
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organització 

 

 
 

 

 

 

 

 

Indústries per l’acció 
climàtica i la inserció 
social a partir de la 
biomassa 
 
Jornada tècnica en línia Dijous, 24 de febrer de 2022 
 

  

Programa 

  9.30 h Benvinguda 

Il·lma. Sra. Ana María Martínez. Alcaldessa de Rubí  

Sr. Carles Rodríguez. Conseller de Territori i Transició Ecològica del 

Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

Sr. Josep Casas. Director Oficina Cecot Renovables. 

Sr. Jordi Serra. President del Clúster de la Bioenergia de Catalunya. 

10.00 h Presentació iniciativa empresarial Indústries pel Clima 
Sr. Laia Rosell. Associació Ecoserveis. 

Sr. Raimón Argemí. AESA. 

Sr. Ignacio López. Boscat. 

Sra. Urgell Escribà. Fundació Integra Pirineus. 

10.30 h Taula rodona d’experiències d’indústries que avancen cap 

al zero 

 Caves Vilarnau 

Sra. Eva Plazas. Directora técnica – Enòloga. 

 Pere Valls SA. 

Sr. Jordi Valls. Conseller delegat. 

 Termosun energías SL. 

Sr. Xavier Piñero. Director Comercial. 

 Engie España 

Sr. Sergio Orera. Àrea Manager. 

Modera: Sr. Marc Cortina. Gerent del Clúster Bioenergia de Catalunya. 

11.30 h Debat 

11.45 h Cloenda de la jornada 

Sr. Ignasi Giménez. President del Consell Comarcal del Vallès 

Occidental. 

 

Presentació 

Actualment, a Catalunya, ja 

disposem d'una quarantena 

d'indústries que s'abasteixen amb 

biomassa forestal, si bé el potencial 

d’indústries que poden incorporar la 

biomassa és enorme. 

En l'acte coneixerem de primera mà 

la iniciativa Indústries pel Clima, que 

té com objecte principal impulsar la 

descarbonització del sector industrial 

a partir de la bioenergia amb la 

participació del Tercer Sector de 

Catalunya, per la creació d'ocupació 

local i la millora de la competitivitat 

del teixit industrial i la sostenibilitat 

del territori. Alhora, posarem en 

relleu, les experiències de diferents 

indústries que ja han incorporat la 

biomassa, abandonant així la 

dependència als combustibles 

fòssils. La biomassa, a més de ser 

una energia neutra i sostenible, 

millora la competitivitat empresarial, 

especialment en aquelles indústries 

que presenten costos elevats per al 

consum tèrmic. 

 

Inscripcions 

A través del formulari: Inscripcions 
 

Per a més informació: 

Clúster Bioenergia de Catalunya 
A/e: info@clusterbioenergia.cat 

 

 

Col·laboració 

 

 

 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. 

 

 

 

    

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo0KDdf7LYQKoa8yqbIjFhW7XPCYuZ3CpZafiahylq3aA2TA/viewform?usp=sf_link
mailto:info@clusterbioenergia.cat

