
Organitza:

Organitzada 
per Repsol i el Col·legi 
de Periodistes 

Sessió formativa 
per a periodistes
La iniciativa Zero Pellet Loss 
i el futur del Complex Industrial

7 de setembre de 2022

Do your part to protect the environment

Format 
La jornada de formació per a periodistes s’ha dividit en 
dues sessions d’igual contingut, una de matí i una altra 
de tarda, i un dinar de treball. Els dos grups realitzaran 
les mateixes activitats i coincidiran en el dinar que serà 
conjunt.

Inscripcions
Els interessats es poden inscriure enviant un correu 
electrònic a:

xavier.arnavat@servexternos.repsol.com
secretaria-tarragona@periodistes.cat

Aquesta preinscripció està subjecta a un nombre 
limitat de places.



Programa 
Sessió de matí

09.00 Recepció i acreditació
A la Sala de Maquetes del Complex Industrial de 
Repsol. S’oferirà un cafè esmorzar.

09.30 Inici de la sessió formativa 
Benvinguda a càrrec del president de la demarcació 
de Tarragona del Col·legi de Periodistes, Esteve Giralt, 
i del responsable de Comunicació i Relacions Externes 
de Repsol a Tarragona, Josep Bertran.

09.40 Presentació de la iniciativa Zero Pellet Loss i com 
s’aborda la gestió dels pèl·lets al CI
La sessió serà impartida de manera conjunta per Joan 
Ramon Balcells, gerent de logística operativa a Repsol 
Química, i Josep Bertran, responsable de Comunicació 
i Relacions Externes de Repsol a Tarragona.

10.30 Col·locació d’EPI

10.45 Trasllat a Repsol Química en microbus

11.00 Explicació de les mesures aplicades al CI en la 
gestió dels pèl·lets
Es visitaran diversos llocs significatius com el túnel de 
vent o les barreres físiques als pluvials.

12.15 Retorn a la sala de maquetes

12.30 Xerrada amb el director del Complex Industrial de 
Repsol a Tarragona, Javier Sancho, sobre el futur 
del CI i els projectes previstos

Dinar conjunt
13.45 Recepció i acreditació dels periodistes inscrits  

al torn de tarda

14.00 Dinar de treball a la cantina del CI

Sessió de tarda
15.20 Inici de la sessió formativa

15.30 Xerrada amb el director del Complex Industrial de 
Repsol a Tarragona, Javier Sancho, sobre el futur 
del CI i els projectes previstos

16.30 Fi de la xerrada

16.35 Presentació de la iniciativa Zero Pellet Loss i com 
s’aborda la gestió dels pèl·lets al CI
La sessió serà impartida de manera conjunta per Joan 
Ramon Balcells, gerent de logística operativa a Repsol 
Química, i Josep Bertran, responsable de Comunicació 
i Relacions Externes de Repsol a Tarragona.

17.25 Col·locació d’EPI

17.40 Trasllat a Repsol Química en microbus

17.55 Explicació de les mesures aplicades al CI en la 
gestió dels pèl·lets
Es visitaran diversos llocs significatius com el túnel de 
vent o les barreres físiques als pluvials.

19.10 Retorn a la sala de maquetes i fi de la visita

Presentació i objectius

En el marc del pla de relacions amb l’entorn, 
el Complex Industrial de Repsol a Tarragona 
vol millorar el coneixement que es té de 
les seves instal·lacions i la seva activitat 
industrial. És per això que, fa uns anys, es 
van crear aquestes  sessions de treball 
adreçades als professionals dels mitjans de 
comunicació, amb les quals es vol donar a 
conèixer millor l’activitat de Repsol. En l’edició 
d’enguany, s’abordarà quina gestió fa el 
Complex Industrial dels pèl·lets i quins són 
els projectes de futur del Complex i de les 
seves unitats de combustibles, conegudes 
com a refineria.
 
Aquesta activitat formativa es desenvolupa 
en el marc de l’acord de col·laboració existent 
entre la Demarcació de Tarragona del Col·legi 
de Periodistes i Repsol.

Transformació industrial:

PRESENT
Dels processos i matèries primeres actuals...

FUTUR
a refineries baixes en emissions


