1a Reunió 2014 del Panel Públic Assessor de l’Associació Empresarial Química de
Tarragona
04 de Març de 2014
Seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya a Tarragona

Assistents:
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Per part de l'AEQT:
•

Marc Fargas, President de la Comissió de Comunicació.

•

Eva Canals, membre del departament de Comunicació i Relacions Públiques
de l’AEQT.

Per part de Gabinet Ceres:
•

Mercè Chiapella, facilitadora.

•

Blanca Garcia, suport logístic.

Panelistes:
•

Francisco Garcia: metge forense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya,
professor associat de medicina Legal i toxicologia a la Universitat Rovira i Virgili i
membre del PPA de Repsol.

•

Mª Pilar Guionet: enginyera industrial, ha treballat en el sector educatiu com a
professora de secundària a l’institut Pere Martell i professora a la Universitat
Rovira i Virgili.

•

Lluís Maestre: enginyer Industrial, forma part del Consell Cívic consultor de BASF,
és president del Col·legi d’Enginyers Industrials de Tarragona i es dedica a
l’assessoria energètica.

•

Nani Rodríguez: doctora en comunicació, coordinadora del panel de Dow.
Periodista, especialització comunicació de risc. Professora a la Universitat Rovira
i Virgili.

•

Liduvina Giralt: mestre d’educació primària a l’escola Mossèn Bergadà de
Constantí i membre del PPA de Repsol. Responsable a la Pobla de Mafumet de
l’antena del coneixement de la URV.

•

Anna Quadras, treballa per l'Agencia de Salut Pública de Catalunya i es
tècnica de l’Observatori de Salut.

•

Josep Ramón March: veí de Vila-seca, jubilat de la banca i membre del panel
de Bayer.

•

Josep Llop: resident al la Canonja, és arquitecte i membre del consell consultiu
de BASF.
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NOUS MEMBRES DEL PANEL:
•

Joan Fort: Representa al sector seguretat, concretament és mosso d’esquadra.
Ha treballat també en el sector químic.

•

Helder Moya: Periodista i llicenciat en Dret amb l’especiat en dret ambiental,
actualment exerceix en medis comunicació.

•

Francesc Roig: Professionalment es dedica a l’ensenyament. És el director de
Càritas Diocesana a Tarragona, i entre d’altres, president del Centre d’Estudis
Canongins
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•

Tere Ruana: representa al sector de Mútues Accidents de treball i de RRHH. És
membre de la junta directiva de l’Associació de la dones empresàries i
Emprenedores de Tarragona i de l’Associació Internacional de Dones
Emprenedores.

•

Rafael Campaña: és vicepresident de la FEAT, Federació d’empreses d’Autotransport i propietari de l’empresa Transports líquids Campaña. Pertany a la
Confederació d'Empresaris del Transport de Catalunya i la Confederació
Espanyola de Transport de Mercaderies.

•

Cristina Barrio: Representant de la Federació d’Associacions de Veïns de
Tarragona (FAVT), actualment a l’atur, és fisioterapeuta.

•

Joan Figueras: resident al Morell, pagès, membre de la Cooperativa Agrícola
Sant Isidre del Morell.

Excusen la seva assistència: Montserrat Domènech, psicòloga i Beatriz Feced,
estudiant de dret de la URV i Josep Jofré, CEO del Grup Laboratori Serra Pàmies.

L’ordre del dia de la sessió segueix els següents punts:
1. Recepció dels assistents
2. Benvinguda al nou Panel i als seus components. Agraïment per la seva
participació per part d’AEQT
3. Presentació per part d’AEQT: Què és l’AEQT i quins són els principals
objectius de l’associació l’any 2014.
4. Ronda de presentació pels propis panelistes.
5. Exposició de la metodologia i condicions del Panel. Responsabilitats de
cadascun dels membres del Panel.
6. Establiment del punt zero sobre la imatge del sector químic i de l’AEQT
entre els nous panelistes i, evolució de la mateixa entre els antics
panelistes.
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7. Pluja d’idees i debat per tal de prioritzar els temes que s’abordaran a les
properes reunions del panel. Es parteix de les propostes de darrer Panel i
se n’afegeixen altres.
8. Agraïments i cloenda de la sessió
9. Un petit refrigeri

Part I de la sessió.-
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2.- En primer lloc, es presenta l’índex dels temes a tractar durant la sessió, fent
incidència en el relleu que hi ha hagut enguany, en la importància que tindrà la
presentació de cada membre del panel a la resta de companys i, l’interès en
començar explicant la funció de l’AEQT i els seus objectius per 2014 degut a la
incorporació de 10 persones noves al Panel. Seguidament es dóna la paraula al Marc
Fargas, membre de la Junta directiva de l’AEQT i president de la Comissió de
Comunicació per tal que exposi què és l’AEQT i els seus objectius per enguany.

3.-En Marc Fargas, excusa l’assistència de la Directora de l’AEQT Teresa Pallarès, per
motius personals familiars, i del nou President de l’AEQT Jesús Loma-Ossorio, donat el
seu recent nomenament. Per tant, serà ell qui avui farà les presentacions. Dóna la
benvinguda als panelistes i explica quin és l’objectiu principal del panel de l’AEQT
(copsar inquietuds i coneixements de la societat civil envers el sector químic) i en què
consistirà la seva intervenció (explicar que és l’AEQT i els seus objectius per 2014)

A continuació es visiona un breu vídeo sobre el sector químic a Tarragona i segueix una
explicació acompanyada d’un suport en power point. Seguidament es visiona un
segon vídeo, on es presenta el clúster Chemmed, que s’explica amb detall
posteriorment. Tots dos vídeos estan a disposició dels membres del Panel a la web de
AEQT

i

del

Clúster:

www.aeqtonline.com i

a

http://www.chemmedcluster.com/ca/who-we-are/ A més, els documents en power
point que van il·lustrar cada vídeo, s’adjuntaran amb la present Acta.
En relació al Clúster, es comunica que tots els membres del Panel estan convidats a la
presentació del Clúster Chemmed el proper dia 28 de Març al Palau de Congressos de
Tarragona. Rebran tots un correu per tal que puguin acreditar la seva assistència.
4.- A continuació, Mercè Chiapella, com a facilitadora del Panel, fa una exposició dels
objectius i la metodologia del Panel:
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−

Proposa començar amb una ronda de presentació dels panelistes, on cadascú
indica el seu nom, a quin sector representa, si és nou membre del panel o ja era
panelista de l’AEQT, si representa al Panel d’una empresa i la seva pertinença a
associacions o entitats.

−

A continuació es fa una breu referència als antecedents dels panels, els quals
es remunten als anys 80 i s’estenen als anys 90 arreu del món. A Tarragona
existeixen avui 5 Panels: BASF 1995, BAYER 1997, DOW 1998, AEQT 2003 i Repsol
2013.

−

Es presenta què ha de ser el Panel Públic de l’AEQT, característiques que es
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reprenen dels resultats de la darrera sessió del Panel de 2013:
o

L’AEQT ha de tenir el seu propi panel

o

Ha de ser un panel social, no tècnic

o

El panel suposa establir un pont de diàleg entre societat i empresa
(AEQT)

o

No ha de ser un òrgan decisiu, sinó assessor i consultor, amb un paper
crític i constructiu

o

El PPA de l’AEQT, ha de comptar amb una major visualització.

o

Es tracta d’un instrument de trobada i comunicació entre la societat
civil i el sector.

o

Es tracta d’un grup de treball format per persones representatives de la
societat civil que es troben periòdicament per dialogar sobre temes
d'interès mutu

o

La seva constitució respon a l’interès d’AEQT d’establir compromisos
estables en els territoris on es desenvolupen les activitats industrials del
sector químic.

−

Es fa una explicació de com s’ha constituït el Panel i quins han estat els passos
seguits. A més, es fa incidència en la necessitat d’anar fent un relleu dels
membres. En aquests moments hi ha 10 panelistes nous i 8 panelistes antics, la
majoria dels quals representen als panels de les químiques que tenen el seu
panel constituït. S’exposa també la configuració i procedència geogràfica dels
panelistes: Tarragona i barris, El Morell, La Pobla de Mafumet, Constantí, Reus,
La Canonja i Vila-seca.

−

S’exposen les responsabilitats de cada un dels grups membres del Panel:
o

Panelistes: Assistir a les reunions del PPA. Traslladar les seves inquietuds i
les de la comunitat envers l’activitat del sector. Proposar nous temes per
a futures reunions. Revisar l’ordre del dia de les sessions. Suggerir millores
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per a les sessions i procediments. Donar a conèixer el Panel a altres
membres de la comunitat.
De l’AEQT: Assistir a les reunions. Facilitar informació sobre els

o

esdeveniments del sector. Motivar als panelistes perquè formulin
preguntes o proposin temes. Respondre a les preguntes, facilitar la
informació que es demana. Escoltar activament. Mantenir una actitud
oberta i sincera amb els membres del Panel.
Del Moderador: Assegurar que les sessions siguin pràctiques. Vetllar pel

o
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compliment dels objectius del PPA. Facilitar les reunions, fomentant el
treball dels seus membres. Garantir que tots els membres del PPA tinguin
les mateixes oportunitats de participar. Crear un ambient distès i
agradable que afavoreixi el diàleg entre els assistents. Elaborar una acta
de les mateixes i fer-la accessible als membres del PPA. Avaluar
anualment i proposar millores en el procés, les temàtiques i la
participació. Establir contacte telefònic amb els membres del Panel per
confirmar la seva assistència a les reunions i facilitar-los qualsevol
informació addicional necessària.
−

Finalment s’exposen les dates aproximades de les sessions per enguany: Març
(avui), Juny i Octubre. Així com l’esquema del funcionament de cada sessió:
una part d’exposició de temes i/o continguts, una de treball actiu dels
membres del panel, una part final de conclusions i/o propostes, oberta a fixar
algun tema d’interès per a la propera sessió.

Part II de la sessió:

5.- Administració d’un breu Qüestionari per determinar l’estat i evolució de la imatge i
coneixement sobre el sector químic i sobre l’AEQT. El Qüestionari s’administrarà a cada
inici del Panel de cada any i servirà per fer un seguiment de la seva evolució.

6.- Pluja d’idees per tal de prioritzar els temes que es volen abordar a les properes
reunions del panel. El discurs dels membres del panel s’articula al voltant dels següents
temes d’interès, que s’han agrupat per similitud temàtica o enfocament en diferents
categories:
Impacte visual.o

Paisatge industrial a les vores dels Polígons: impacte visual. Es proposa
poder implicar diferents professionals perquè donin a conèixer
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enfocaments a l’hora de normalitzar i dignificar els espais al voltant
de la Indústria: propostes i possibilitats del què fer i com fer, visites in
situ,...
Impacte econòmic.o

Conèixer l’Impacte dels llocs de treball de la química i les previsions
de futur.

o

Donar a conèixer la posició de la Química en la millora de la formació
i de l’equilibri social: Impacte econòmic i impacte sobre l’ocupació
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o

Explicar com ha afectat o pot arribar a afectar la crisi a l’entorn de
sector químic? Impacte econòmic, repercussió.

o

Conèixer quina és la relació de la Indústria Química i Turisme?
treballen junts? Quin és el posicionament econòmic del sector, en
relació a altres sectors?

Seguretat i autoprotecció, més coneixement dels riscos, d’incidents.o

Coneixement del que cal fer en cas d’evacuació. Portar algú que ho
expliqui: protecció civil, Generalitat, ...

o

La seguretat de les empreses: sistemes interns i externs.

o

Informar sobre temes de Seguretat des d’una perspectiva legal
d’ofici, y que sigui continuada.

o

Difusió tranquil·litzadora a la societat sobre temes relacionats amb les
malalties i la relació o no amb l’afectació que té en la salut el sector
químic.

o

Convidar a tècnics i especialistes de les empreses per que ens
expliquin coses com: com es desenvolupa i gestiona una situació de
risc, ...

o

Temes de Medi ambient per part d’un expert.

o

Informació sobre la fuita de Nafta de Repsol. Seguretat i mesures,
prevenció incidents ...

o

Tema de les olors, tot i que s’ha millorat molt, poder explicar i informar
més que s’està fent i que es preveu fer.

Visualització i coneixement del sector.o

Com donar major visualització a la Indústria a través del sistema
educatiu.

o

Coneixement d’on és la AEQT, ubicació, major visibilitat.
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o

Quines són les estratègies comunicatives de l’AEQT? Anàlisi de les
accions comunicatives, utilització de eines 2.0. Fer servir mitjans
gratuïts per informar.

o

Coneixement del que ha fet fins ara l’AEQT i veure què cal fer i què es
pot fer per augmentar el coneixement del sector.

o

Temes informació bàsica del que està fent la Indústria química.

o

Feed-back sobre Chemmed
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Visites i altres temes d’actualitat.o

Visita a empreses químiques o Plataforma Casablanca.

o

Com està el tema dels residus d’armes químiques de Síria? Vénen
aquí o no, ...

o

Quin és el pressupost del Clúster?

o

Sobre el preu de l’energia, conèixer els components que el
conformen: som competitius?

Projecció i lideratge del Panel de l’AEQT.o

Paper i posicionament del Panel com a representants de la societat,
com exportar les idees de la societat a l’exterior.

o

Possibilitat de fer més reunions que les 3 previstes per enguany, hi ha
molts temes a abordar.

o

Donar a conèixer a la societat el PPA, perquè la gent pugui conèixer
els seus membres i preguntar-los-hi coses.

o

Conèixer què fan els altres PPA de les empreses

7 i 8.- Un cop enllestits aquests temes es dóna per finalitzada la reunió i es convida a
tots aquells que ho desitgin a un petit refrigeri. També es recorda que tant l’AEQT com
Ceres estan a la disposició de tots els membres del panel.

Mercè Chiapella Micó
Facilitadora
Tarragona, 04 de Març de 2014
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