Impuls de la biomassa
forestal per ús tèrmic al
sector industrial del Vallès
Jornada tècnica en línia
Dimecres 2 de juny de 2021

Presentació
Actualment la indústria del Vallès
presenta una elevada dependència
dels combustibles fòssils, pel que
requereix de trobar noves solucions
energètiques que permetin reduir els
seus costos energètics i millorar així la
seva competitivitat i sostenibilitat.
La biomassa com a energia renovable,
avui dia, ja representa una opció
energètica competitiva i sostenible per
ús tèrmic industrial. A la sessió es
coneixeran de primera mà casos d’èxit
de diferents sectors industrials i que,
per tant, representen exemples per a
que més indústries, puguin incorporar
la biomassa com a energia per als
seus processos tèrmics, i alhora
puguin esdevenir projectes que
impulsin la gestió forestal sostenible i
la prevenció dels grans incendis
forestals. S’emmarca en l’operació
BIOenergia per al desenvolupament
local, cofinançada pel P.O FEDER
2020-24.

Organització

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers.
Sr. Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès
Occidental.
10.10 h Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa
Sr. Manel Torrent, director general d'Energia, Seguretat Industrial i
Seguretat Minera, i director de l’Institut Català de l’Energia de la
Generalitat de Catalunya.
10.30 h La bioenergia, l’energia clau per la producció sostenible al sector
industrial
Sr. Marc Cortina, gerent del Clúster de la Bioenergia de Catalunya.
Sr. Carles Rodríguez, conseller de Territori i Transició Ecològica del
Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Sr. Joan Vila, president de la Comissió d’Energia de PIMEC.
11.00 h Exemples d’èxit en l’ús industrial de biomassa forestal


Indústria lliure de carboni a partir de la biomassa
Sr. Sergio Orero, Assets Management Industry ENGIE.



Aprofitament de subproductes de la indústria per a la generació de
vapor industrial
Sr.Daniel Solé, Director Comercial VYNCKE.



La biomassa a la indústria i la gestió de la logística
Sr. Xavier Piñero. Director Comercial de Termosun.



Factors d’èxit per al bon funcionament de les instal·lacions de
biomassa en l’àmbit industrial
Sr. Òscar de Caralt. Director Tècnic Electra Comercial.

12.30 h Cloenda de la jornada
Sra. Gemma Giménez i Torres, regidora de Promoció Econòmica. Sr.
Albert Camps i Giró, regidor de Medi Ambient i Espais Verds de
l’Ajuntament de Granollers.

Col·laboració

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que
trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu
seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, us podeu inscriure mitjançant un correu al Clúster de
Bioenergia de Catalunya (A/e:info@clusterbioenergia.cat) i/o mitjançant el
següent formulari: https://forms.gle/JXLxx4pFDut7cXct6

#PATT2021

Per a més informació podeu contactar amb el Sr. Marc Cortina
(Ae: mcortina@clusterbioenergia.cat)

@granollers
@Bioenergia_Cat
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