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14 de desembre de 2021

9 h

Escola d’Enginyeria Barcelona Est 
(Barcelona TECH UPC) 
Av. d'Eduard Maristany, 10-14
08019 Barcelona
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Amb el suport de
Departament de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Química Analítica i Química Orgànica 

de la Universitat Rovira i Virgili
Departament de Química de la Universitat de Girona
Departament de Química de la Universitat de Lleida
Departament de Química Ambiental de l’IDAEA-CSIC de Barcelona
Departament de Mètodes Quantitatius de l’IQS Universitat Ramon Llull
Secció departamental de Química Analítica, Departament d’Enginyeria Química

i Química Analítica de la Universitat de Barcelona

Organització
Societat Catalana de Química (SCQ)
Secció de Ciències i Tecnologia, Institut d’Estudis Catalans
Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya

Comitè organitzador
César Valderrama 
Joan de Pablo  
Adriana Farràn

Oriol Gibert 
José Luis Cortina 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
L’assistència a la jornada és gratuïta, però cal que
formalitzeu la inscripció emplenant aquest
formulari telemàtic. L’acte es podrà seguir en
directe a través del canal: 
https://innoenergy.zoom.us/j/87449656785?pwd=QjRYR
Hh5dkhOczVWbkdUczRWUmlmdz09

Contrasenya: H2economy

Societat Catalana de Química - Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 · 08001 Barcelona · Tel  935 529 106 · A/e: scq@iec.cat

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les vostres dades seran incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb
la finalitat de gestionar l’acte al qual us inscriviu i de fer-vos arribar comunicacions de les activitats i publicacions
de l’Institut d’Estudis Catalans i de les seves societats filials. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme,
47, 08001 Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.
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XXI CONFERÈNCIA ENRIC CASASSAS

https://www.iec.cat/jornades/casassas2021.asp
https://innoenergy.zoom.us/j/87449656785?pwd=QjRYRHh5dkhOczVWbkdUczRWUmlmdz09


La passió de l’Enric Casassas pel desenvolupament
científic i tecnològic explica que la Conferència 2021
se centri en el paper de l’hidrogen en la transició
energètica cap a una societat climàticament neutra.

La crisi climàtica planteja el repte més important de
la societat actual, el qual s’ha d’abordar amb accions
com el Pacte Verd Europeu, que proposa un pro-
grama ambiciós per esdevenir una societat climàti-
cament neutra el 2050.

S’espera que l’hidrogen renovable exerceixi un paper
clau en la descarbonització de sectors en què altres
alternatives podrien no ser factibles o podrien ser
més cares. Aquests inclouen el transport i els pro-
cessos industrials intensius en energia.

L’hidrogen renovable es pot fer servir per a reem-
plaçar l’ús d’hidrogen d’origen fòssil en processos
industrials o per a produir fertilitzants verds i acer.
També es pot utilitzar en el sector del transport, espe -
cialment en camions, autobusos, vaixells i avions
d’ús pesant i de llarga distància.

Pot proporcionar emmagatzematge a llarg termini
i a gran escala, afegir flexibilitat al sistema d’energia i
també ajudar a equilibrar el subministrament i la
demanda d’electricitat en regions aïllades o inde-
pendents, o pot servir per a usos específics i locals
concentrats en una ciutat o en àrees aïllades.

PRESENTACIÓ

9.00 - 9.10 h
Obertura de la jornada
Adriana Farràn, directora EEBE, Joan de Pablo,
delegat del rector al Campus Besòs i Rosa Maria
Marcé, vicepresidenta de la SCQ.

9.10 - 10.00 h
Scenarios for hydrogen production, transport
and final use 
Massimo Santarelli, Full Professor in Thermodynamics
and Heat Transfer, Department of Energy, Politecnico di
Torino.

10.00 - 10.30 h
The European hydrogen policy framework:
current challenges and developments
Davine Janssen, Project Manager at WaterstofNet.

10.30 - 11.00 h
Wishful thinking or a way forward: what colour 
is your hydrogen?
Krishnaswamy Sankaran, Chief Executive Officer at
Radical Innovations Group AB.

11.00 - 11.30 h   Pausa
11.30 - 12.00 h
How big will hydrogen be?
Brais Armiño Franco, Hydrogen consultant at AtlantHy.

12.00 - 12.30 h
Hydrogen from sunlight and water: challenges
and prospects
Lluís Soler, "Ramón y Cajal" research fellow at
Universitat Politècnica de Catalunya.

12.30 - 13.00 h
UPC Hydrogen Lab: Building the decade 
of hydrogen 2020-2030
Attila Husar, UPC Fuel Cell Researcher.

13.00 - 13.30 h
Taula rodona
Moderada per César Valderrama, professor de la UPC.

PROGRAMA

L’hidrogen com a motor 
per a una economia descarbonitzada XXI CONFERÈNCIA ENRIC CASASSAS




