La bioenergia, oportunitat
per a la sostenibilitat del
sector carni de Catalunya
Jornada tècnica en línia
Dimecres 7 d’octubre de 2020

Presentació
La bioenergia permet que moltes
empreses del sector carni puguin
disposar d’un energia renovable
propera, sostenible i econòmica, com
és la bioenergia. Alhora, les empreses
del sector carni tenen una oportunitat,
de la mà de la bioenergia, d’avançar
cap a la sostenibilitat i a la
descarbonització, al ser un dels
sectors industrials més intensius en
l’ús de combustibles fòssils, així com
per desenvolupar un paper clau en els
objectius
de
desenvolupament
sostenible de Catalunya. En aquest
webinar, coneixerem amb més detall
la bioenergia i els diversos casos
d’empreses del sector carni que ja
incorporen la bioenergia en els seus
processos tèrmics arreu del món.

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Collado, secretari general de la Federació Empresarial de
Carns i Indústries Càrnies.
Sr. Marc Cortina, gerent del Clúster Bioenergia de Catalunya.
10.15 h La bioenergia, l’energia renovable propera i sostenible
Sr. Oriol Barber, Departament de Sostenibilitat industrial. DEKRA.
10.30 h Exemples d’èxit en l’ús de la bioenergia al sector carni:


Casa Tarradellas
Sr. Toni Roqué, CEO Visió Solar.



Càrniques Valldan i Embotits del Pirineu
Sr. Albert Bover, soci d’Instal·lacions BOVER.
Sant Dalmai
Sr. Francesc Johé, CEO ATTSU.



11.30 h Torn de preguntes
Sr. Marc Cortina, gerent del Clúster Bioenergia de Catalunya.
12.00 h Fi de la jornada

Aquesta jornada es realitzarà en línia.

Organització

Col·laboració

Si esteu interessades/ts en seguir les seves explicacions us podeu inscriure
mitjançant l’enllaç que us figura en la part inferior d’aquest programa. Uns dies
abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per enviar-vos
l’enllaç des d’on podreu participar a la jornada.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del Clúster Bioenergia de
Catalunya: info@clusterbioenergia.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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