Impuls de la biomassa
forestal per ús tèrmic al
sector agroalimentari
Jornada tècnica
VIC, dijous 28 de març de 2019
Presentació
Actualment, la indústria necessita
trobar noves solucions energètiques
que permetin reduir costos energètics
per tal de millorar la seva competitivitat
i sostenibilitat. La biomassa com a
energia renovable, representa una
alternativa energètica competitiva per
ús tèrmic industrial, i especialment per
la industria agroalimentària.
En la sessió es coneixeràn de primera
mà
casos d’èxit
de
diferents
subsectors del sector agroalimentari, i
que per tant, representen exemples
per a les indústries, per tal que puguin
valorar la biomassa com a energia per
als seus processos tèrmics.
També s’oferirà, a les empreses
industrials participants, un diagnòstic
gratuït per estudiar la viabilitat d’ús de
la biomassa forestal.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Manel Romans, vicepresident del Consell Comarcal d’Osona.
10.10 h ICAEN
Sra. Laia Sarquella, divisió de Gestió Energètica.
10.30 h El Clúster de la Biomassa i la promoció de la biomassa en el
sector industrial per ús tèrmic
Sr. Marc Cortina, Clúster Manager, Clúster de la Biomassa.
Sr. David Coll, president de PIMEC Agroalimentària.
11.00 h Exemples d’èxit en l’ús industrial de biomassa forestal:
 Sant Dalmai. Sr. Francesc Johé, director tècnic d’Attsu.
 Liven i Pinsos Yak. Sr. Isidre Alférez, director comercial d’Imartec.
 Agrofresc. Sr. Xavier Piñero, director comercial de Termosun.
 SEBOL. Sr. Francesc Mata, CEO, Vetec Energia.
12.30 h Cloenda i networking
Sr. Manel Romans, vicepresident del Consell Comarcal d’Osona.
Sr. Marc Cortina, Clúster Manager, Clúster de la Biomassa.

Lloc de realització
Sala Coll i Bardolet de l’Edifici del Sucre.
C/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5
08500 - VIC

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
info@clusterbiomassa.cat
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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