Jornada BIOHUB CAT
El Hub de la Bioeconomia
de Catalunya
Divendres, 11 de març de 2022
Centre Cultural ‘Lo Casino’
C/Major, 84 - Alcarràs

Programa de la jornada
9:00 h
Rebuda dels assistents i cafè de benvinguda
9:30 h a 10:00 h
1r bloc - PRESENTACIONS
1. Benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. Jordi Janés, Alcalde d’Alcarràs
2. Vídeo STORYTELLING del Biolab baix-segre al Biohub Cat passant pel PECT Green&Circular.
3. Presentació PECT Green&Circular a càrrec del Sr. David Aguilà i la Sra. Núria Esteban.
4. Presentació BIOHUB CAT a càrrec del Sr. Carles Gibert, Diputat i vicepresident del Patronat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida.
5. Presentació Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2021-2030 a càrrec del Sr. Jaume Sió, Cap del
Gabinet Tècnic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
10:00 h a 10:45 h
2n bloc - EXPERIÈNCIES AL VOLTANT DE LA VALORITZACIÓ DE RECURSOS ORGÀNICS
Diferents empreses exposaran i dialogaran sobre els reptes i les oportunitats en la valorització dels recursos
orgànics excedentaris de l’activitat productiva del país.
• Start-up biotecnològica dedicada a la transformació de recursos orgànics per obtenir bioplàstics
(Venvirotech Biotechnology SL)
• Empresa líder en distribució d’alimentació a les comarques lleidatanes compromesa amb l’entorn social i
mediambiental (Supermercats Plus Fresc)
• Adaptació constant en la valorització de recursos orgànics per l’agricultura, la ramaderia i la indústria (Muns
Agroindustrial SL)
• Indústria del sector carni que ha diversificat el seu model de negoci en base a la valorització dels seus
recursos orgànics excedents (Friselva SA)
• Empresa líder en serveis mediambientals i en la generació d’energia verda (Griñó Ecològic SA)
10:45 h a 11:00 h
Pausa - cafè (15 min)
11:00 h a 12:00 h
3r bloc - ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DEL BIOHUB CAT
• Presentació del full de ruta del BIOHUB CAT, a càrrec de Gabriel Anzaldi d’EURECAT
• Que hem fet i cap on anem? a càrrec de Maria Gisbert d’EURECAT.
• Identificació i estimació de recursos orgànics, a càrrec d’Aina Soler i Guillermo Baquerizo d’EURECAT.
• Enquesta de valorització de recursos orgànics, a càrrec de Maria Gisbert d’EURECAT.
12:00 h a 12:30 h
4t bloc - APRENENTATGES D’ALTRES EXPERIÈNCIES
Representants dels Biolab Baix Segre expliquen breument l’experiència del BIOVALOR 1 i posen en valor el
BIOVALOR 2. Exemples d’instal·lacions europees que destaquen com a referents en matèria de bioeconomia
circular.
• Gestió de la confidencialitat en infraestructures compartides de validació tecnològica i de producte.
• El valor afegit del lobby.
12:30 a 14:00
5è bloc - CONCLUSIONS-REFLEXIONS I TAULA PARTICIPATIVA coordinada per NextStopLabs.

Ho organitza:

Inscripcions a la jornada:
973 790 004 / Ext. 102
alapieza@alcarras.cat

