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CICLE DE JORNADES VIRTUALS 

Descarbonització de la indústria
Impuls de les energies renovables i l’eficiència energètica 

al sector industrial de Catalunya. Horitzó 2030

Dijous 10/9/20
10-12 h

Dimarts 15/9/20
10-12 h

Dimarts 22/9/20
10-12 h

Dimecres 16/9/20
10-12 h

Presentació 
del cicle

Visió situació actual i futura del model 
energètic. Reptes i oportunitats per a 
les empreses, novetats en regulació i 

programes d’ajudes

Solar 
fotovoltaica

Eficiència 
energètica
en el sector industrial

Bioenergia
en els sectors químic, paper 

i agroalimentació

Inscriu-t’hi gratuïtament

Organitzen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch3RAgLF3VSGg_Dp1GfY1dAi3VTaYzpLPBr4COaG-9lX8gvQ/viewform


Dijous 
10/9/20

10.00 h Introducció i benvinguda per part de les Cambres de Comerç de Catalunya.

  Ramon Talamàs. President Cambra de Terrassa i President de la Comissió d’Economia 
Circular, Indústria i Sostenibilitat del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya

10.15 h •  Pla d’impuls per a la reactivació dels sectors d’energies renovables i l’eficiència 
energètica. Nova proposta Govern Central abril 2020.

  •  Implementació d’estratègies de reducció dels costos energètics als sectors 
productius. Nou marc de tarifes elèctriques.

 Manel Torrent. Director ICAEN

10.35 h •  Visió de la situació actual i futura del model energètic per part dels clusters 
energètics de Catalunya.

  – Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya. Esther Izquierdo. Presidenta del CEEC

  – Clúster de Bioenergia de Catalunya. Raimon Mariné Bellido. President CBC

  – Clúster Solartys. Xavier Pastor. President Solartys

11.15 h •  Marc general de la descarbonització de la indústria i la implementació d’energies 
renovables

  • Programes d’ajudes pel sector industrial eficiència energètica i renovables.

 Lluís Morer. ICAEN

11.35 h  • Ajuts per la RD i innovació en energia neta en el marc del Green Deal.

 Àurea Rodríguez. Directora Àrea d’innovació d’ACCIÓ

11.45 h Torn obert de preguntes.

11.55 h Cloenda sessió inaugural.

10-12 h

Jornada inaugural del Cicle de Descarbonització de la Indústria

Organitzen:



10.00 h Situació actual del nou model energètic, reptes i oportunitats per a les empreses.

 Joaquim Daura. Secretari del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC)

10.20 h  Novetats de la regulació i possibilitats per a les activitats industrials per incorporar-
se a la producció d’energies renovables.

 Jorge Andrey. Responsable Àrea Dret de l´Energia. DAUSS Abogados SLP

10.40 h Presentació d’experiències i casos d’èxit.

  Bloc 1: Tecnologies i solucions per a la implementació de l’eficiència energètica  
i les energies renovables a la indústria.

 Modera: Francesc Ribera. (CEEC)

 • Auditories energètiques. Ponent a determinar Smart Energy

 • Monitoratge i control energètic a la indústria. Àngel Fernàndez. Kromschroeder

 •  Manteniment industrial i eficiència energètica a la indústria.  
Albert Ginestà. KfeW Systems

 •  Energia geotèrmica: Aplicació industrial. Ignasi Herms. Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya (ICGC)

 Torn obert de paraules.

11.20 h  Bloc 2: Innovació i finançament. Eines per a la implementació de l’eficiència 
energètica i les energies renovables a la indústria.

 Modera: Carla Rebés. (CEEC)

 •  La innovació en eficiència energètica a la indústria. Manel Sanmartí. Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

 •  Finançament de projectes d’eficiència energètica a la indústria: Inversions per 
reduir els consums energètics a les empreses. Ferran Garrigosa. Km0.Energy

 •  Projectes singulars. Joan Geli. Engie

 Torn obert de paraules.

10-12 h

Sessió Eficiència Energètica i Geotèrmia sector industrial
Dimarts 
15/9/20

Organitzen:



10.00 h La bioenergia, l’energia renovable clau per a la sostenibilitat de la indústria.

 Marc Cortina. Clúster Manager

10.20 h  Presentació d’experiències i casos pràctics d’aplicació de la bioenergia al sector 
industrial.

 Modera: Marc Cortina. (CBC)

 • LC PAPER, Paper tissú amb energia km 0. Joan Vila CEO LC Paper

 •  Utilització de subproductes de la indústria agroalimentària per a instal·lacions  
de biomassa industrials. Daniel Solè. Director Comercial VYNCKE

 • Sant Dalmai, cas d’ús en el sector càrnic. Enric Johé. Direcció Tècnica ATTSU

 •  Aplicació de la biomassa per a la millora de la competitivitat industrial.  
Francesc Mata. CEO Vetec Energia

 •  L’ús de la biomassa en el sector industrial, el camí cap al zero. Isidre Alférez. 
Director Comercial IMARTEC 

 Torn obert de paraules.

10-12 h

Sessió Bioenergia
Dimecres 
16/9/20

Organitzen:



10.00 h • Normativa energia solar i fotovoltaica.

 • Noves possibilitats de generació i consum energètic amb fotovoltaic de proximitat.

 • Solucions compartides.

 Ponent a definir. Km0 Energy 

10.20 h Energia i acumulació.

 EFT Systems i Termosolar 

10.40 h  Models de finançament per a instal·lacions d’autoconsum d’instal·lacions 
fotovoltaiques. 

 Modera: Solartys

 • Jordi Solé. ECROWD

 • Pablo de Muller. Suma Capital

 •  Anna Salvatella. Caixa Enginyers 

11.10 h •  Casos d’èxit d’instal·lacions fotovoltaiques en empreses turístiques i 
agroalimentàries.

 • Avaluació model econòmic.

11.20 h Monitorització i consum energètic.

 Nnergix/Green Power Monitor 

11.30 h Casos èxit en indústria i polígons.

 Endef/Sun Solutions/Aliter 

11.40 h • Situació general als polígons industrials.

 • Oportunitats de l’autoconsum fotovoltaic als PAE.

 Sílvia Solanellas. Directora, Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) 

11.50 h Torn obert de paraules.

10-12 h

Sessió Energia Solar i Fotovoltaica
Dimarts 
22/9/20

Organitzen:



Organitzen:

Inscriu-t’hi gratuïtament

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch3RAgLF3VSGg_Dp1GfY1dAi3VTaYzpLPBr4COaG-9lX8gvQ/viewform

