
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

  

 
La bioenergia, 
motor per l’impuls 
de la bioeconomia 
circular  
 
Jornada tècnica Vilafranca del Penedès, dijous 4 de novembre de 2021 

  

    
 

210204 / 4,00 

 

Programa 

  9.30 h Benvinguda 
Sra. Anna Barnadas. Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del 
DACC. 

  9.45 h La bioenergia, motor per l’impuls de la bioeconomia circular  
Sr. Jaume Sió. Cap del Gabinet Tècnic del DACC. 
Sr. Marc Cortina. Gerent del Clúster de la Bioenergia de Catalunya. 
Sr. Domènec Vila. Cap Unitat Serveis empresarials de la FCAC. 
Sr. Eloi Montcada. Gerent del Clúster INNOVI. 

10.15 h Taula Rodona. Projectes de recerca i innovació per l’impuls de la 

bioenergia i la bioeconomia de Catalunya  

 Marketplace digital per l’impuls de la bioenergia i la 
bioeconomia circular. Projecte Auroral. Sr. Pol Arranz. Director de 
Projectes AIGUASOL. 

 Bioenergia i la descarbonització de la industria. Sr. Juan Ramon 
Morante. IREC. Director de l’IREC.  

 Nous processos termo-químics per l’aprofitament de la 
biomassa. Sr. Frederic Clarens. Director de Unitat de Residus, 
Energia i Impacte Ambiental. EURECAT. 

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

11.30 h Pausa 

12.00 h Taula rodona. Projectes empresarials singulars de bioenergia i 

bioeconomia circular 

 Cooperativa La Granada. Sr. Joan Pons. President. 

 Cooperativa Camp Foment Maialenc i Secció de Crèdit, SCCL.  
Sr. Francesc Teixidó. President. 

 Pere Valls, SA. Sr. Pere Valls. Director General Pere Valls SA. 
 Caves Vilarnau. Sra. Eva Plazas. 

Modera: Sr. Domènec Vila. Cap Unitat Serveis empresarial FCAC. 

13.30 h Cloenda de la jornada 
Sr. Jaume Sió. Cap del Gabinet Tècnic del DACC. 

 

              
 

 

 

Presentació 

La bioeconomia circular, engloba la 
gestió eficient dels recursos 
biològics renovables i la seva 
conversió en bioproductes i 
bioenergia. En particular, la 
bioenergia pot ajudar a impulsar la 
bioeconomia a partir de la creació 
de nous models de negoci basats 
en la valorització energètica, al ser 
una energia clau per a la millora de 
la competitivitat industrial i per a la 
sostenibilitat del territori. 
 

En l’acte coneixerem de primera 
mà, els projectes de recerca i 
innovació més actuals en l’àmbit de 
la bioenergia i la bioeconomia 
circular. Alhora, posarem de relleu, 
les experiències més singulars en 
projectes de bioenergia 
implementades pel propi sector 
industrial, com a exemples 
d’empreses tractores per un nou 
model de bioeconomia.  

 

Lloc de realització 

Sala d’Actes de l’Edifici Àgora. 

Plaça l’Àgora 

Vilafranca del Penedès (08720) 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 
 

Per a més informació: 

Clúster Bioenergia de Catalunya 

A/e: info@clusterbioenergia.cat 

 

 

Organització 

    
 

              
 

 

  

Col·laboració 

 

 

 Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots els assistents hauran de 
seguir les mesures de prevenció establertes enfront el Covid-19. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant tota la jornada. 

 

 

 

http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
mailto:info@clusterbioenergia.cat

