Impuls de la biomassa
forestal per ús tèrmic al
sector químic
Jornada tècnica
TARRAGONA, 28 de novembre de 2019

Presentació
Actualment la indústria química
requereix trobar noves solucions
energètiques que permetin reduir els
seus costos energètics i millorar la
seva competitivitat i sostenibilitat. La
biomassa com a energia renovable
representa una opció energètica
competitiva per ús tèrmic industrial i
una
oportunitat
per
a
la
descarbonització del nostre país i la
prevenció d’incendis forestals.
En la sessió es coneixeran de primera
mà casos d’èxit del sector químic i
que, per tant, representen exemples
per al sector químic de Catalunya, per
tal que puguin valorar la biomassa
com a energia per als seus processos
tèrmics.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sra. Eva Mata Sendra, vicepresidenta i diputada de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona.
10.15 h Reptes de l’aprofitament energètic de la biomassa a Tarragona
Sr. Joan Salvadó, departament d’Enginyeria Química. URV.
10.30 h El Clúster de la Biomassa i la promoció de la biomassa en el
sector industrial per ús tèrmic
Sr. Marc Cortina, gerent del Clúster de la Biomassa.
Sr. Jordi Tarradas, comissió de Recurs forestal. BOSCAT.
Sr. Jesús Teixidor, comissió Industrial. SUNO.
Sr. Adriano Raddi, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC)
11.15 h Pausa – cafè
11.45 h Exemples d’èxit en l’ús industrial de biomassa forestal a la
indústria. Moderació a càrrec de Marc Cortina


Organització





HENKEL
Sr. Isidre Alférez, director comercial d’IMARTEC.
HINOJOSA
Sr. Ferran Abad, director Desenvolupament de VEOLIA Serveis
Catalunya.
DSM. Sisslerfeld (Suïssa)
Sr Jordi Serra, director Utility Management. ENGIE.
BASF, GODREJ i LANXESS. Casos industrials a l’Índia
Sr Daniel Solé. Director Comercial. VYNCKE.

13.30 h Cloenda de la jornada amb taula rodona
Moderada per Marc Cortina i Francesc Primé, Enginyer Agrònom de la
Diputació de Tarragona

Col·laboració

Lloc de realització
Sala de graus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
Avinguda dels Països Catalans, 26
43007 TARRAGONA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
info@clusterbiomassa.cat

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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