Impuls de la biomassa
forestal per la indústria
de les terres gironines
Jornada tècnica en línia
Dimecres 19 de maig de 2021

Presentació
El sector industrial de les terres
gironines presenta una important
dependència dels combustibles fòssils,
pel que requereix de trobar noves
solucions energètiques que permetin
reduir els seus costos energètics i
millorar així la seva competitivitat i
sostenibilitat.
La biomassa com a energia renovable,
avui dia, ja representa una opció
energètica competitiva i sostenible per
ús tèrmic industrial a les terres
gironines. A la sessió es coneixeran
de primera mà casos d’èxit de
diferents sectors industrials de la
província de Girona i que, per tant,
representen exemples per a que més
indústries, puguin incorporar la
biomassa com a energia per als seus
processos tèrmics, i alhora puguin
esdevenir projectes que impulsin la
gestió forestal sostenible i la prevenció
dels grans incendis forestals.

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Il·ltre. Sra. Anna Barnadas, diputada delegada de Medi Ambient de
la Diputació de Girona.
10.15 h La bioenergia, oportunitat per a la sostenibilitat de la indústria
de les terres gironines
Sr. Marc Cortina, gerent del Clúster de la Bioenergia de Catalunya.
Sr. Jaume Masgrau i Plana, president de la demarcació de Girona
dels Enginyers Industrials de Catalunya.
Sra. Anna Sanitjas. Medi Ambient. Diputació de Girona
10.45 h Taula rodona i debat. La biomassa forestal per ús tèrmic al
sector industrial de les terres gironines.
•
•
•
•

Biomassa forestal per a la indústria del sector de la fusta
Sr. Jesús Teixidor, soci i fundador SUNO Enginyeria.
La indústria paperera, fent camí cap al zero
Sr. Joan Vila, CEO LC Paper.
La biomassa com a via per a la millora de la competitivitat
industrial
Sr. David Merino. CEO Atria Bioenergia
Factors d’èxit per al bon funcionament de les instal·lacions
de biomassa en l’àmbit industrial
Sr. Emili Rissech, CEO Automatismes i Telegestió SL.

Modera: Sr. Marc Cortina, gerent del Clúster de la Bioenergia de
Catalunya.

Organització

Col·laboració

12.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Jaume Masgrau i Plana, president de la demarcació de Girona
dels Enginyers Industrials de Catalunya.

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del Clúster Bioenergia de
Catalunya: info@clusterbioenergia.cat

#PATT2021

També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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