
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa 

10.00 h Benvinguda 
Sr. Lluís Amat. Diputat delegat de Medi Ambient. Diputació de Girona 
Sr. Jordi Serra. President del Clúster de la Bioenergia de Catalunya 
Sr. Joan Vila. President de la Comissió Energia PIMEC 

10.30 h Presentació iniciativa empresarial Indústries pel Clima 
Sra. Laia Rosell. Consultora energètica. Associació Ecoserveis 
Sr. Josep Almela. Director de projectes. AESA 
Sr. Joachim Englert. Enginyer tècnic forestal. Boscat  
Sra. Urgell Escribà. Directora. Fundació Integra Pirineus 

11.00 h Taula rodona d’experiències d’indústries que avancen 

cap al zero 
 Veolia Serveis Catalunya, SAU 

Sr. Ferran Abad. Director de desenvolupament 

 SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP 

Sr. Jesús Teixidor. Enginyer industrial i soci fundador 

 VYNCKE Clean Energy Technology, SL 

Sr. Daniel Solé. Director comercial 

 LC Paper 1881, SA 

Sr. Joan Vila. CEO 

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

12.15 h Debat 

12.30 h Cloenda de la jornada 
Sr. Jordi Serra. President del Clúster de la Bioenergia de Catalunya. 

Organització 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Impuls de la 

biomassa pel sector 

industrial de Girona 
 
Jornada tècnica en línia 
Dimecres, 9 de març de 2022 
 

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 a objectiu l’impuls 
d’instal·lacions de biomassa per la 
descarbonització del sector 
industrial de la provincia de Girona, 
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 
gironines 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 següent: 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. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvvuQETPGkw2pybXip4RBZcWWGyUmZCduG51xR6iqAE4F60g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvvuQETPGkw2pybXip4RBZcWWGyUmZCduG51xR6iqAE4F60g/viewform?usp=sf_link
mailto:info@clusterbioenergia.cat

