




PREAMBUL 

Fins fa pocs anys considerAvem l'energia com quelcom naturalment a
bundant. La recent crisi energetica i la preocupaci6 cada vegada -
més aguda pels problemes que genera en el medi ambient l'üs incon-
trolat de les fonts d'energia convencionals han potenciat una reno
vaci6 de l'interes per les fonts alternatives d'energia, més concre 
tament per les fonts d'energia renovable. -

Hom ha parlat molt de l'energia solar directa i del seu üs preferent 
com a font d'energia puntual i a baixa temperatura - calefacci6 de/ 
vivendes, dependencies agrícoles, destil.laci6 d'aigües salobres, -
etc. - Es més recent i escassala lliteratura que versa sobre la uti 
litzaci6 de l'energia química continguda en la biomassa, és a dir ~ 
de l'energia dels biocombustibles. Com indica el seu nom, aquests-
combustibles estan formats per materia vegetal d'origen biolOgic ac 
tual o recent pero no fOssil, a diferencia dels biocombustibles coñ 
vencionals, el petroli, la hulla i el gas natural. L'aprofitament ~ 
d'aquesta energia és de fet un aprofitament indirecte de l'energia/ 
solar, donat que aquesta és la font d'energia primAria dels ecosis
temes, a través de la fotosíntesi. 

Un dels biocombustibles, l'üs del qual ofereix més perspectives, en 
el Principat és el bio-gas produit a partir de les deixalles agríco 
les i especialment el que es pugui produir amb els excrements proc~ 
dents de les explotacions ramaderes intensives. 

INTRODUCCIO 

La cria intensiva de monogAstrics - i, en algunes comarques, com el 
Giron~s, l'EmpordA i la Garrotxa, de vacü - ha estat un procés en -
creixement permanent durant aquests darrers deu anys. La conseqUen
cia ha estat un gran augment de la densitat d'aquest tipus d'explo
tacions en certes comarques - aquest ha estat el cas del sector por 
quí a Osona, el SegriA, L'Urgell, la Noguera, el Bages, i del sector 
avícola al Baix Camp i a la Conca de BarberA - que el problema de/ 
la contaminaci6 de les aigües superficials o subAlvees pels excre-
ments d'aquets animals semblava fins el present, dif!cilment solu
cionable. Les solucions clAssiques al problema han resultat ésser -
desfasades; aquest és el cas de les tradicionals fosses de purins -
que, molt sovint, es veuen desbordades pel volüm dels excrements -
que tenen que acceptar amb el risc conseqüent de contaminaci6 super 
ficial o subterrAnea i, per altres raons, també és el cas d'altres7 
sistemes més moderns. Així, per exemple, el metode biolOgic més em
prat a Catalunya per el tractament · de les aigiles residuals, el d'o 
xidaci6 per fangs activats, encara que sigui conceptualment molt -~ 
adequat pel tractament de purins i altres excrements diluits, supo-
sa una inversi6 relativament elevada per l'explota<lor i, el que és 
pitjor, és altament consumidor d'energia i, per tant, no amortitzable. 

En canvi, el tractament de purins i altres deixalles agrícoles mit
jan~ant la digesti6 anaerObia i producci6 de bio-gas és un metode -
que, encara que requereixi una certa energia per a mantenir la mas-
sa en digestí6auna temperatura i un grau d'agitaci6 escaients, de/ 
fet produeix més energia de la que consumeix i és per tant, facil-
ment amortitzable en un pla9 de tres a set anys segons la comple
xitat i l'eficiencia de la instal.laci6. 
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