Biomassa forestal per a la
indústria
Jornada tècnica
MONTBLANC, dimecres 16 de gener de 2019
Presentació
L’energia és un dels inputs de pes en
moltes indústries i la incertesa i
fluctuacions dels seus preus, sovint un
bon maldecap.
Entre
les
possibles
energies
renovables, la biomassa forestal és
una de les opcions amb una millor
rendibilitat i amb un important retorn al
territori, donant sortida a uns
excedents.
En la sessió es coneixeran de primera
mà casos d’èxit que ja es
desenvolupen, així com dades que
permetran fer una bona aproximació a
la viabilitat de l’ús d’aquest recurs a
escala industrial.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
10.30 h Presentació de la jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona.
10.35 h Actuacions del Clúster de la Biomassa en el sector industrial a les
comarques de Tarragona
Sr. Marc Cortina, gerent del Clúster de Biomassa de Catalunya.
Sr. Joan Vila, PIMEC Energia.
11.00 h Promoció local de la biomassa i la seva viabilitat tècnica i rendibilitat
a la indústria
Sr. Jesús Teixidor, enginyer industrial a SUNO Enginyeria de Serveis
Energètics.
Sr. Montserrat Fuguet, Oficina de Biomassa de la Diputació de
Tarragona.
Sr. David Zamora, Oficina de Biomassa de la Diputació de Tarragona.
11.30 h L’oferta local de biomassa forestal
Sr. Jordi Tarradas, gerent de BOSCAT, Federació Catalana
d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya.
11.45 h Exemples d’èxit i de fracàs en l’ús industrial de biomassa forestal
Sr. Joan Jordi Solé, enginyer industrial expert en serveis energètics de
biomassa.
Sr. Jordi Valls, conseller delegat de Pere Valls SA.
12.25 h Projecte de revalorització de llots de depuradora amb biomassa
forestal
Sr. Jordi Gomà-Camps, director de planta, Gomà Camps, SAU.
12.45 h Xarxa de contactes professionals
13.00 h Cloenda de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
CONCACTIVA
Carrer Daroca, 1
43400 - MONTBLANC

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials
del DARP a Tarragona:
Tel.: 977 250 450 – A/e: jgilsantos@gencat.cat
Persones de contacte: Sr. José Antonio Gil o Sra. Maribel Bolós
Places limitades a l’aforament de la sala
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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