Descarbonització del
sector carni a partir
de la bioenergia
Jornada tècnica en línia
Dimecres 22 de juny de 2022

Presentació
La bioenergia permet que moltes
empreses del sector carni puguin

Programa
10.00 h

Sr. Jordi Serra, president del Clúster de la Bioenergia de
Catalunya.
Sr. Esteve Espuña, president d’INNOVACC.

disposar d’una energia renovable
propera, sostenible i econòmica.
Les empreses del sector carni són
un dels sectors industrials més
intensius en l’ús de combustibles
fòssils. La bioenergia és un recurs

Presentació de la jornada

10.15 h

Fons Next Generation en l’àmbit de la
descarbonització industrial
Sra. Laia Sarquella, tècnica de l’ICAEN.

10.30 h

per avançar cap a la sostenibilitat i
la descarbonització, així com per
desenvolupar un paper clau en els

Taula rodona. Exemple d’èxit en l’ús de la bioenergia
al sector carni
Bon Àrea. Projecte de biogàs per ús tèrmic industrial
•
Sr. Òscar Benito, CEO AHIDRA.
Sr. Marcel Hortal, enginyer de projectes mediambientals de
Bon Àrea.

objectius de desenvolupament
sostenible de Catalunya.

•

En aquesta jornada, es donarà a

Biogàs i valorització del digestat: Circular
Agronòmics
Sr. Joan Soler, EMA Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU.

conèixer amb més detall la
bioenergia i els diversos casos
d’empreses del sector carni que ja la

•

Jamones Blázquez. Projecte de producció de
biometà a partir dels residus
Sr. Bernat Chulià, cap d’estudis i desenvolupament de
negoci de Genia Bioenergy.

incorporen en els seus processos
tèrmics arreu del món.

•

Grup Batallé. Calderes de biomassa
Sr. Mika Iborra, enginyer agrònom de Selecció Batallé.
Sr. Joan Oliver, enginyer industrial de SUNO Enginyeria
SCCLP.

12.00 h
Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Clúster de la Bioenergia de
Catalunya

Cloenda de la jornada
Sr. Marc Cortina, gerent del Clúster de la Bioenergia de
Catalunya.

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç
d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Organització

Col·laboració

A/e: info@clusterbioenergia.cat
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