3a Reunió de2014 del Panel Públic Assessor de l’Associació Empresarial Química de
Tarragona AEQT
25 de novembre de 2014
Visita al Centre d’informació – Central Nuclear d’Ascó
Assistents:
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Per part de l'AEQT:


Teresa Pallarès



Xavier Ribera



Marc Fargas



Eva Canals

Per part d’ANAV:


Montse Godall, Cap de Comunicació i Relacions Externes d’ANAV



Ángel Lopera, Comunicació i Relacions Externes d’ANAV

Panelistes:


Francisco Garcia



Joan Fort



Mª Pilar Guionet



Tere Ruana



Anna Cuadras



Francesc Roig



Josep Ramón March



Helder Moya



Josep Llop


Blanca Garcia

Moderació (Gabinet Ceres):


Mercè Chiapella

Excusen la seva assistència: Beatriz Feced, Cristina Berrio, Lluis Maestre, Montserrat
Domènech, Nani Rodríguez, Rafael Campaña i Liduvina Giralt.
L’ordre del dia de la sessió segueix els següents punts:
Durant l’anada en autobús:
1. Benvinguda
2. Recordatori Temes tractats a les dues reunions anteriors del Panel 2014
3. Torn de paraules: Record de Notícies, informacions sobre AEQT i/o el sector
químic tarragoní
4. 4 dades sobre la visita
Visita al Centre d’informació – Central Nuclear d’Ascó:
1. Visualització vídeo presentació
2. Visita guiada a la instal·lació: Visita a la part museogràfica
Sopar de final d’any
Un cop tots els assistents s’han acomodat al mini bus que els traslladarà a Ascó, la
facilitadora destaca la importància d’aquesta darrera reunió i exposa quins seran els
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continguts de la mateixa:
En primer lloc fa un breu resum de les temàtiques abordades a les diferents trobades
de l’any, i es presenten alguns dels resultats més rellevants fruit del treball dels
panelistes a les mateixes, doncs poden ser d’utilitat per a la sessió.


A la primera sessió, on s’incorporaven nous membres del panel, es va presentar
l’AEQT i els seus objectius per enguany, també quins són els objectius del PPA i
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la seva metodologia de treball. A més, es va fer un exercici amb l’objectiu de
determinar per una banda, quin era el punt de partida respecte la imatge que
es té del sector químic i de l’AEQT, i per altra, elaborar una relació de temes
d’interès per a les futures sessions de l’any.
Entre els principals temes d’interès, els membres del PPA van destacar aspectes
relacionats amb la seguretat, com per exemple aquells que fan referència a la
seguretat tan interna com externa de les instal·lacions industrials, autoprotecció
dels equips i de la ciutadania de l’entorn, ...


A la segona sessió, es va visitar la planta d’aigua regenerada del Camp de
Tarragona, instal·lació on es tracta i converteix l’aigua procedent de les
depuradores de Vila-seca i Tarragona en una aigua de gran qualitat apta per
a reutilitzar dins dels processos industrials.

S’aprofita també per explicar el per què de la visita al Centre d’informació de la
Central Nuclear d’Ascó, que, tot i no ser una instal·lació química, té moltes coses en
comú amb el sector químic, doncs aquest també és un sector crític que desperta
certa susceptibilitat social degut al risc que se l’associa. La visita permetrà veure que
s’està fent, fora del sector químic.
Un cop presentats els resultats més significatius de les sessions d’enguany, es facilita
alguna informació relacionada amb aspectes de la seguretat de les centrals nuclears
que poden ser d’utilitat durant la visita tals com:


La seguretat d’una central nuclear està basada en tres aspectes: la seguretat
intrínseca, la seguretat operativa i la seguretat reglamentària, que juntes
formen el concepte de “defensa en profunditat”



La protecció enfronts incidents o agents externs, abordant el tema del disseny
sísmic de les CN i aterrant en el l’accident de Fukushima.
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A continuació es tracta el següent tema de l’ordre del dia que fa referència al record
de notícies, informacions sobre AEQT i el sector químic tarragoní, demanant als
membres del panel que vagin prenent la paraula. Les seves principals aportacions es
presenten a continuació:


Es destaca la gran presència als mitjans de qualsevol noticia relacionada amb
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el Clúster ChemMed:
o

Reunions, visita del ministre, connexions amb el Port, ...

o

Sobre tot ha augmentat la presència a la premsa gratuïta: fotos,
imatges, articles

o

Aquest fet ha permès que es conegui més l’AEQT a nivell de la
ciutadania, s’ha fet un primer pas molt important

o

Tot i aquesta gran difusió, alguns membres del panel encara creuen que
falta molt recorregut a fer i que la Societat encara no té del tot clar què
és i en què consisteix el Clúster. També sobta que a nivell institucional, i
sobre tot, a nivell de càrrecs intermedis, encara no es sàpiga que és el
clúster.



Altres noticies esmentades són:
o

Notícia sobre estudis que relacionen la infertilitat de la zona amb la
contaminació produïda per la presència de la industria química al
territori

o

Simulacres realitzats a empreses del sector

o

Col·laboracions de les empreses químiques amb l’entorn: patrocinis,
festes...

Durant la conversa els membres del PPA també posen de manifest com estan abocant
al seu entorn tot els coneixements que estan adquirint com a conseqüència de la seva
participació al PPA. Manifesten que durant les converses que mantenen amb persones
del seu entorn transmeten de manera inconscient tot allò que saben i coneixen del
sector químic. En general, es destaca que no és l’entorn qui els acostuma a preguntar
sobre les seves experiències al PPA, sinó que són ells els que, decideixen compartir-les.
També s’opina evers la dificultat de desmuntar falsos mites /creences molt
interioritzades sobre certs aspectes del sector químic. Es posen d’exemple les grans
flames de les torxes, que s’associen a episodis de molta contaminació i la creença de
que hi ha una major prevalença del càncer i infertilitat a la zona degut a la presència
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de la industria...En aquest sentit, s’indica que encara falta molta pedagogia al
respecte.
Des de l’AEQT, i abans d’arribar a Ascó, es manifesta en relació al clúster ChemMed
que cap presentació d’un organisme relacionat amb la química ha tingut tanta
repercussió als mitjans, i que com indiquen els membres del Panel, encara hi ha molt
camí a recórrer. Hi ha hagut molta visualització a la premsa però a curt termini també
es vol tenir més presència, entre d’altres també a la TV. A més s’indica que durant
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aquest any s’ha començat a fer difusió per canals 2.0 com Facebook, twitter o Vimeo.
Finalitzat el trajecte, s’inicia la visita al Centre d’Informació de la Central Nuclear
d’Ascó. Durant la mateixa, la Montse Godall, cap de Comunicació i Relacions Externes
d’ANAV explica als membres del PPA aspectes generals de l’energia elèctrica, les
radiacions, els models de generació energètica, la seguretat i la protecció de les
persones. El recorregut permet conèixer de més a prop com és una central nuclear i,
en aquest cas concret, com és la d’Ascó. Des de la construcció de la instal·lació al
funcionament de la sala de control passant pel pla de vigilància radiològica o la
descripció de l’emplaçament.
A la sortida de la visita es comenta el gran interès que ha tingut la mateixa, que ha
permès conèixer com s’estan abordant temes crítics com pot ser la seguretat i es
ressalta l’esforç en fer plausibles, planers i fàcils conceptes i processos tan complexes.
També es valora molt bé el llenguatge i la manera de fer l’exposició.
Arribats a Tarragona, s’inicia el sopar. Al finalitzar, tant la Teresa Pallarès, Directora
d’AEQT, com el Marc Fargas Director de la Comissió de Comunicació, pronuncien unes
paraules d’agraïment pel treball i dedicació a tots els membres del panel.

Mercè Chiapella Micó
Facilitadora
Tarragona,25 de novembre de 2014
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