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La societat actual genera una gran quantitat de residus que, si no són gestionats 
convenientment, poden significar un greu problema per a la salut de les persones i per 
a la conservació del medi ambient natural. En països empobrits, sovint la falta 
informació o de recursos fa que les alternatives de gestió siguin molt poques.  
Per al tractament de residus orgànics hi ha la possibilitat d'implantació de sistemes de 
digestió anaeròbia, obtenint-se productes valorizables com el biogàs (combustible) i un 
fertilitzant orgànic (biol). El primer és un combustible gasós que pot usar-se amb 
facilitat per a distints usos: cuinar, fer calor, ... El segon té grans propietats per a 
l'agricultura i la regeneració de sòls.  
El present treball consisteix en l'elaboració d'un document tècnic de referència en 
aquest camp realitzat per a “Ciutat Saludable”, organització no lucrativa dedicada a la 
implantació de sistemes de gestió de residus a Perú, a fi de ser utilitzat en programes 
de capacitació en aquest camp. 
El document vol donar una visió general d' aquest procés, per a la qual cosa 
contempla els aspectes següents:  
Conceptes bàsics de la digestió anaeròbia – es descriu el procés biològic microbià 
que degrada la matèria orgànica i la transforma en un substrat amb propietats 
fertilitzants i el biogàs. Es detallen els paràmetres ambientals de control i com estos 
afecten el procés. Es detallen els paràmetres de control, per a poder determinar el bon 
funcionament del procés.  
Corrents residuals a tractar – qualsevol residu orgànic que es vulgui ser estabilitzar 
podrà ser tractat per mitjà de la digestió anaeròbia. En aquest apartat es detallen 
alguns dels possibles residus o corrents aquosos que es poden tractar i es dóna una 
aproximació quant a les seves característiques físiques, químiques i biològiques.  
Implantació d'un biodigestor – quan es vol instal·lar un biodigestor cal seguir un 
procés meticulós. Des de la fase inicial, la de disseny, cal prestar atenció a distints 
aspectes. De no fer-se així, la planta potser no funcioni com és esperat i que 
s’abandoni. Els punts clau seran disposar d'un equip tècnic capacitat, tenir recursos 
econòmics o una font de finançament i que l'usuari final estigui motivat per al 
funcionament correcte de la planta, així com assegurar una demanda o ús posterior 
del biol i el biogàs.  
El manual arreplega tant coneixements teòrics com casos reals, ja que aprendre’l 
d'experiències anteriors ajuda a millorar les aplicacions i tecnologies existents en el 
camp de la digestió anaeròbia. Les experiències de l'organització alemanya GATE han 
servit de referent en l'elaboració del document, pels seus anys d'experiència i el gran 
treball desenvolupat en l'aplicació de tecnologia apropiada per a la digestió anaeròbia.  
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