de novembre
MEDI AMBIENT
Ignasi Fernandez explica què és la inversió tèrmica i quins efectes té en la dispersió de les plomes de les
torxes de les plantes de producció.
Els membres entenen que ha coincidit un episodi de torxes amb la inversió tèrmica i en destaquen el mal
efecte que fan les torxes en aquestes circumstàncies. Ignasi Canyagueral explica que en circumstàncies
normals el fum es dispersa, desapareixent.
MEDI AMBIENT + SECTOR
Ignasi Canyagueral explica en quin punt es troba la Taula de Qualitat de l’Aire, després de la darrera reunió,
celebrada abans de l’estiu.
Els panelistes sempre han mostrat interès per la TQA i en aquest cas s’interessen sobre el contingut de la
darrera reunió. Es lamenta, en general, que el flux normal de les reunions es trobi en punt mort per la situació
política.
DOW + COMUNITAT
Òscar Saladié explica què és i quines funcions fa la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible.
El Panel queda sorprès de l’abast d’aquest organisme i en felicita al director pel seu funcionament. Alguns
membres destaquen que cal fer difusió de l’activitat de la Càtedra i altres insten a la companyia a continuar
amb aquesta tasca, sens dubte, necessària.
SECTOR
Helder Moya comparteix amb els seus companys de Panel la visita que alguns membres van realitzar a
Expoquimia.
L’Helder explica, acompanyat de fotografies, que es van trobar amb l’Anton Valero i Claudia Tagliavini a
Expoqiumia. Ell i l’Agustí Mallol van representar al Panel a l’edició d’enguany d’aquesta fira.
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AUTOEVALUACIÓ DEL PANEL

Enquesta - Febrer 2017

Informe DAFO - Abril 2018
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NOVES INCORPORACIONS

Raoul Milesi substitueix Ignasi Canyagueral
Raoul Milesi substitueix Ignasi Canyagueral com
a Responsible Care Director i ocuparà el seu lloc
al Panel. Ignasi Canyagueral deixarà d’assistir a
les reunions del Panel regularment.
Raoul Milesi es va traslladar a Tarragona l’1 de
juliol i ha assistit a totes les reunions des de
llavors.
Ignasi Canyagueral ha estat nomenat Tarragona
Site Technical Expertise and Support Leader.

Manel Arias
Manel Arias s’incorpora com a nou membre del Panel. El Manel porta
més de 20 anys treballant al sector petroquímic i forma part de diversos
comitès de seguretat i prevenció.
És veí de Torreforta i pare de família. Des del primer dia ha aportat una
mirada crítica i constructiva.
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WEB I XARXES SOCIALS

Registre i difusió
El lloc web del Panel serveix per compartir el contingut
de les reunions amb la resta de la comunitat. En ella es
poden trobar les actes de les reunions, una relació
actualitzada dels membres i informació útil pels
ciutadans sobre les funcions del Panel.

@dowppa
El perfil de Twitter del Panel Public Assessor de Dow comparteix noticies i publicacions tant
de la companyia com del sector. Seguir-lo permet estar al dia de l’actualitat de la indústria
química a Tarragona en general i de Dow Chemical en particular

ELS PANELISTES
Maria Ardit
Manel Arias
Laia Guasch
Josep Maria Juan
Agustí Mallol
Gervasio Mogio
Jordi Moix
Helder Moya
Carme Oriol
Matxalen Pauly
Josep Rovira
Indaleci Salas
Estefania Serrano
Rafael Torres
Tina Veiga

REPRESENTEN A DOW
Jaume Sariol
Raoul Milesi
Josep Boronat

FACILITADOR
Ignasi Fernandez

