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- Comunicació i difusió - Projectes de la Comunitat
- Activitats transversals de la Comunitat

- Organització d’activitats - Idear noves activitats en base a les necessitats o
inquietuds de socis/associats de la Comunitat
- Suport en la preparació i organització d’activitats
proposades per socis/associats de la Comunitat

- Generació de nous projectes

Contactes:

Manel Sanmartí (msanmarti@irec.cat) 

Anna Magrasó (amagraso@irec.cat) 

Marta Fonrodona (mfonrodona@irec.cat) 

Principals activitats d’acompanyament

mailto:msanmarti@irec.cat
mailto:amagraso@irec.cat
mailto:mfonrodona@irec.cat
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Activitats 2018 (ja realitzades)

• (Digital Utility Innovation Forum – Febrer 2018- cancel·lat)

• Feb2018: Reunions + AG intercomunitat INNOÀPAT (Sinergies)
• Mar2018: Jornades d’internacionalització (ACCIÓ)
• Mar2018: Jornada informativa ERA-NETs (ACCIÓ)
• Mar2018: Taula inter-professional de l'energia (COEIC)
• Mar2018: Workshop flexibilitat energètica en edificis (IREC)
• Abr2018: Smart building UK-Catalunya (ACCIO)
• Abr2018: IRPWind workshop (IREC)
• Abr2018: ICREN (International Conference on Renewable Energy) 
• Mai2018: Reunió de les Comissions Sectorials (IREC)
• Mai2018: Jornada agregadors (COEIC)
• Jun2018: Workshop Internacional V2X (IREC)
• Jun2018: Eficiència energètica en equipaments esportius (IREC/CCE)
• Jun2018: Mobile TALKS (IREC)

Calendari Activitats Transversals 2018
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Feedback

Augmentant les interaccions entre ambdues comunitats:
Energia
Agroalimentària

Es detecten punts d’acció per cobrir necessitats:

1. Gestió i valorització de purins

2. Propostes per a la gestió de fred/calor en panificadores
i/o càrniques (embotit).

3. Aplicació d’un sistema de gestió intel·ligent del consum
energètic per a la seva aplicació al sector alimentària

Oberts a interès/propostes!

Sinergies intercomunitat Energia-INNOÀPAT
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Mecanismes financers del DARP
(Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca)

Realització de projectes pilot innovadors 

(grups operatius)

Objectiu: Realització de projectes pilot innovadors en matèria de

productivitat i sostenibilitat agrícoles

Finançament: màx 200 k€ (projecte)+ 12k€ (coordinació)

Intensitat de l’ajut: 70% (projecte: 140k€) + 100% coordinació

Duració: 2.5 anys

Consorci: 2 actors mínim: productors agraris i forestals, empreses

o indústries del sector agroalimentari i forestal, cooperatives

agràries i comunitats de regants, entre d’altres. Màx 5 persones

(projectes petits i focalitzats).

Limitacions: Liderat pel sector agroalim. (socis). Univ/CT/Centres

Recerca només poden o bé ser coordinadors o bé subcontractats

(no poden ser socis).

Deadline: 31 octubre 2018

OBS: Les dades d’aquesta taula són orientatives –

contrastar amb les bases i la resolució de la convocatòria

Transferència de tecnologia  

(activitats de demostració)

Objectiu: Transferència de tecnologia mitjançant la realització 

d’activitats de demostració en l’àmbit 

agrícola/ramader/forestal/agroalimentari. 

Finançament: màx 30 k€ (15k€ cada any)

Intensitat de l’ajut: 100% 

Duració: 2 anys

Consorci: “Individual” (comprovar)

Limitacions: Universitats - centres de recerca - centres tecnològics

-centres TECNIO - entitats vinculades a les universitats que tinguin

com objecte la recerca.

Deadline: 15 octubre 2018

OBS: Les dades d’aquesta taula són orientatives –

contrastar amb les bases i la resolució de la convocatòria

Sinergies intercomunitat Energia-INNOÀPAT

Estem treballant en propostes conjuntes, involucrant 
diferents entitats de la Comunitat RIS3CAT Energia

Sessió informativa
13/juny/2018

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20340_grups-operatius_pla-pilot
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20946-Ajut-activitats-demostracio-transf-tecnol?category=7280fc48-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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Jornades anuals oficines exteriors d’ACCIÓ

Internacionalitzar empreses/entitats i les seves 

propostes de valor amb intenció de sortir a 

l’exterior.

Proposta de valor

Data i Lloc

 6 març 2018, @FICOSA (Mobilitat ECO)

 7 març 2018 @IREC (Energia)

Feedback

Comunitat fa d’enllaç amb les oficines exteriors d’ACCIÓ. 
Gestors/directors vénen a conèixer les comunitats com a 
pols d’innovació de Catalunya.

París: B2B event (França)
Canadà: Molta activitat
UK: Molta activitat (smart buildings)
Singapur/SEA: Vivenda pública “centralitzada”  
+ monitorització xarxa elèctrica

Relacions bilaterals

RIS3CAT Energia

 Worldsensing (REFER)

 Inergy (FLEXEDINET)

 Igrid (NAenCAT)

 Emelcat (ESTORELOT)

 IREC (COSIN)
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Activitats 2018 (programació Juliol)

• 18Jul: Taller: Convocatòries 2018 ERA-NET en l'àmbit de l'energia.
• 27Set: Jornada Economia Circular (Inèdit+RIS3CAT)
• 16-18Oct: 6a Fira Biomassa i 1r Salo biogàs i Purins (Vic)
• 16-18Oct: V2X final event (Brussels)

• Tbc: Jornada Intercomunitats
• Des2018: V Assemblea General i Workshop Comunitat RIS3CAT Energia

• Webinars

Calendari Activitats Transversals 2018
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 Donar a conèixer el concepte, aplicacions i

beneficis de l’Economia Circular en els àmbits

de les comunitats RIS3CAT: energia, salut,

mobilitat i agroalimentària.

 Socis / Associats / Col·laboradors:

• Identificació noves línies de 

desenvolupament i/o cooperació

 Comunitat: 

• Desenvolupament de coneixement

Proposta de valor

Data i Lloc

 Sala PIMEC(BCN), 27 setembre 2018. 

Agenda

Programa resumit:

9:00 Recepció i acreditacions
9:15 Benvinguda i introducció
9:30 Introducció: “Economia circular: 
perquè li interessa a la teva empresa?
9:50 Taula rodona: “Economia circular en 
els àmbits de les comunitats”

- Comunitat: CoSin + Estorelot
- Axioma
- SEAT

11:15 Reptes de l’economia circular
11:45 Esmorzar de networking de cloenda 
12:00 Fi de la jornada 

Programa complet (properament): 
www.ris3catenergia.wordpress.com

Jornada Intercomunitats Economia Circular

Organitzen: Amb el suport de:

http://www.ris3catenergia.wordpress.com/
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 Socis /Associats / Col·laboradors:

• Sinergies amb el sector agroalimentari/ 

ramader, específicament en temàtica 

biomassa, biogàs i gestió de purins

• Identificació noves línies de 

desenvolupament i/o cooperació

 Comunitat: 

• Reforçament de l’ecosistema Comunitat 

Energia

• CoSin presenta el projecte al saló de 

biogàs

• Emmarcat dins el Pacte Nacional per a la 

transició energètica 

6a Fira Biomassa i 1r Saló biogàs i Purins

Proposta de valor Data i Lloc

 16-18 d’octubre 2018

 Recinte firal del Sucre (Vic)

Agenda

• Consultar el web: https://vicfires.cat/fira-de-

biomassa-de-catalunya-salo-del-biogas-i-

tractament-de-purins

• Entrada gratuïta

https://vicfires.cat/fira-de-biomassa-de-catalunya-salo-del-biogas-i-tractament-de-purins
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 Conferència internacional sobre mobilitat 

elèctrica

 Influent a nivell europeu

 Projectes de mobilitat innovadors

 Empreses i negocis, representants polítics i 

acadèmia

AVERE's E-mobility Conference 2018 (AEC2018) 

Proposta de valor Data i Lloc

 17-18 d’octubre 2018

 Brussel·les (Bèlgica)

Agenda

• Consultar el web: https://aec-conference.eu/

https://aec-conference.eu/
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 Socis /Associats / Col·laboradors:

• Sinergies i impacte entre projectes 

Comunitat i/o amb altres 

propostes/projectes

• Identificació noves línies de 

desenvolupament i/o cooperació

 Comunitat: 

• Reforçament de l’ecosistema Comunitat 

Energia

• Millora mecanismes generació de valor i 

oportunitats

Workshop RIS3CAT Energia - V Assemblea General

Proposta de valor Data i Lloc

 Desembre 2018

Agenda

• Noves propostes

• Impacte projectes

• Workshop a definir

V Assemblea General i Workshop RIS3CAT Energia
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Propostes de nous projectes
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 Instal·lació de tecnologies renovables i/o emmagatzematge

 Procés 1

 Assecat dels purins eficient i sense emissions a 

l’atmosfera

 Procés 2

 Valorització del sobrant sòlid/biogàs

Objectius

Resultats

 Eliminar l’excés de purins en zones vulnerables

 Valorització del sobrant sòlid

 Augment de la generació d’energia renovable i 

emmagatzematge de l’energia la local

 Eficiència energètica en l’assecat

 Eficiència energètica en la producció de gas

Consorci

Tecnologies

Procés 1 - Assecatge

- Compressió vapor (MVC) + 

renovables (fotovoltaic (PV) + 

microeòlic)

Procés 2 -upgrading

- electrolitzadors

Socis interessats:

CTTC

LEITAT

IREC

Socis necessaris:

• Ramader/indústria 

pilot

• Centre de recerca 

que aporti 

tecnologia

Gestió eficient dels purins

El repte: Hi ha un excés de purins a zones vulnerables de Catalunya, que cal gestionar
Objectiu global:  Gestió eficient dels purins.
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 Optimització de processos energètics en la indústria càrnica

 Recuperació fred/calor residual de processos industrials

 Desenvolupament xarxes de calor i fred a indústria i/o 

polígons industrials

 Sistemes de gestió energètica eficient

 Millora eficiència energètica empreses agroalimentàries

 Acumulació d’energia tèrmica 

 Reducció emissions gasos contaminants (CO2)

Aprofitament de fred/calor residual  a la indústria alimentària: càrniques (embotits)

Sub-objectius

Resultats

 Millora de l’eficiència energètica en la indústria càrnica

 Aprofitament de calor/fred residual de processos industrials

 Utilització d’energies residuals a les xarxes de districte

El repte: Les empreses càrniques i d’embotits utilitzen altes pressions, processos d’assecat, i tractaments 
tèrmics de llarga durada on el consum energètic és important. 

Objectiu global:  Millorar l’eficiència energètica del procés global.

Consorci

Tecnologies

 Fred industrial

 Sistemes d’energia tèrmica 

(bescanviadors, Emmagatzematge etc)

 Xarxes DHC

 Control sistemes energètics

Socis 

interessats:

CTM/EURECAT

CTTC

IRI-UPC

IREC

Socis necessaris:

• Fabricants equips 

de fred/assecadors

• Enginyeries/integra

dors

• End-user

(càrnica/embotit)

• Gestor 

energètic/ESCO
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 Optimització de processos energètics en les panificadores

 Recuperació fred/calor residual de processos industrials

 Millora eficiència energètica empreses agroalimentàries

 Sistemes de gestió energètica eficient

 Acumulació d’energia tèrmica 

 Reducció emissions gasos contaminants (CO2)

Aprofitament de fred/calor residual  a la indústria alimentària: panificadores

Objectius

Resultats

 Millora de l’eficiència energètica en les panificadores

 Aprofitament de calor/fred residual de processos industrials

El repte: Les panificadores tenen molts cicles de calor (fornejar el pa) i fred (refredar i congelar el pa
per la seva distribució).

Objectiu global:  Millorar l’eficiència energètica del procés global.

Consorci

Tecnologies

 Forns

 Fred industrial

 Sistemes d’energia tèrmica 

(bescanviadors, Emmagatzematge etc)

 Control sistemes energètics

Socis interessats:

CTM/EURECAT

CTTC

IRI-UPC

IREC

Socis necessaris:

• Fabricants de 

forns/neveres

• Integradors de 

sistema/enginyeries

• End-user

(panificadores)

• Gestor 

energètic/ESCO
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 Millora eficiència energètica empreses agroalimentàries

 Reducció de la despesa energètica

 Optimització de la factura energètica

 Sensorització i monitoratge

 Telecontrol de les instal·lacions

 Instal·lació de tecnologies renovables i/o emmagatzematge

 Gestió de la demanda

Gestió intel·ligent de la demanda a la indústria agroalimentària

Objectius

Resultats

 Augment de la generació d’energia renovable i 

emmagatzematge de l’energia la local

 Reducció de la factura elèctrica

 Augment de la flexibilitat energètica 

 Millora de la gestió energètica mitjançant sistema de 

monitorització i control

El repte: Monitoritzar, actuar, emmagatzemar energia elèctrica, donar serveis a la xarxa, gestió de
preus...

Objectiu global:  Millorar l’eficiència energètica en una indústria agroalimentària (cal decidir tipus/mida).

Consorci

Tecnologies

 Plaques fotovoltaiques

 Bateries (emmagatzematge)

 Sensors

 Sistemes de control i gestió energètica

Socis interessats:

IRI

INERGY

LEITAT

IREC

Socis necessaris:

• End user

/indústria pilot

• Gestor 

energètic/ESCO

• Comercialitzadora



Amb el finançament de:

Contactes:

Manel Sanmartí (msanmarti@irec.cat)

Anna Magrasó (amagraso@irec.cat)

Marta Fonrodona (mfonrodona@irec.cat)

https://www.linkedin.com/in/ris3cat-energia/

Segueix-nos!

https://twitter.com/energia_ris3cat

https://ris3catenergia.wordpress.com/

https://www.linkedin.com/in/ris3cat-energia/
https://twitter.com/energia_ris3cat
https://ris3catenergia.wordpress.com/
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VOTACIONS

Incloure dos nous associats al 2018:

1. TANDEM (Consultoria d’estratègia i innovació )

2. HUGTiP (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol)


