Reaprofitament de
subproductes i impuls de la
bioeconomia circular
Jornada tècnica en línia
Dimarts 3 de novembre de 2020
Presentació
La utilització i reutilització de
subproductes, residus i recursos en el
sector agroalimentari, amb l’objectiu
d’obtenir nous ingredients o productes
d’alt valor afegit o poder valoritzar-los
per a generar calor en les pròpies
instal·lacions per ús tèrmic o per altres
empreses que necessiten disposar
d’un
recurs
energètic
proper,
renovable i sostenible, pot suposar
una nova línia estratègica i benefici
mediambiental i econòmic per les
empreses del Camp de Tarragona.
Alhora, les empreses tenen la
oportunitat de desenvolupar un paper
clau cap una nova bioeconomia,
sostenible i lliure de carboni, que
esdevingui de palanca per a la
recuperació verda i econòmica. En
aquest webinar, coneixerem amb més
detall els diversos casos d’empreses
del sector agroalimentari que ja treuen
profit dels seus subproductes.

Organització

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Ramon Talamàs. President de Comissió d’Economia Circular,
Indústria i Competitivitat del Consell General de Cambres i President
de la Cambra de Comerç de Terrassa.
10.05 h Eines per una transició cap a l'economia circular
Sr. Josep M Tost. Director de l’Agència de Residus de Catalunya.
10.15 h La bioenergia, el motor de la nova bioeconomia
Sr. Marc Cortina, gerent Clúster de la Bioenergia de Catalunya
10.30 h Com fer possible que el reaprofitament de materials sigui una
oportunitat de negoci
Sra. Anna Lluís. Simbiosy.
10.45 h Exemples d’èxit en l’aprofitament de subproductes en el sector
agroalimentari:
 Reciclatge de productes agroalimentaris
Unió Corporació Alimentària
 Valorització material i energètica de residus procedents dels
processos de vinificació
Sr. Jordi Julià. CADES Penedès.
 Aprofitament de sarment de vinya
Sr. Albert Casas. CEO ISVED
 Aprofitament de pinyolada i palla
Sr. David Sans, soci de WATT ENERGIA.
 Aprofitament de closca d’ametlla
Sr. Àngel Fernàndez. Director Comercial Pelletech.
11.45 h Borsa de Subproductes de Catalunya
Sra. Montse Monedero. Consell General de Cambres.de Catalunya.
12.00 h Ajuts i convocatòries obertes
Sr. Marc Verdaguer, energia i medi ambient GEDPRO.
12.15 h Precs i preguntes
12.15 h Cloenda de la jornada
Sr. Jaume Batista. Vicepresident 2n de la Cambra de Comerç de Reus
i president de la Comissió d’Economia Circular.

Col·laboració

Inscripcions

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del Clúster Bioenergia de
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
Catalunya
a INSCRIPCIONS
podreu
seguir-la.
Per a més informació podeu contactar amb el Clúster Bioenergia de
Catalunya (info@clusterbioenergia.cat )
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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