
PROGRAMA 

De 09:30 a 09:45 Presentació de la jornada (Consell Comarcal 
del Plà d’Urgell). 

A càrrec del Sr. Josep Mª Huguet, President de l'Associació Leader Ponent i 
Sr. Albert Puigvert, gerent de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. 

 

De 09:45 a 11:00 Ponència Central: Subproductes orgànics, 
biogàs i energia.   

 A càrrec de Dr. Xavier Flotats Catedràtic Enginyeria Ambiental, Universitat 
 Politècnica de Catalunya (UPC). 
 

De 11:00 a 11:45 Ponència: La miniaturització i l'automatitza-
ció, nous conceptes en el disseny de digestors anaerobis.  

 A càrrec de Dr. Francesc Xavier Prenafeta Cap del programa gestió integral 
de residus orgànics IRTA—GIRO. 

 

De 11:45 a 12:00 Desplaçament a la central de biogàs de  

 Torregrossa.   

 

De 12:00 a 14:00 Visita tècnica a la instal·lació de Biogàs de 

 Torregrossa.   

 A càrrec de Sra. Belén Covelo, Enginyera Agrònoma de Som Energia. 

 

* Aquest programa pot estar subjecte a canvis 

Lloc: Mollerussa 

Dia: Dimarts 13 de 

desembre 

Seu del Consell Comarcal  

C/Prat de la Riba, nº1, 

25230  

Mollerussa, Lleida   

Organització 

Telèfon: 972 70 44 99 

Web:  

http://www.ripollesgesbisaura.org 

Correu:   

eif@ripollesgesbisaura.org 

 

JORNADA TÈCNICA SOBRE BIOGÀS  
VISITA A LA INSTAL·LACIÓ DE BIOGÀS DE SOM 

ENERGIA 13 de desembre de 2016 

Inscripció 

 
Places limitades a 25 persones 
La jornada és gratuïta però cal 

inscripció obligatòria a través del 

següent enllaç: 

INSCRIPCIÓ 

o al correu: 

 

eif@ripollesgesbisaura.org 

Tots hem sentit parlar del fort creixement de la demanda energètica i del 
conseqüències que això comporta pel calentament global. 
Actualment, per generar energia, es depèn majoritàriament de combusti-
bles fòssils, que estan creant un greu problema mediambiental degut a les 
seves emissions de CO2 . Aquesta situació no és sostenible i és necessari 
que les energies renovables passin a un primer pla els propers anys.  
El biogàs com a energia renovable, crea una nova oportunitat econòmica-
ment viable. Per aquest motiu dins el marc del projecte ENFOCC, l’Associ-
ació Leader Ripollès Ges Bisaura i l’Associació Leader de Ponent, organit-
za una jornada tècnica sobre les energies renovables en concret amb el 
biogàs com a alternativa real a l’aprofitament de subproductes agraris per 
la producció d’energia neta.  

Col·laboració: 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/q7ubvvgLmC1LWRFD3
mailto:eif@ripollesgesbisaura.org?subject=Inscripcio%20Biogas

