
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organització 

 

 
 

 

 

 

 

Impuls de la 
biomassa en el 
sector esportiu 
 

Jornada tècnica en línia Dimarts, 1 de febrer de 2022 
 

 

Programa 

  9.30 h Benvinguda, els Clústers com impulsors de la transició energètica 

Il.lma. Sra. Lluïsa Moret. Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat. 

Sr. Marc Cortina.Clúster de la Bioenergia de Catalunya. 

Sr. Oriol Serra. INDESCAT Catalan Sports Cluster. 

  9.45 h Presentació de la iniciativa Esport pel Clima 

Sr. Laia Rosell. Associació Ecoserveis. 

Sr. Aleix Rifà. Rifà Enginyers. 

Sr. Josep Famadas. J. FAMADAS S.L.U. 

10.30 h Experiències d’instal·lacions esportives que avancen cap al zero 

 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat “Xarxa de calor amb 

biomassa al centre esportiu La Parellada” 

Sr.Josep Escarrà. Cap de la Unitat de Medi Urbà i Sostenibilitat 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

 Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. “Model d’empresa de serveis 

energètics” 

Sr.Francesc Estrada. Delegat de Veolia. 

 Espai Blau (Sant Pere de Ribes)“Xarxa de calor amb 

biomassa, en un centre esportiu” 

Sr.Juan Diego Romero. Director d’Espai Blau. 

 Sport Assistance “Empresa gestora de centres amb biomassa” 

Sr. Iñaki Sorarrain. Director executiu 

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

11.30 h Debat 

11.45 h Cloenda de la jornada 

Sr. Jordi Carbonell, Conseller de Medi Ambient, Cultura, i Memorial 

Democràtic del Consell Comarcal del Baix Llobregat  

 

Presentació 

Actualment, a Catalunya, ja 

disposem de més de 100 

instal·lacions esportives que 

s’abasteixen amb biomassa forestal, 

si bé el potencial d’equipaments 

esportius que puguin incorporar la 

biomassa per a la climatització és 

enorme 

En l’acte coneixerem de primera mà 

la iniciativa Esport pel Clima, que té 

com objecte principal desenvolupar 

un projecte estratègic per l’impuls de 

la descarbonització dels centres 

esportius del territori a partir de la 

bioenergia, promovent l’acció 

climàtica i contribuint a la prevenció 

dels incendis forestals. Alhora, 

posarem en relleu, les experiències 

de diferents centres esportius tant de 

l’àmbit públic com privat que han 

incorporat la biomassa per la 

climatització de les seves 

instal·lacions per abandonar la 

dependència de l’ús dels 

combustibles fòssils. 

 

 

Inscripcions 

A través del’enllaç: 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/1FAIpQLSdOvi4NosdKhz8GvEet3o7iC041_L4kdtfGapn10DyzPUgaYg/viewform?usp=sf_link
mailto:info@clusterbioenergia.cat

