
                   

PETROLIO GORDINAREN FINTZEARI
BURUZKO KAZETARIENTZAKO
III.PRESTAKUNTZA IKASTAROA

2016ko apirilak 12

Tokia: Petronor findegia (San Martin 5,  Muskiz)

XX. mendearen bigarren erdialdean industriako ekitaldiak
sozializatu egin ziren. Ordura arte, lan egiteko toki bat bakarrik

zen industria. Mende horren amaieran, produzkiozentroen
inguruan bizi ziren eta horretan lan egiten ez zuten

herritarrengan lan hori izan zezakeen gaitzaren inguruan
ezinegonak sortu ziren. Europar Batasuneko eremuan geroz eta

arau eta erregulazio zorrotzagoen baitan zegoen gaitz bat.
Daukagun teknologia onena erabiltzera behartzen duten arauak.
Erregulazio horien ezaguerak demokratizatu eta orokortu behar
dira. Orrialde asko bete, betetzen eta beteko dituen eztabaida.



EGITARAUA

08:45 – Harrera 

1.SAIOA 

09:00 -  “Petrolioaren mundu merkatua"

Emiliano López-Atxurra, Petronorreko presidentea.

Mundu mailako energia erronka eta petrolioaren geo-estrategia.

2.SAIOA

09:30 -  “Estrategia plangintza Petronorren"

Andreu Puñet, aholkulari ordezkaria.

Egungo krisi egoera, fintze tarte lurrunkorrekin, guri laguntzeko ezarri da. 
Ekintzaren programazioak, bidegarritasun ekonomikoak eta garapen 
jasangarriarekiko konpromisoak planifikazioa zorrotza eskatzen du.

3.SAIOA

10:00 -”Fintzearen ekintza lehiakorra eta jasangarria”

José  Ignacio  Zudaire,  Pertsona,  Antolamendu  eta  Erakunde
Harremanenetako zuzendaria

Pertsonak erabakigarriak dira gure  proiektu  industrialean,  instalazioetan
lan egiten dutenak nahiz hurbil bizi direnak. Erabakigarriak dira baita ere
hauek Petronorri zuzendutako itxaropenak. 

4.SAIOA

10:30 –  "Eragin ekonomikoa administrazio publikoetan"

José Luis Arredondo, Finantza Ekonomia zuzendaria.

Petronorren jarduera nabarmena da zerbitzu publikoetako finantzaketan,
bai foru eta bai udal arloan ere.



5.SAIOA

11:00 - “365 egunetako eraginkortasun bermea"

José María Montserrat, Fidagarritasun eta Mantentzerako zuzendaria.

Findegi  bat  mundu  konplexua  da.  Mantentze-lan  eta  eraginkortasun
iraunkorra eta segurua bateratzea da egunero irabazten dugun erronka.

-----------------------------------------

11:30 - Kafea

----------------------------------------

6.SAIOA

11:45 “Ingeniaritza, zientzia eta tecnología"

Fran Fernández Bereciartua, Ingeniaritza y Garapenerako zuzendaria.

Lan egiten dugun instalazioetan aurrerapen tekonologikoak erabiltzen dira.
Komunitate  zientifikoak  aztertzen  du  eta  ingeniaritzak  ezagutza  hori
aplikatzen du, horrela zientziak giza garapenerako duen erabilgarritasuna
agerian uzten da.

7.SAIOA

12:15 - “Profesionalak, erantzuleak eta trebeak" 

Manu Núñez Marcos, Ekoizpen zuzendaria.

Findegiaren lan seguru eta eraginkorrez arduratzen gara, horretarako sail
eta maila bakoitzerako oso ondo prestatuta dauden pertsonak daude.

8.SAIOA

12:45 - “Segurtasuna eta ingurumena" 

Rafa Orejas, Segurtasun, Ingurumen eta Kalitate zuzendariordea.

Petronorreko  jarduerak  kontrol  zorrotza  dauka,  bai  ingurumen  arloari
dagokioenez  eta  bai  industria  segurtasunari  dagokioenez  ere.  Gainera,



aplikatzen  ditugun  borondatezko  estandarrak  nazioarteko  mailan
erreferentziazkoak dira.

Solasaldi orokorra: 13:15h

Bazkaria 13:45

Instalazoetara bisita 14:45 Findegia, URF kontrol gela Itsas-Terminala.

Agurra eta bisitaren bukaera 16:00


