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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, Sebastià Sagreras substitueix Mariano Juan.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras.

Compareixença del Sr. Bernadí Gelabert i Ferrer,
professor titular de Geodinàmica Externa de la Universitat
de les Illes Balears, per tal d’exposar la seva visió i opinions
sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent
d’estudi en matèria de planificació i gestió dels recursos
hídrics, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb l’àmbit propi de la seva actuació.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a la
compareixença del  Sr. Bernadí Gelabert i Ferrer, professor
titular de Geodinàmica Externa de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la
matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria
de planificació i gestió dels recursos hídrics, especialment en
aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la
seva actuació.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a la regla
establerta a la resolució de presidència reguladora de les
compareixences previstes als apartats tercer i quart de l’article
46 del Reglament del Parlament.

Començam la compareixença per tal de fer l’exposició oral
tendrà la paraula el Sr. Bernadí Gelabert i Ferrer, sense
limitació de temps. Quan vulgui.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE GEODINÀMICA
EXTERNA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernadí Gelabert i Ferrer):

Moltes gràcies. Bé, per a mi és una primera compareixença
i la veritat és que no sabia ben bé a què venia aquí, m’ha
sorprès moltíssim, jo he de dir que sí em vaig dedicar a gestió
d’aigües subterrànies i vaig fer un màster d’aigües subterrànies
i vaig estar dos anys a la conselleria, però ja fa anys, eh!, ja fa
anys, el que passa és que això, en principi, no s’ha perdut, no
he perdut..., i em varen dir que vengués aquí, i jo em pensava
que seríeu vosaltres que em faríeu les preguntes, però després
em varen dir, no, no, he de fer una exposició i jo, em sap greu,
però és cert, he estat a una plaça a una universitat, hi havia
molts de candidats de fora i fins ara, fa una hora, que he pogut
començar a fer coses. Però, bé, sortirà, sortirà qualque cosa,
sortirà bé, esper, i anirà bé.

Ho faré molt senzill, és la idea, si no va bé ho diem i pujam
i si va bé, va bé, i, si no, feu preguntes. D’acord?

És clar, aquí som a les Balears, d’on ve l’aigua? El primer
de tot, tenim aigua, aigua subterrània, perquè la gestió..., les
Balears és un lloc que si comparam amb Europa doncs la gestió
de les aigües són aigües subterrànies; al continent, per dir-ho
d’alguna manera, la gestió de les aigües es fa a partir d’aigües
superficials, rius, bàsicament, tot i que, és clar, cada vegada hi
ha més població i també es s’agafen aigües subterrànies; a la
península també, el mateix. Nosaltres no tenim rius, només
tenim torrents, per tant, la gestió aquí s’ha de fer bàsicament a
partir d’aigües subterrànies, això, mirat dins d’un context
mundial, això és puntual, per dir-ho d’alguna manera, no és
general.

Una altra de les coses, entrant dins d’aquest món de l’aigua,
l’aigua que tenim a les Balears ve únicament i exclusivament de
la precipitació, del que plou, no ve dels Pirineus. A totes les
Illes ha sortit a tots els diaris que l’aigua ve dels Pirineus, és
impossible, eh!, és impossible, si l’aigua vengués dels Pirineus,
dels Pirineus a aquí hi ha 300 quilòmetres, aquesta aigua ha de
percolar per dins del terreny, ha d’anar per davall de la Conca
catalanobalear, per dir-ho d’alguna manera, hi ha 2.600 metres
d’aigua, de columna d’aigua, i ha de passar per davall, per una
porositat ínfima i això voldria dir que aquesta aigua estaria
molt de temps en contacte amb la roca encaixant per allà on
passa, per tant, aquesta aigua estaria molt mineralitzada, no la
podríem beure, si vengués dels Pirineus no la podríem beure.
És claríssim, perquè nosaltres tenim dades aquí que sabem més
o manco quin és el recorregut i, per exemple, Ses Ufanes hi ha
una sèrie de pous des de Campanet cap a Pollença i es veu com
només el pas per les calcàries que hi ha de Sa Serra, doncs ja
s’incrementa que diguem de sud-oest a nord-est, que és la
direcció en què circula aquesta aigua i ja es dobla, quan està a
3 o 4 quilòmetres ja es dobla la concentració.

Per tant, això són 4 quilòmetres, si fossin... 300 quilòmetres
és en línia recta, perquè quan va per davall de la terra té molta
tortuositat, vull dir que aquesta línia recta si seguíssim per allà
on passa tal vegada en lloc de ser 300 quilòmetres serien 1.500
quilòmetres, i el temps de residència tal vegada d’aquestes
aigües que s’han infiltrat al Pirineu, si haguessin de venir aquí
-que no venen-, això serien de l’ordre de centenars de milers
d’anys.

Per tant, amb l’aigua que nosaltres podem comptar és amb
l’aigua que plou, únicament i exclusivament, d’acord? I de
l’aigua que plou, perquè l’aigua que plou és el que us he posat
a aquesta diapositiva, què fa l’aigua que plou? Seria la P de
l’esquerra, part s’evapotranspira, vol dir o bé s’evapora pel sol
o bé transpira per les plantes, això seria l’ETP; part s’infiltra,
seria la I, s’infiltra cap al subsòl, i aquesta és l’aigua de què
nosaltres disposam, no tota, però disposam per als aqüífers, i
l’altra se’n va per escorrenties, que seria l’E, escorrentia
superficial. Què vol dir això? Que se’n va pels torrents?

Per tant, del que plou part s’evapotranspira, la major part
s’evapotranspira; qualque cosa se’n va per escorrentia, per
torrents, i tota la resta se’n va per infiltració. 

És clar, si volem saber..., he dut Mallorca, però supòs que
per aquí tendria apunts de Menorca i d’Eivissa, si qualcú ho
necessita perquè sempre..., si de cas hi ha susceptibilitats també
ho puc..., ho tenc, vaja! Quanta aigua plou damunt Mallorca, si
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un ho pensa? La superfície és com si fos un quadrat, són 60 per
60 quilòmetres, 3.600 quilòmetres quadrats, aquí està més ben
dit, 3.640. Després, quina és la precipitació mitjana anual que
plou a Mallorca? La mitjana seria 600... aquí posa 625, però si
anam a Ses Salines en plou 400 i si anam a Pollença tal vegada
en plou 900 i si anam a Lluc tal vegada plouran 1.400 litres per
metre quadrat. Això què ens fa? Això fa, són 3.640 per 652,
3.640 quilòmetres quadrats per 625, això -ho multiplicam-,
dóna 2.275, 2.275, i hi posaríem nou zeros darrere, nou zeros
darrere, litres, 2.275 i nou zeros darrere litres a l’any, això és
el que plou damunt Mallorca. Però, és clar, amb tants de zeros
un s’embulla i no té una idea del que pot arribar a ploure, això
són... 2.275 i nou zeros són 2.275 hectòmetres cúbics any. Un
hectòmetre cúbic són 100 metres de fondària, 100 metres
d’amplada i 100 d’alçada, és a dir, per fer-nos una idea és el
camp Santiago Bernabeu o el Camp Nou 100 per 100 per 100
tot ple d’aigua. Quants ens en plou de camps de futbol? 2.275
a l’any. Això és el que plou a Mallorca. 

Després es fan..., això és el que plou, però del que plou no
és del que nosaltres podem disposar, del que podem disposar
és del que s’infiltra, quina és aquesta infiltració al final? Es fan
estimacions, s’han fet estimacions, per exemple, dalt de Sa
Serra de Tramuntana, que són aquestes calcàries que
pràcticament no tenen vegetació i tenen moltes fissures, allà la
infiltració tal vegada és del 50% del que plou, però si anam a
més pla, més pla, al pla de Palma, per exemple, allà tal vegada
s’infiltra amb sort l’1%, l’1%, hi ha galeries de vegades, hi ha
galeries que no estan ni folrades en el pla de Palma i poques
vegades, quan plou, les veuen degotar aquestes galeries. Això
vol dir que s’infiltra poc.

Per tant, es fa una estimació mitjana, això serien..., un
percentatge sobre la infiltració són 15,8..., uns 15,8 o 15..., això
de vegades depèn dels estudis, 15, 20..., vaig fer una mitjana.
I si fem la mitjana, un 15% o un 16% respecte de la
precipitació, això el que ens dona és..., -aquí ho tenc, però
necessit les ulleres, ja ho veig-, són 360 hectòmetres cúbics
anuals infiltrats. Això és del que podem disposar..., no és del
que podem disposar, això, aquests 360 hectòmetres cúbics és
el que s’infiltra, no és del que podem disposar, no és del que
podem disposar, perquè aquests que s’infiltren, aquí, a les illes,
tot, o quasi bé tots menys dos, els grans aqüífers que hi ha,
estan en contacte amb la mar. Per tant, s’ha de deixar anar
aigua cap a la mar perquè si ho llevam, si ho traiem tot l’aigua
salada ens entrarà, per tant, no tots estan disponibles.

Després, hi ha el que se’n diu el cabal ecològic per
determinats torrents que també han d’anar cap allà. Per tant, al
final, d’aquests 360, estam al límit..., 200, per dir qualque cosa,
per dir qualque cosa perquè això sempre són estimacions. 200
és el consum anual, aproximadament, del que hi ha a Mallorca
d’aigua. 200 hectòmetres cúbics, em sembla que, al final, duc
una taula..., i bàsicament són 130, 140 a consum urbà i la
resta..., crec que sí, en aquest ordre..., i la resta seria agrícola,
60, 70, seria agrícola, camps de golf i reg de jardins. És a dir el
que es consumeix són 200, d’acord?

Per tant, des del punt de vista dels recursos, es troba al
límit, dels recursos de precipitació; després hi ha les
dessaladores i després hi ha les aigües depurades, regenerades,

que se’n diuen. Per tant, aquí, hi podem jugar un poc més, aquí
hi podem jugar un poquet més.

Bé, com funciona l’aqüífer? Simplement, l’aigua es va
infiltrant, si hi ha una base impermeable l’aigua es va
acumulant i va omplint tots els porus de la roca, fins a un
determinat nivell. D’això se’n diu el nivell freàtic, que és el
nivell que té l’aqüífer. Evidentment, hi ha aqüífers, per exemple
la figura de baix, a la figura de baix es veu que hi ha un torrent
i davall el torrent hi ha un aqüífer, però, és clar, si es veu bé,
aquest torrent o aquest riu intercepta l’aigua subterrània, de fet,
aquest riu, segons aquesta figura, s’alimenta d’aigües
subterrànies.

Això, per exemple, si anau a la península, a la part
peninsular d’Espanya, doncs allà de vegades fa mesos que no
ha plogut i el riu corr, per què? No és aigua superficial això,
perquè l’aigua superficial fa prou via, això és aigua que s’ha
infiltrat en el terreny i després surt al riu, és aigua subterrània.
Quan surt al riu ja és superficial, però en origen, clarament és
aigua subterrània; perquè pot estar, jo què sé, segons a quines
zones del sud d’Espanya pot estar 3 o 4 mesos sense ploure, per
tant aquesta aigua del riu ja hauria passat, el que passa és que
també hi ha les aigües subterrànies, que tenen una velocitat
d’infiltració i de circulació més lenta, i que això aporta un cabal
sempre més baix quan hi ha les precipitacions, però és el que
ens dona aquest cabal base, per dir-ho d’alguna manera.

Com bé veieu aquí, seria una figura on a la part de dalt
l’aqüífer alimenta el riu, i a la figura de baix el riu alimenta
l’aqüífer, perquè per allà on passa el riu és una zona permeable
i s’infiltra en el subsol i alimenta l’aqüífer, vull dir que hi ha
relacions d’aigües superficials i aigües subterrànies, de vegades
fa mal dir quina és una i quina és l’altra i d’on ve i on va. 

Després, això són els aqüífers, nosaltres... els aqüífers el
que necessiten és que tenguin molta porositat, que tenguin buits
perquè en aquests buits és allà on hi pot haver l’aigua, però hi
ha zones, per exemple granits, els granits tenen una porositat
baixíssima -menys d’un 1%-, de fet, allà s’hi posen dins els
granits s’hi provoquen explosions i hi posen residus nuclears
allà dins, per què? Perquè una massa de granit enorme és el
més impermeable que hi ha; en canvi, hi ha roques basals, per
exemple, les de l’esquerra, o calcàries, com les que nosaltres
podem tenir, en això hi ha porositat del 30, 40 o 50%, depèn,
òbviament; aquests, serien uns bons aqüífers, els que tenen
forats buits, és un bon aqüífer. 

I d’aqüífers n’hi ha que són lliures, lliures vol dir que
quan..., això seria un aqüífer lliure, això per exemple seria
l’aqüífer superior del pla de Palma: l’aigua s’ha infiltrat, s’ha
infiltrat..., hi ha una base impermeable a baix que no està
dibuixada i el que fa és augmentar el nivell així com augmenta
la precipitació fins a aquell límit cel que hi ha -no sé si això ho
puc marcar, ah, no, no es veu allà-, fins a aquell límit cel, això
seria el límit superior de l’aqüífer. És clar, això és el pla de
Palma, i un diu..., d’acord, si aquí ens interessa fer un pou, on
el fem, en aquesta zona, on el faríem aquest pou si ens
interessàs trobar aigua? Escolta, a qualsevol banda, tots els tres
pous que hi ha marcats, troben aigua al final, un és més
penetrant dins l’aqüífer, però el de l’esquerra i el de la dreta,
també, el que passa és que són menys profunds i no penetren
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tant dins l’aqüífer. Però tu pots fer qualsevol pou entremig dels
pous que hi ha i també trobaríem aigua, això és el pla de Palma,
aquí; allà on volguéssim del pla de Palma..., o a Campos, per
exemple, allà on volguéssim del pla de Campos pràcticament
és molt difícil fer un sondatge que no trobis aigua! O a Sa
Pobla, en el pla de Sa Pobla, allà és difícil fer un sondatge on
no trobis aigua; fer un sondatge són vint centímetres i sempre
hi ha porositats petites que amb el sondatge les enganxaràs.

Allà, no vull dir cent per cent, però vaja, sí, quasi quasi ho
podria dir, per ser taxatiu, cent per cent trobaran aigua, ara, si
se’n van a segons quines zones, allà on hi ha materials que no
són gaire permeables, són més al centre de l’illa, allà no és tan
fàcil, allà no és tan fàcil. En canvi, amb aquest tipus d’aqüífers,
tan extensius, granulats, això és fàcil, és fàcil trobar aigua. Això
serien aqüífers lliures. 

Després hi ha el que se’n diuen els aqüífers... -aquests,
perdó, aquests-, quan es fa el sondatge, per saber si és un
aqüífer lliure o un aqüífer confinat, que és el que ve ara, quan
un fa un sondatge, si quan es fa el sondatge el nivell de l’aigua
no es mou, això vol dir que és un aqüífer lliure; si quan un fa el
sondatge, moltes vegades passa: no, vàrem fer un sondatge i als
150 metres, uf, després l’aigua ens va pujar fins a 40, això vol
dir que l’aigua estava a pressió, és un aqüífer confinat, això és
un aqüífer confinat. En canvi, en el que no es mou el nivell de
l’aigua, és un aqüífer lliure. I normalment sol agradar més al
propietari el fet que sigui confinat, que li pugi l’aigua, però
sempre és més bo que sigui lliure perquè normalment les
capacitats dels aqüífers lliures sempre són superiors -sempre
no, però majoritàriament- als aqüífers confinats. 

Bé, això seria un aqüífer confinat, l’esquema de dalt, mirau
a dalt, l’aigua només s’infiltra per aquesta retxeta, per aquesta
franja cel que hi ha a la serra, a la muntanya, l’aigua només
s’infiltra per allà, perquè tot el que està en el pla, arriba a una
capa impermeable, que és aquell marró fort, la capa marró fort,
aquesta no deixa passar l’aigua. Per tant, aquesta aigua que
tenim, aquesta gleva que tenim, l’aigua només s’infiltra a la
muntanya, d’acord? Perquè, si ara féssim un sondatge en el pla,
a aquest sondatge l’aigua ens pujaria per damunt. Bé, vaig
tirant. 

I, després, hi ha..., això són els oasis..., vaig tirant..., i
després hi ha el que se’diu els aqüífers costaners. Els aqüífers
costaners són aquells aqüífers que estan en contacte amb
l’aigua de la mar, de tal manera que tenim, per una banda, una
llentia d’aigua dolça, que és el que s’infiltra a terra dins l’illa i,
per l’altra banda, l’aigua de la mar, com que és més densa,
1.025 grams per litre l’aigua salada, 1.000 l’aigua dolça, pot
variar, 1.002, 1.003, 1.004, 999, i l’aigua salada també, 1.025,
1.027, 1.030, però bàsicament és més densa i, per tant l’aigua
salada, es posarà per sota.

Les relacions, -ara seguiré, aquí es veu un poc- als aqüífers,
no ho demostraré, però, és a dir, haureu de fer acte de fe, per
dir-ho d’alguna manera, els aqüífers costaners com funcionen?
És a dir, als aqüífers costaners tenim que si tenim un metre
d’aigua dolça per sobre del nivell de la mar, un metre d’aigua
dolça per sobre del nivell de la mar, trobarem l’aigua salada a
40 metres per sota del nivell de la mar; és a dir, la referència no
és la superfície, la superfície és independent, la referència és el

nivell de la mar. Si tenim un metre d’aigua dolça per sobre del 
nivell de la mar, doncs tenim 40 metres d’aigua dolça fins
arribar a l’aigua salada.

No sé si s’entén això, això seria aquesta figura d’aquí, que,
si se’m permet, això seria un metre i això serien 40 metres, si
tenim un metre d’aigua sobre el nivell de la mar trobarem
l’aigua salada a 40 metres per sota del nivell de la mar. Si en
tenim dos, seran 80, si en tenim un i mig, seran 60. Això
funciona així, però, és clar, si baixam..., perquè quan es fa un
sondatge el primer que es fa és que el nivell del pou baixa
perquè es treu l’aigua de les immediacions de la bomba. Per
tant, normalment el nivell del pou baixa, si es fa una extracció
baixa un metre o baixa dos metres, però si baixa un metre el
nivell de l’aigua, què vol dir això? Que ens pujarà l’aigua
salada 40 metres cap amunt, és el que es veu a aquesta figura...

(Tros d’intervenció inaudible perquè l’intervinent s’ha
retirat del micròfon)

Per tant, això és el que volia dir, és el que volia mostrar, no
es pot treure tota l’aigua de l’aqüífer perquè si no estarà
totalment salinitzat, no es pot treure tota l’aigua de l’aqüífer. I
quasi totes les grans unitats dels aqüífers estan en contacte amb
la mar, perquè a sondatges de la direcció general s’ha trobat
aigua salada per exemple a la zona de Sa Marineta, sí de Sa
Marineta, que arriba quasi a Manacor, allà hi ha 6 quilòmetres
d’aigua salada. Per tant, amb els aqüífers que estan en contacte
amb la mar no es pot fer, no es pot treure el que es vulgui, no
es pot treure el que es vulgui. De fet, hi ha problemes
bàsicament de clorurs i de nitrats, quasi totes, quasi totes no,
totes no, però a segons quines unitats aqüíferes hi ha problemes
de clorurs i de nitrats, clarament. 

També poden ser problemes puntuals, perquè un pot, per
exemple, aquesta mateixa figura, un té el pou més lluny, més,
diguem, lluny de la mar i pot treure aigua salada, en canvi un
que està més prop de la mar pot treure aigua dolça, simplement
el que ha de fer és que el sondatge no sigui tan penetrant dins
l’aqüífer i treure un poc menys, però passa això, gent que està
més lluny de la mar treu aigua salada i gent que està més prop
de la mar en el mateix aqüífer treu aigua dolça. És que, diguem,
les contaminacions per clorurs són més puntuals perquè, és
clar, arriba a haver-hi tanta densitat de pous que ja arribam a
ajuntar.

Seria això, no ho sé, això, per exemple, és una gràfica de
l’aqüífer de S’Estremera, S’Estremera és probablement el
millor aqüífer d’Europa perquè és un aqüífer on no està en
contacte amb la mar, està pràcticament davall de Bunyola,
Bunyola, Son Reus, aquesta zona de per aquí, i és aigua que li
ve directament d’infiltració a la Serra d’Alfàbia, i tal vegada té
una capacitat, no ho record exactament, però una capacitat de
60 hectòmetres cúbics tal vegada, 60!, 60 hectòmetres cúbics
és més del que consumeix Palma anualment, i a més no està...,
és aigua de la Serra, és aigua de pluja pràcticament. No només
això sinó que el podem buidar aquest, perquè aquest és un
aqüífer, és un dels pocs aqüífers que no està en contacte amb la
mar, aquest, s’Estremera i Alaró, aquests no estan en contacte
amb la mar, de tal manera que si es treu aigua a 180 metres de
fondària, és el que es veu aquí a aquesta diapositiva, diu
profunditat del nivell, això què vol dir? que a l’any -això és una
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gràfica del nivell-, des de l’any 76 fins a l’any 2001, jo vaig
acabar de fer feina el 2001, per això tenc la gràfica aquí, i es
veu que al principi el nivell estava a 40 metres de fondària,
però si us fixeu a l’any 2001 ja estava a 180 metres de fondària.
Això vol dir que s’ha buidat l’aqüífer, de 40 a 180, 140 metres
s’ha buidat l’aqüífer 140 metres, però l’aigua era igual de bona
a l’any 78 que a l’any 2001. Per tant, això és un aqüífer
extraordinari, extraordinari.

En canvi, això seria una gràfica de la cota d’aigua a un
sondatge, l’S-19 a Sa Pobla. I si us fixeu la cota de l’aigua
sempre està al voltant d’un metre i mig, què vol dir això? Que
nosaltres traiem aigua d’aquest sondatge, però, com que hi ha
la intrusió salina, ens la substitueix per aigua salada. Aquí la
trampa és que aquí, a l’any 69, l’aigua tal vegada era potable,
i a l’any 2000 segur que ja no ho era, perquè això és un aqüífer
que està en contacte amb la mar. Les dues gràfiques, això a
partir de les gràfiques de l’ascens i descens del nivell ja es pot
saber si l’aqüífer està en contacte amb la mar o no està en
contacte amb la mar.

I això es una gràfica..., és a dir, com es mou, una altra de les
coses seria com es mou l’aigua subterrània? Està quieta? No,
es mou, l’aigua subterrània va de nivells freàtics alts a nivells
freàtics baixos. El nivell freàtic era el nivell per sota del qual
tots els porus de la roca estan plens d’aigua i per sobre aigua i
aire, això és el nivell freàtic. Si a una zona tenim el nivell
freàtic, a una zona que és la mateixa unitat, si a aquesta zona
tenim un nivell freàtic alt i un nivell freàtic baix l’aigua anirà
d’aquesta zona a aquesta.

Aquí, el que es veu, això seria un mapa, és el que se’n diu
un mapa d’isonivells o isopeces, és igual, de com està el nivell
freàtic a Menorca, a l’aqüífer de Migjorn, això és l’aqüífer de
Migjorn de Menorca, i -ara no ho veig molt bé, m’he de posar
les ulleres-, ah, sí!, 20 metres la línia de dalt negra, parlam de
la línia negra, després la segona està a 10 metres i la tercera
està a 5 metres i la darrera està a 0 metres. Per tant, l’aigua va
de 20 metres a 15 metres a 5 metres, a 10, a 0..., 20, 10, 5, 0,
20, 10, 5, 0, de tal manera que s’aigua aniria, diguem,
radialment des d’aquella zona grisa que es veu de Tramuntana,
de la zona de Tramuntana de Menorca, radialment cap a la mar,
l’aigua va del centre de l’illa cap a la mar, no falla. 

I també el que es veu és que, per exemple, veieu, a
Ciutadella hi ha menys 10 metres, menys 10 metres, allà, és
clar, hi ha una sèrie de pous per a abastiment de Ciutadella i ha
baixat, allà la qualitat de l’aigua en aquell moment com a
mínim, no sé ara com està el nivell i això, però en aquell
moment segur que era dolenta, segur que estava salinitzada.

Ja no sé si tenc massa cosa més, no. Això seria un poc..., ah,
sí! Bé, aquesta figura ens diria, per exemple, el que us he dit
abans, que a Mallorca si tenim un consum anual de 200
hectòmetres cúbics, Menorca seria 19 i Eivissa 27 hectòmetres
cúbics, i Mallorca 199,53 -200-, i si miràssim els usos: ús urbà
són 101 i quasi tot ve d’aigua d’aqüífers, els embassaments es
consideren en part aqüífer també, són aigües superficials
òbviament, però que també vénen d’allà mateix que les aigües
subterrànies del voltant de la Serra, però he comptat que dels
aqüífers més o manco surten 130 o 140 hectòmetres cúbics any.
En canvi, de dessalació només n’hi ha 10, només n’hi ha 10 -

9,58-, i després de depuradores sí que n’hi ha uns 40 em sembla
que eren, i això està bé. 

És a dir, això ha estat la meva introducció, si jo hagués
de..., si el poc que he pogut pensar aquest dia doncs què faria
jo? Com que tota l’aigua ens ve de la precipitació i la
precipitació sembla que els indicadors ens diuen que cada
vegada és més baixa, en canvi els consums cada vegada són
més elevat, jo entenc que el que s’hauria de fer és tirar de
dessaladora, la dessalació ha de funcionar a tota. Es troba a 10,
a Mallorca es troba a 10, quan pot trobar-se a 32.

Com més..., tampoc no hi entenc, no som un especialista en
això, com més produeix, tal vegada està a un..., si està a 32 deu
trobar-se a un 30% o un poc menys, un 30% de producció del
que pot, com més es produeix més barata és, això també, i
serveix per deixar tranquils els aqüífers. Vaja, claríssim, això
per a mi és evident, els recursos baixen i el consum puja, doncs,
per tenir uns bons aqüífers, per dir-ho d’alguna manera, s’ha
d’estirar menys del que s’estira sense cap tipus de dubte.

I una altra de les coses que..., són dues idees, jo només
venia aquí amb dues idees, trob que s’hauria de fer un..., és a
dir, no pot ser que un ajuntament només es dediqui..., que sigui,
entenc jo, municipal, jo entenc que hauria de ser a nivell d’illa,
la gestió hauria de ser a nivell d’illa, perquè tal vegada un
ajuntament no té recursos, Palma, per exemple, és a dir, per
què..., no ho sé, a Manacor em sembla que la qualitat no és
gaire bona, en canvi a Palma és bona, i dius, però, és clar,
Palma d’on agafa els recursos? Agafa els recursos de Sa
Marineta, Llubí i Muro, els embassaments, S’Estremera,
l’aqüífer d’Alaró, carai! Per tant, no ho sé, jo en el seu moment,
que feien una conducció d’enllaç de Palma a Manacor, vaig dir,
ostres!, per què no hi passen una canonada d’aigua en aquell
mateix moment, perquè ja està feta la cuneta, devora, una
canonada d’aigua, i tots els municipis connectats i dessalació
i... No sé com es faria des del punt de vista econòmic, no en
tenc ni idea, ni des del punt de vista d’interessos creats, no en
tenc ni idea, però des del punt de vista de gestió és claríssim, és
claríssim, però em puc equivocar, òbviament.

I això és tot, podeu fer les preguntes vosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gelabert. Procedeix ara la suspensió per un
temps màxim de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris,
si així ho consideren, puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions, per açò demanaria als portaveus si és
necessari fer aquesta suspensió o podem continuar. Entenc que
podem continuar, gràcies.

Per tant, per tal de formular observacions intervendran ara
els grups parlamentaris. Vostè, Sr. Gelabert, podria contestar
a cada un d’ells de manera, diguéssim, directa o... conjuntament
a tots els..., com vostè prefereixi.

(Se sent de fons el Sr. Gelabert i Ferrer de manera
inintel·ligible)

(Algunes rialles i remor de veus)
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Bé, així com vulguis.

EL SR. PRESIDENT:

De fet, són així, tots són set grups que hi ha presents, eh!

(Se sent una veu de fons que diu: “com contesta, perdó?”)

Així contestarà globalment a tots, no?

Molt bé. Per tant, així per començar tendria la paraula pel
Grup Parlamentari Popular el diputat Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

No, jo...

EL SR. PRESIDENT:

Per un termini de cinc..., de deu minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, de fet no en faré ús més que per agrair
la presència del Sr. Bernadí Gelabert, l’esforç per venir a
explicar a aquesta comissió aquesta matèria, vostè comprovarà
que nosaltres també de matèries en sabem menys que d’altres
i precisament per això es va posar en marxa aquesta comissió
d’estudi no permanent i d’això es tracta, de venir a escoltar els
experts, de venir-vos a escoltar als qui saben.

Prenem nota de cara a treure unes conclusions finals
després de passar tots els experts que han de passar per aquí i
de moment, a part de les explicacions tècniques, jo trob
raonables les dues conclusions o mini conclusions que vostè
ens ha explicat quant a donar més força a les dessaladores, a
supramunicipalitzar els serveis d’aigües que tenen els
ajuntaments. Jo venc d’un ajuntament i comprovàvem cada dia
aquesta problemàtica, a Campos tampoc no és fàcil, a la nostra
comarca no és fàcil, i tal vegada si poguéssim unir forces no
només municipis d’un en un, de fet alguns ja estaven
mancomunats, la cosa seria millor i possiblement també més
econòmica.

Per tant, vull agrair-li una altra vegada i seguirem escoltant
els companys. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Ara pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, hola, bona tarda, moltes gràcies. Quería preguntar un
par de cosas, una que creo que no se ha tratado y otra que,
bueno, que sí se ha tratado, un poco es el tema al final del tema

de la gestión del agua, es decir, recursos disponibles, gestión,
cómo se hace la gestión con respecto a los recursos disponibles. 

La gestión evidentemente es fundamental, es decir, tenemos
lo que hay, estamos en un momento histórico de bajada de ese
recurso por distintos motivos. Yo vengo de Menorca, en
Menorca se ha..., no sé si el dato es real o no, pero venía en la
prensa que en el último año se había perdido aproximadamente
en torno al 20% del recurso, anualmente hablando, no me
refiero sobre totales, sino anual; entonces, esto, desde el punto
de vista científico de la investigación de la Universidad, ¿no se
piensa que se deben..., -bueno, supongo que es posible que se
haga, ¡eh!, no lo sé ahora mismo que..., bueno, de hecho para
eso estamos aquí también, para hablar de estos temas, sacar
conclusiones de cara a esa planificación, a esa organización
territorial y tal-, es decir, podemos decir que estos datos son
alarmantes de cara a un futuro teniendo en cuenta el tipo de
economía que tenemos, que implica un gran uso de este
recursos que es un recurso limitado y en decrecimiento? Eso
sería una pregunta.

Y otra, que, bueno, de esto no se ha hablado mucho, pero
como, al hilo de lo que pasó ayer, de las lluvias, las grandes
tormentas que ha habido de la gota fría y todo lo que ha
supuesto para la parte oriental de Mallorca y para la parte
occidental de Menorca, en cuanto a la gran..., bueno, iba a decir
destrozos, bueno, pues todo lo que ha sucedido en cuanto que
hay inundaciones parciales, pero, bueno, a fin de cuentas son
inundaciones, ¿existen o se tiene previsto desde el mundo
científico, aparte de los modelos matemáticos que se tienen
para limitar o para delimitar mejor dicho las zonas inundables,
no se puede también acudir, como se ha hecho también en otros
momentos de la historia, a modelos o a métodos
geomorfológicos para delimitar las zonas? Es decir, ¿eso está
contemplado, esta cuestión? 

Y nada más. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Jiménez. Ara, pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT: 

Perdoni, el Sr. Méndez, a qui donam la benvinguda a la
comissió, de passada.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Ah, muchísimas gracias. Bien hallados.

Yo tenía así unas cuantas preguntitas, perdóneme, que la
primera sería el origen del agua, es decir, este que no llega de
los Pirineos, que sería un camino muy tortuoso y muy
profundo, pero me gustaría saber, yo tenía entendido que la
morfología cárstica, la caliza, es una especie de filtro natural
que permite filtrar el agua, lo que explica la presencia de agua
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dulce en determinadas islitas especialmente pequeñas que
tienen pozo y tal. Nosotros gozamos en algo de ese fenómeno
que, a fin de cuentas, excepto el norte de Menorca, que es del
primario, todas las Baleares son el paraíso de la morfología
cárstica, desde luego. Entonces, me gustaría saber si hay algo
de esa filtración natural en la introducción en nuestros
acuíferos.

Después me gustaría...

(Se sent de fons el Sr. Gelabert i Ferrer que diu: “¿... la
pregunta sería?”)

La primera pregunta es: ¿recibimos infiltración de agua
salada del mar que se desala por medio de la piedra caliza?, ese
fenómeno, si existe, digamos, si la caliza funciona como un
desalador natural, que es la explicación de por qué en algunas
pequeñas islitas sí que hay pozos, entendía yo, morfología
cárstica, pero vamos, estoy recordando mi bachillerato,
perdóneme. Tengo que hacer un esfuerzo. 

En segundo lugar, si lo que tenemos es agua que depende de
las precipitaciones...

(Se sent de fons el Sr. Gelabert i Ferrer de manera
inintel·ligible)

... entiendo que cuanto más el porcentaje debe crecer con la
cantidad de precipitaciones, me pregunto: es más permeable
cuando ha llovido mucho y por tanto el acuífero crece más
con..., quiero decir, no solo correspondiéndose, nos ha dado
usted unos porcentajes de agua que se infiltra, pero si este agua
es muy continuada entiendo que crecería ese porcentaje. Vengo
a deducir, no estoy bien...

Después, me gustaría saber, ¿conviene, entonces, introducir
agua dulce en los...?, esta proporción que nos ha dado de 1,40,
2,80 y tal, haría recomendable la introducción entonces,
entiendo que ha venido a decir que sí, de agua desalada, de
agua dulce que nos mantuviera estas cotas por encima del nivel
del mar, y que las desaladoras además a eso las tendríamos a un
ritmo de producción especialmente apto que las haría más
económicas, ¿no? ¿Le he entendido bien en eso...? Vale. 

Y, por último, entonces entiendo que usted recomienda una
gestión del agua, una gestión político-administrativa, a nivel de
isla como entidad y unidad mucho más capaz de enfrentar el
problema, ¿no? Estas vienen a ser mis cuatro cuestiones,
digamos, en general. 

Gracias, Sr. Presidente, he terminado. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Méndez. Ara pel Grup MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Bernadí Gelabert, moltes
gràcies per la presència avui aquí, per haver acceptat participar
d’aquesta comissió no permanent. 

Primer de tot, gràcies per les explicacions que ens ha donat,
perquè sempre que ve qualcú un poc amb sentit pedagògic
aprenem molt, ens quedam també amb ganes d’aprendre, jo,
una de les primeres qüestions..., bé, m’ha agradat molt aquesta
taula, és que crec que és del 2013 al 2018, no? Són dades...

(Se sent de fons el Sr. Gelabert i Ferrer de manera
inintel·ligible)

Sí, no les tenim actualitzades, no? Són dades de..., 

(Se sent de fons el Sr. Gelabert i Ferrer de manera
inintel·ligible)

Això és el que hi ha, no? A 2021.

Sí perquè pens, no ho sé, és la curiositat de veure l’impacte
dels anys de sequera del 2016, del 2017, d’aquests anys.
Després també veure el comportament durant la COVID del
2020, el consum d’aigua en el 2020, el 2021..., per ventura
podria ser interessant.

Després, una qüestió que vostè ha marcat, ha marcat la xifra
de consum de dessalació en un 10% més o manco, no?, estam
a l’entorn d’un 10% de procedència de...

(Se sent de fons el Sr. Gelabert i Ferrer de manera
inintel·ligible)

... sí, de...? 30%! 30%, perdó. D’acord. 

Vostè ha fet una reflexió que jo entenc que la resposta és
política, no és tècnica, però, ha fet una reflexió de com més
se’n produeixi, més barata serà, aquesta aigua. La realitat és
que el gestor de l’abastiment d’aigua salada és ABAQUA i la
competència és municipal, és a dir, vostès supòs que no és aliè
a aquesta negociació tensa que hi ha permanent entre els
municipis i ABAQUA, amb el tema de l’abastiment d’aigua
dessalada, amb el preu i amb quan es compra.

Perquè evidentment jo crec que és necessari, i això crec jo
que és una reflexió col·lectiva que crec que hem de fer com a
país, com a Govern i com a forces polítiques, totes, és a dir, o
es duu a terme un pacte de l’aigua entre municipis i resta
d’institucions, especialment ABAQUA i el Govern de les Illes
Balears, o difícilment serà possible generar ja ni tan sols la
previsió, és que ABAQUA és impossible que sàpiga l’any que
ve quins ingressos podrà tenir, perquè els municipis sempre
juguen a roquer, no, no, no, no..., però quan hi ha un problema
t’exigeixen comprar. I després hi ha evidentment..., ABAQUA
no pot deixar desemparat..., i ha de córrer, per donar abastiment
d’aigua dessalada als municipis que pugui donar, que estan
connectats a la xarxa. 

Per tant, aquest pacte de l’aigua, jo crec que és necessari, és
necessari per poder tenir una previsió, per poder millorar i
donar una resposta. 

Nosaltres som una formació política que als anys 1990 va
dimonitzar les dessaladores. Vull dir que, crec que ho hem
d’acceptar. I a dia d’avui, seguim sent crítics, però també som
conscients de la realitat que hi ha, la demanda d’aigua és la que
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hi ha i no hi ha alternativa que no sigui la dessalació per poder
mantenir els aqüífers, les fonts, per poder donar resposta a la
demanda actual. Una altra cosa és que també qüestionem la
demanda actual existent.

Ara bé, vostè ha fet la reflexió que la xarxa és necessari que
s’estengui, és a dir, ara parlam de la connexió fins a Manacor,
després queda tota la resta del Llevant, i les petites connexions
amb Es Raiguer i altres municipis per poder tenir completat
aquest anell, evidentment hi ha una qüestió que jo no entendré
mai i és per què una de les tres grans dessaladores es va fer a
Andratx, quan era més fàcil connectar amb la de Palma i no es
va fer al Llevant de Mallorca? És a dir que crec que..., no ho sé,
no té sentit, no té sentit, jo, això és una reflexió... però perquè
evidentment és allà on hi ha més demanda, i tenim al Sr.
Sagreras que és de Campos, que és un dels municipis amb més
demanda d’aigua de qualitat.

Ara, hi ha una altra qüestió que queda a l’aire, que és la
Serra de Tramuntana. La Serra de Tramuntana, poder-se
connectar a l’anell, a la xarxa, té un sobrecost important, per la
impulsió de l’aigua. La pregunta és, vostè, tècnicament veu més
viable, veu viable, la dessalació a la Serra de Tramuntana o els
pous? És a dir, per un tema..., evidentment, jo li afegesc una
variant a part tècnica, afegesc una variant econòmica.

Després, una pregunta que jo crec que he de fer, hem de fer
a tothom, tots, tenim una comissió no permanent, creada amb
un objectiu que és analitzar la possibilitat de transferir
competències als consells insulars en matèria de recursos
hídrics, és a dir, vostè com veu aquesta possibilitat?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, sí. Davant la possibilitat..., és a dir, aquesta comissió,
una de les conclusions que ha de treure és un estudi sobre la
viabilitat de transferir competències en matèria de recursos
hídrics als consells insulars. Vostè coneix la gestió? Vull dir si
aquesta qüestió..., si en té una opinió o si la pot valorar. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ferrà. Ara és el torn del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias y bienvenido,
profesor Gelabert, ha sido muy interesante todo lo que nos ha
explicado. 

Yo me quedo con dos propuestas o tres, que ha hecho usted:
la apuesta por las desaladoras y, después, cuando ha hablado de
que la gestión del agua debería, bajo su opinión, a nivel de isla,
y no municipal. 

Hay un tema que sí que le pregunto, simplemente con la
intención técnica, no política, que cuando ha hablado usted de
aprovechar o interconectar los municipios, por ejemplo
aprovechando las obras de cuando se hizo la autopista, bueno,

o autovía o como quieran llamarlo, a Manacor, esto es
comparable..., ¿podríamos hacer..., o es técnicamente posible
o no, -y si es un disparate dígamelo también-, hacer un símil,
como se hace en los trasvases de los ríos de la península entre
cuencas, poder hacer algún tipo de interconexión la obra
hidráulica para conectar acuíferos y gestionar mejor el agua
entre los acuíferos, para ir conectándolos unos con otros? ¿Se
podría aprovechar mejor el agua así o esto es absolutamente
imposible, o incluso podría perjudicar el estado de los
acuíferos?

Es decir, y completando la pregunta, ¿se podría, para
gestionar el agua a nivel de isla, conectar los diferentes
acuíferos y además complementarlos con desaladoras? Es la
pregunta.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Ara pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Sr.
Gelabert, gràcies per venir a donar-nos aquestes explicacions
sobretot d’aquestes aigües subterrànies que tenim. Com li han
dit, és veritat que és el primer per donar-nos o per..., d’una
sèrie d’experts que vendran a ajudar-nos a estudiar aquesta
planificació i recursos hídrics de les nostres illes. 

Ara, un poc en la línia tant del Sr. Campos, com també del
Sr. Ferrà, crec que li ha comentat, de poder posar les canonades
aprofitant les obres que es feien, si no ho tenc entès malament
està prohibit per llei que les aigües, les canonades d’aigua
vagin devora les carreteres, que, de fet, molts de municipis
tenen aquest problema a l’hora de gestionar les aigües del seu
municipi, perquè des del Consell de Mallorca els posen molts
d’emperons. D’aquí vostè em sabria dir si és que hi ha, si pot
haver una rompuda que no reblaneixi la part de la carretera i
sigui perquè pugui provocar..., -bé, no ho sé, eh!-, a veure si
tècnicament hi ha qualque explicació.

Després, l’altra pregunta que jo tenia era, o una sèrie de
preguntes, és quina dificultat ens trobam o es troba..., en els
aqüífers quines dificultats es troben perquè es puguin
recuperar? Perquè és veritat que han sortit notícies que estam
en alerta amb el tema dels aqüífers i m’agradaria saber a veure
quin temps necessiten, si es podria accelerar de qualque manera
que aquests aqüífers es poguessin recuperar i veure en aquest
sentit si ens pot donar un poc de llum.

Res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Atès que, a conseqüència de la
renúncia de la Sra. Tur, com a diputada d’aquest parlament, el
Grup Parlamentari Mixt encara no ha nomenat substitut seu a
aquesta comissió no permanent, el Grup Mixt no pot participar
de la sessió, per tant, passaríem per tancar el primer torn
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d’intervencions a la portaveu del Grup Socialista, la Sra.
Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Bé, gràcies, Sr. Gelabert per
haver acceptat venir a fer-nos aquesta classe i les propostes
també que ha fet que, bé, crec que és un poc l’objectiu també,
com bé ha dit el Sr. Sagreras, en aquesta comissió no
permanent hi va haver un acord unànime per poder fer després
un informe on puguem treure unes conclusions, més enllà de la
realitat tècnica del futur de la gestió en temes d’aigües bones,
aigües de boca a les Illes. 

Jo, primer de tot, li diria, li demanaria si podem tenir les
dades que ens ha projectat a través del president, per poder...,
que tots els grups tenguin les dades.

I després, bé, jo som de Menorca, i també si té dades de la
resta d’illes també ens interessarien, és a dir, afegiríem un poc
al que ens ha projectat. 

I, bé, realment crec que la seva exposició ens du cap a un
escenari prou preocupant, és un poc la reflexió que jo he fet, en
el sentit que ja sabíem que tota l’aigua que consumim ve de la
pluja, bé, ara hi hem afegit les dessaladores des de no fa massa
anys, però bàsicament tota ve, fins ara, ha vengut d’explotació
de pous, i aquesta ve de la pluja, d’un percentatge de la pluja,
si cada vegada plou menys arribarà un moment que l’equilibri,
entre cometes, que ja no és, vostè ja ho ha explicat, que no hi
ha equilibri perquè hi ha pous que baixen el seu nivell freàtic
així com els explotes, és clar, si la projecció de les pluges és
anar a menys, arribarà un moment que realment haurem de tenir
alternatives serioses i que quan es planifiqui sigui real, una
alternativa real d’un percentatge molt elevat del consum.

És clar, aquí, per una banda, tenim, vostè a la primera
projecció ha estat molt gràfic, el que ens plou i el que
consumim, tenim aquí oferta, demanda, no?; és clar, jo li
demanaria: vostè què considera que es pot fer per millorar la
gestió, a veure si la gestió ha d’anar més de la demanda, de la
part de la demanda o de l’oferta? Perquè fins no fa massa s’ha
gestionat l’oferta, diguéssim, es posa aigua a l’aixeta i tu obres,
no?, i si consumeixes 10, 10, i si consumeixes 20, 20; però
també hi ha la gestió de la part de la demanda, a veure si podria
ser un futur interessant planificar aquesta gestió.

Després, una altra pregunta és que vostè ha parlat del tema
de la gestió, de fer com a mancomunitats dels municipis perquè
ara la gestió és municipal, però, és clar, açò és la gestió en
baixa. Després el Sr. Ferrà ha parlat de la gestió en alta, de les
dessaladores que fa ABAQUA. Tant en un cas com en l’altre
el preu de l’aigua..., l’aigua no té preu, perquè és un bé públic,
per tant, no és un bé de consum, diguéssim, per tant, el que
pagam nosaltres els consumidors per l’aigua han de ser unes
anàlisis de costos del que significa arribar a l’aixeta tant en alta
com en baixa. Aquestes anàlisis de costos jo no sé si vostè..., la
pregunta és: considera que s’hauria de fer una anàlisi dels
costos més enllà del que s’analitza ara? Perquè si ens hem de
passar a una anàlisi d’una dessaladora, per exemple, la
dessaladora doncs té unes repercussions ambientals. Vull dir,
les anàlisis de costos, hi haurà d’haver més transparència en

l’anàlisi de costos, en el sentit que tothom sàpiga què costa
l’aigua, tant si ve d’origen de dessaladora com si ve d’origen
subterrani, què costa? No només que costa produir-la en el cas
de la dessaladora o extraure-la en cas de subterrània, sinó els
costos ambientals que té, si en aquests moments vostè
considera que s’analitza el preu de l’aigua en aquests nivells o
si hi hauria alguns factors que hauríem de tenir en compte.

I després li voldria demanar que, és clar, un dels problemes
és la sobreexplotació, com bé ha dit, dels pous, i després també
la contaminació. El tema de la contaminació dels nitrats vostè
ha parlat que no era possible que venguessin de les aigües
subterrànies de les illes que venguessin dels Pirineus, jo ho he
llegit moltes vegades, és cert, perquè serien molt dures.
Nosaltres tenim contaminació per nitrats, jo conec molt el cas
de Menorca, no sé a Mallorca si també és el cas, i a Eivissa i a
Formentera; vostè considera que..., com..., quina solució té el
cas dels nitrats? Perquè sembla que és un problema un poc
endogen, endèmic de les aigües de les Illes. 

I, bé, en principi li torn reiterar les gràcies per haver vingut
i per les contestes que ens farà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Ara per contestar les preguntes
dels grups parlamentaris vostè té, Sr. Gelabert, el temps que
consideri. Si es deixa res no passi ànsia, els grups parlamentaris
tenen un segon d’intervencions per tornar-li preguntar, per tant,
si algú considera que no ha contestat o no ha contestat de
manera suficient tenen l’oportunitat de tornar-ho a fer. Per tant,
quan vostè vulgui, Sr. Gelabert, sense límit de temps. 

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE GEODINÀMICA
EXTERNA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernadí Gelabert i Ferrer):

Al Grup Parlamentari Podemos, “los datos son
alarmantes”, jo entenc que no són alarmants, entenc que no són
alarmants de cara al recurs, és a dir, s’abasteix d’aigua a
tothom. Alarmant seria tenir tancades d’aixeta, poblacions
sense aigua. Ara, alarmant? No, i relacionat amb altres
preguntes que m’han fet, doncs, és clar, sempre hi ha..., és
veritat que, per exemple, la precipitació va baixant, però això
de la precipitació, que, en principi, és a anys vista, no sé si són
10 o 20, però ja baixa de qualque manera, però la
precipitació..., baixa la precipitació, diguem, aquella diària de
poca intensitat, de molts de dies; ara, augmenta la precipitació,
diguem, del tipus tempestuós. Aquestes, les precipitacions molt
intenses, entenc que no baixen.

Canvia el tipus de pluja, en definitiva, canvia la pluja total
anual, això sí, però al cap de..., per exemple a Mallorca, Serra
de Tramuntana, a Menorca, Migjorn, i a Eivissa, que seria
Serra Grossa i una sèrie d’afloraments de juràssic, de la
calcària del juràssic, amb aquest tipus de precipitacions més
intenses s’infiltren..., és a dir, pot ser amb una precipitació -ara
m’ho invent, eh?, no és inventar, però...- amb una precipitació
de 10 litres per metre quadrat que pugui haver fet, tal vegada la
infiltració en aquest tipus de calcàries, que és una calcària nua,
que és relativament..., sense que hi faci..., idò tal vegada la
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infiltració seria el 10% de la precipitació. Però si fa 120 litres
per metre quadrat, pot ser això és el 50% de la infiltració. 

La intensitat de pluja té a veure amb la infiltració, sense cap
tipus de dubte. És a dir, com més intensa sigui una pluja, major
serà la infiltració. Com si són pluges de 3 litres o 2 litres per
metre quadrat, el subsòl ni se’n tem, ni se’n tem. I és clar, pot
fer 200 litres..., perdó, 2 litres durant 200 dies, això és una
precipitació de 400, és el que plou per Campos, no s’infiltraria
res. En canvi, plou 2 dies i fa 200 litres i 200 litres, l’aqüífer ho
notarà.

Això, per una banda. Són alarmants? No..., simplement, si
fes falta més... és clar, poden arribar a ser-ho!, si els recursos
baixen i la demanda puja, això és claríssim que pot arribar a
ser-ho, però, bé, de moment amb el que hi ha, la capacitat de
dessalació encara té molt de marge, a Mallorca, poden fer 20
vint més, i entre Menorca i Eivissa, també, quasi bé. Són 40
hectòmetres cúbics.

Una altra de les coses és que, per exemple, també, ara jo
entenc..., jo record que quan..., jo vaig ser a la conselleria a
Recursos Hídrics..., no sé si era l’any 1999-2000, varen ser dos
anys de sequera extrema, i hi havia constantment campanyes
d’estalvi d’aigua, però campanyes molt potents d’estalvi
d’aigua. I aquesta és l’aigua més barata, l’aigua que no
s’utilitza aquesta és l’aigua més barata, amb diferència. I jo
entenc que ara, aquest missatge, no arriba a la gent. Crec, eh?,
parl per jo, perquè tal vegada aquí ara dic barbaritats..., però no
arriba. En aquells moments, allà hi havia una campanya molt
forta, especialment per Palma i això..., i jo crec que arribava.
Ara, hi ha problemes de falta d’aigua? No, l’aixeta..., obris
l’aixeta i ve aigua. Abans, per exemple, per Palma hi va haver
temporades que l’aigua era de mala qualitat, de mala qualitat,
fins i tot aigua salobre, quasi, quasi. Això no passa!

Per tant, és a dir, estam bé? No sé si és la paraula. Estam
molt malament o greus? Jo, no... tal vegada és el meu esperit
optimista, per dir-ho d’alguna manera, però en principi jo a
això, aquesta..., no l’hi veig. 

Ara, n’hi hauria prou tal volta amb tres anys de sequera
extrema i aquí ja..., perquè tres anys són molts!, sembla que no
però són molts, jo me’n record perfectament d’aquells dos anys
a la conselleria, amb aquella sequera, sequera brutal. I es
notava, i es notava en els recursos. Vull dir, és alarmant? No sé
quina era la pregunta... ¿Son alarmantes? No. Entiendo que no
son alarmantes, de momento, entiendo que no son alarmantes.
Creo que hay espacio para poder trabajar. Pero, también es
mi impresión, ¿eh? porque, si hiciera falta, pues..., más
desalación, es que, qué vas a hacer, és que... no hay más
posibilidad, entiendo yo. Más desalación y ahorro. Que, una
de las cosas..., ¡el ahorro yo lo haría perpetuo, casi! Què vol
dir això! Abans, la gent d’abans tenia estalvi d’aigua
constantment! I ara, no ho sé, és un doi el que dic però a les
platges per rentar-se els peus..., hi ha, per exemple, són coses
que són petites, això, no té, però... és aigua, potable! Per rentar-
se els peus a les platges? Aigua salada! Si es volen rentar els
peus per poder llevar l’arena!, i, a més se’n duen l’arena..., que
això sí que és un problema d’erosió de platges. L’arena, a la
platja, i aigua salada! Si no vols aigua salada no s’ha d’anar a
la platja, entenc jo.

Però, és clar, ja entenc que hi ha problemes de banderes, i
de coses..., que és una altra cosa. Però això no s’entén. No dona
una imatge o entenc que la gent no té un sentit d’estalvi
d’aigua. És la meva impressió, és una impressió personal. És a
dir, del que jo vaig viure a l’any 1999-2000 al que veig ara, idò
hi ha molta de diferència, a l’any 1999 hi havia una cosa
d’estretor, de sequera extrema, varen ser dos anys de sequera
extrema, i, en canvi ara..., ara duim una època bona, de fet,
això, no sé si eren els anys del 2010-2015, varen ser anys secs,
la tenia per aquí la gràfica, varen ser anys secs i, em sembla que
eren aquests, i la dessaladora produïa més aigua. 

Tot d’una que plou més i que els aqüífers van bé, la
dessalació baixa. Això, per mi, estratègicament és una errada,
hi ha d’haver un continu, ha de ser continu! I es recuperarà, hi
ha aqüífers -i ja contest alguna pregunta que hi ha per aquí
enmig- hi ha aqüífers que són difícils de recuperar. Els clorurs
són, entenc jo, més fàcils de recuperar, simplement és posar
més pressió, més columna d’aigua i retirar l’aigua de la mar; en
canvi, els nitrats, no, els nitrats arriben, normalment, de
vegades hi ha aigües fecals i això, però també d’agricultura, i
això és un trànsit que ha de fer, arribar a l’aqüífer, però és que
encara n’hi ha que van transitant d’aquests nitrats! I, per tant,
depèn de la columna de sòl o de terra que hi ha des de la
superfície fins a la superfície de l’aigua, això és el que han de
transitar, aquests nitrats, 10, 20 anys, no ho sé ben bé, però és
qüestió d’anys. 

N’hi ha que no es recuperaran...

 (L’intervinent espetega els dits)

... així, no, això no. Si són de contaminació per clorurs, per
aigua de la mar, aquesta entenc que és més ràpida. De fet, de
vegades, es fan infiltracions d’aigua dolça al límit, quasi,
devora la mar per fer de barrera a la intrusió marina. 

Ah, també m’ha..., lluvias, zonas inundables. Hay, estoy
seguro que las hay porque en su momento lo hice yo, no sé
desde, no me acuerdo de cuántos años hace... Hay una
delimitación de llanuras inundables en las Baleares, hay
todo...; esto ya está, sí, hicimos mapas geomorfológicos y yo
diría que están bastante bien delimitadas. Esto está delimitado.
Lo que pasa es que a lo mejor, no sé el uso que se hace, eso no
lo sé, pero sé que hay algunos ayuntamientos, algún arquitecto
municipal vino a mi despacho para decirme, a ver, aquí hay un
señor que quiere hacer una casa, y el mapa de orientación de
zonas inundables era una restricción para que ese hombre
pudiera hacer la casa, es decir, lo tenían en cuenta. Esto, era
el ayuntamiento de Felanitx, y no sé..., ahora no me acuerdo
de cuántos años hace de eso, pero sí que se sabe, dónde se
puede inundar, ¡vamos!, clarísimo.

Sí, sí, hay un estudio en la Dirección General de Recursos
Hídricos, Mapa de llanuras de inundación. Esto existe... 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Sí, pero la pregunta era si..., es decir, cómo se obtenían
las...
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EL SR. PRESIDENT: 

Perdó, Sr. Jiménez, no interrompi..., tendrà un segon torn
després, per...

(Se sent de fons el Sr. Jiménez i Fernández, que diu: “Ah,
perdón...”)

Sí, després hi ha un segon torn... Si entram en debat serà...

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE GEODINÀMICA
EXTERNA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernadí Gelabert i Ferrer):

Bé. Desalación natural..., caliza... Ah, sí! Al señor de
Ciudadanos, desalación natural de la caliza. No, yo entiendo
que no, la caliza no produce desalación ni nada, no. 

Lentitud... Es que no entiendo ni mi letra, lentitud
porcentaje... cantidad de porcentaje de infiltraciones de lluvia,
eso ya lo he...

Introducción de agua dulce en acuíferos costeros. Yo, de
momento no lo veo muy factible eso. Creo que se hizo en Playa
de Palma, agua de la desaladora, sí que se introdujo en el
acuífero del llano de Palma, como barrera para la intrusión,
eso se ha hecho. Pero como entiendo que los recursos no son,
no van tan sobrados... y no hace falta traer agua de un sitio
para otro, mejor, entiendo que es mejor tirar de desalación. 

Y gestión a nivel de isla, bueno, sí, es que una isla es una
cuenca hidrográfica en sí misma. Sí, no sé, en la península hay
confederaciones hidrográficas, ¿por qué? Porque, claro, es la
cuenca de un río y que está en diversas autonomías, claro. 

Ah, m’he d’acostar, perdó, sí, sí. D’acord. Perdó. 

MÉS. Impacte de la sequera. És això, era això, no?
L’impacte de la sequera, bé, l’impacte de la sequera,
bàsicament, quant a gestió, no sé si es referia quant a gestió o
a què, ara tenc la pregunta...”Impacte sequera”, només, és clar,
sí que té un impacte dins la gestió, quan hi ha sequera és quan
més aigua dessalada, més dessaladora hi ha. Amb el que he dit
abans, no sé exactament del 10 al 15, em sembla, que hi va
haver com uns anys de bonança de precipitació i va baixar,
dràsticament, l’aigua dessalada. No sé si va baixar 10 o 15 hm3.
Això seria.

Impacte de la sequera... quant a gestió, idò...., jo entenc que
el que s’ha de fer és, dues coses: aigua dessalada i estalvi
d’aigua. És que no conec res més. Però, jo no sé massa d’això,
tampoc, però el que record... I regeneració, òbviament, d’aigua. 

Serra de Tramuntana, dessalació a Serra de Tramuntana, ah
sí... Bé, me n’he botada alguna que és que no... Bé, contest
aquesta, que sí que l’entenc. Dessalació, a veure si era més fàcil
dessalació a Serra de Tramuntana. Bé, jo entenc que a Serra de
Tramuntana, en els nuclis..., Sóller entenc que no seria un
problema; Valldemossa, en el seu moment, record, quan era a
la Direcció General de Recursos Hídrics, que allà sí que..., i, és
clar, hauríem de pujar molt amunt, però entenc, tampoc ara no
sé massa quins són els consums, però són pobles -crec-

relativament petits, jo allà, crec que no..., intentaria tirar
d’aigües subterrànies, crec que és més fàcil, crec que és més
fàcil, perquè no s’han de bombejar 400 i escaig de metres
l’aigua. Crec que allà... A més, la Serra..., depèn de quines
zones, perquè les aigües subterrànies quan s’infiltren van cap
a baix, per tant, si tens el poble molt amunt, si hi ha el poble
molt amunt allà no hi ha aigua, l’aigua va cap a cotes més
baixes, sempre. I els sondatges potser també varen fer
sondatges de 400 metres, i bombejar l’aigua tan enfora, també.

Però jo intentaria, primer, intentar fer a partir d’aigües
subterrànies, a la Serra, sí. Això..., la xarxa que, diguem, o en
principi seria a zones més planes, Serra..., no. Crec, eh?, a
segons quins pobles, no ho sé, Campanet? A Campanet, sí que
l’hi posaria, per exemple. Deià o Valldemossa, fins i tot
Estellencs, aquests, potser no. 

Viabilitat sobre transferències o competències als consells
insulars. És que no ho sé jo això, no hi entenc, no sé..., sobre
transferències, no ho sé contestar, no ho sé contestar perquè és
que no els conec, no els conec..., sinó ja, no m’importaria
contestar, gens, però si m’ho explicassin, cap problema. 

I, em pot recordar, les altres preguntes, que tenc apuntades
aquí, o...? És que no entenc la meva lletra, em sap greu...

EL SR. PRESIDENT: 

Si li sembla, com que ara farem un segon torn...

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE GEODINÀMICA
EXTERNA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernadí Gelabert i Ferrer):

D’acord, sí, sí...

EL SR. PRESIDENT: 

... les preguntes que no hagi contestat, les hi podrien tornar
formular.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE GEODINÀMICA
EXTERNA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernadí Gelabert i Ferrer):

Sí, sí, d’acord, d’acord.

A VOX..., sí, técnicamente, transvases conexión entre
acuíferos. Yo entiendo que no, de momento, no haría
conexiones entre acuíferos. Algo se hace, ya, es decir, ahora
se hace transferencia, se infiltra agua con S’Estremera desde
los embalses y desde Sóller, desde Sa Costera también se
infiltra con S’Estremera. Algunos problemas técnicos sé que
hay de ruidos, he oído, pero esto está bien, me parece que
son..., eso son aguas superficiales, prácticamente, es decir los
embalses son aguas superficiales, la fuente también es agua
superficial. Yo, eso, entre acuíferos, no. Si fuera necesario, sí,
pero, claro, lo que hay que hacer es lo primero de todo saber
la calidad del agua, lo que no se puede hacer es coger agua
dulce, de buena calidad de un acuífero y ponerlo en otro que
tiene una cierta contaminación por nitratos o por cloruros. Jo
a això, no ho faria. No. Si acaso..., las tuberías, sí, las tuberías
intermunicipales sí, pero transferencia de acuíferos en
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principio no. Y si hubiera falta de agua en algún sitio,
desaladora. Pero, uf, no... bombear, infiltrar..., no. No, no ho
faria. 

No sé, la otra era complementar acuíferos y complementar
desaladora. Sí, complementar... Ja s’està fent ara... Entiendo
que es lo que tendría que hacerse, sí. Es lo que se hace. 

Ah, l’altra era, canonades devora carreteres està prohibit. Jo
no ho sabia això. Què pot passar? Bé, és clar, si hi ha una
pèrdua d’aigua, si hi ha una pèrdua d’aigua i aquesta carretera
està enterrada, està per sota de la canonada, tal vegada podria
passar que hi hagués qualque esllavissada de terres i tot això,
però això..., entenc que són aspectes molt particulars, jo entenc
que, ara no me’n record exactament, però per allà on jo me’n
vaig adonar que passaven les canonades, per allà no..., encara
que perdi aigua s’infiltraria, no ho veig..., puntualment tal
vegada sí, eh!, puntualment tal vegada sí, si hi ha una gran
pèrdua a una canonada allò provoca que el sòl sigui molt més
solt i si hi ha un pendent això és un poc dur, però ara em consta
a mi la carretera que jo imagín per allà no. A altres llocs, s’ha
de mirar.

Bé, la idea era..., jo he exposat una anècdota meva personal,
no era, no dic que passin les canonades per devora de la
carretera, això és una planificació i ja està. No, no, no deia que
passassin devora la carretera, sinó per llocs on fes falta, però ja
que feien la cuneta jo deia d’aprofitar la cuneta, això era tot. 

Dificultat que troben els..., per recuperar els aqüífers, doncs
sí, n’hi ha que tenen dificultats que no els recuperarem en anys,
són aquests que tenen contaminació per nitrat, en canvi els que
tenen contaminació per clorurs entenc jo que o amb
precipitacions o amb infiltracions fortes o amb recàrrega
d’aigua dolça això es podria...

Grup Mixt. Escenari preocupant? No, a mi em sembla que
no. 

Dades de Menorca? Dades de Menorca del power point per
exemple en aquesta figura sí que n’hi ha, no hi ha cap
inconvenient a deixar i també supòs que en tenc d’altres.

Millora de la gestió, oferta o demanda? Jo faria les dues, jo
faria les dues perquè entenc que..., les dues!, crec que arribaran
a ser necessàries les dues, entenc, amb el temps. Jo faria les
dues. 

Planificar la gestió, estalvi d’aigua..., ara no veig..., pluges
intenses, major infiltració -això ho havia apuntat jo-, planificar
la gestió era una de les..., pot ser?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D’acord, d’acord. Em sap greu, feia via i no entenc res. Si
hi ha qualque pregunta que jo m’hagi deixat que me la facin,
crec que serà millor, es pot contestar directament?, ho podem
canviar aquesta vegada? Si no és un desastre.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sense problema, si vol ara en el segon torn...

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE GEODINÀMICA
EXTERNA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernadí Gelabert i Ferrer):

D’acord, m’anirà més bé, m’anirà més bé.

EL SR. PRESIDENT:

... ho feim. De totes maneres igual a vostè li serà més fàcil
poder contestar.

Per tant, obriríem ara el segon torn d’intervencions
parlamentàries, començaríem amb el Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Diu que no en farà ús. Passaríem al Grup Unidas Podemos,
Sr. Jiménez. Abans l’he interromput, ara si vol fer els
aclariments que siguin necessaris. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, bien, gracias, Sr. Presidente, pido disculpas por mi
intervención anterior que me he perdido yo solo.

Bien, simplemente era una pequeña precisión, es decir,
cuando yo preguntaba por los temas de las inundaciones era por
la metodología utilizada, es decir que existen mapas de
delimitación de inundaciones, sé que existen, evidentemente,
no de ahora, son muy antiguos en muchos casos, que sirven
además para todo el tema de la planificación territorial...,
bueno, pues un poco este tipo de cosas, pues como usted ha
dicho, es decir, bien para construir viviendas o una carretera o
lo que haga falta, es decir, esto se requiere. Entonces, una
curiosidad, es decir, si son métodos..., o sea, los modelos
matemáticos que son más actuales, este tipo de cosas que se
utilizan no solo en hidrología o en otro tipo de cosas, sino otros
modelos más antiguos como son los geomorfológicos, más
asentados que una cartografía tradicional. Era un poco
curiosidad, nada más, es decir, no estoy diciendo que es mejor
aquello que esto otro, era una curiosidad por saber y si están
más o menos actualizados a día de hoy o responden a
momentos más atrasados. 

Y luego, antes, también cuando hablábamos del tema de
gestión, que yo preguntaba un poco por el tema de si los
recursos han decrecido o no, que tampoco tenía yo las..., ahora
ya lo he aclarado con la explicación, y bien, pero quería saber
un poco que a lo mejor, bueno, no es un tema propio de su
trabajo, de su profesión, pero bueno si se tiene esa idea de si
hay una consciencia o se piensa desde la Universidad que hay
una consciencia social del recurso, o sea, del agua como un
recurso, que es un recurso que tiene sus limitaciones, o sea,
bueno, las que todos conocemos, sus limitaciones tanto
cuantitativas como cualitativas; es decir, ¿se pienso esto o se ve
necesario realmente o cuál es el consejo de la Universidad para
que aquí, es decir, un lugar como éste donde tratamos de
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trabajar el tema de los recursos hídricos, impulsemos acciones
políticas encaminadas precisamente a la conservación y
protección de este recurso?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pot contestar, Sr. Gelabert.

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE GEODINÀMICA
EXTERNA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernadí Gelabert i Ferrer):

Bueno, el método para la delimitación de las llanuras
geomorfológicas básicamente fue foto aérea y campo. Yo
entiendo que este..., y después hay métodos matemáticos
también que..., lo que pasa es que estos trabajos de métodos
matemáticos he empezado, lo que pasa es, y parece que es feo,
no, trabajan más en zonas urbanas y, en cambio, el mapa
geomorfológico las zonas urbanas están urbanizadas y a veces
han removido el terreno y es más difícil, en cambio el mapa
geo... pero el mapa geomorfológico entiendo que da una
perspectiva más histórica de la zona de inundación.
Normalmente siempre es mayor la zona de inundación en
llanuras geomorfológicas que la que hacen los modelos
matemáticos. 

En cuanto..., sí, es obvio que el agua es un recurso escaso
y que hay que hacer una gestión idónea en todos los sentidos.
No sé qué decir, claro, aparte de esta obviedad no sé demasiado
qué..., ¿desde la Universidad? Yo estoy en la Universidad, pero
entiendo que no soy la Universidad, puedo representar a la
Universidad, pero soy un..., un pelagatos de por ahí de alguna
manera, no puedo..., yo no puedo representar a la Universidad
en un aspecto que entiendo que hace años que en este sentido,
yo casi me..., no es que me desentienda, porque tengo amigos
aún que hacen..., pero no lo trabajo en profundidad, y por eso
las cifras me bailan. No sé si van por ahí los tiros.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gelabert. Passam la paraula al Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Muchísimas gracias, Sr. Gelabert, porque yo obtengo de la
lección que nos ha impartido en realidad obtengo una lectura
optimista. Yo tengo mucho miedo a que existe, digamos, una
cierta voluntad catastrofista por parte de nuestras
administraciones, es lógico, el poder se justificar a sí mismo
mejor ante estoy gestionando un desastre, una calamidad, un
problema que ante estoy disponiendo los recursos,
planificándolos y tal. Entonces, existe una voluntad
catastrofista de la que entiendo que en realidad para mí usted
nos ha alejado, lo cual me alegra mucho.

Ya sabe que el poder tenemos que controlarlo, quiero decir,
perdone que esté ya haciendo la lectura completamente política,
digamos del espíritu de la política, muy pocos los recursos,
pero el poder necesita ser controlado porque tiende a ser
omnívoro, a comerse todo lo que encuentra en su camino,

precisamente por su buena voluntad en la política por
justificarse a sí misma, pero en fin, para eso inventamos la
separación de poderes o las recuperamos porque está en Isaías
33:22, se lo recomiendo mucho, sobre todo al presidente.

Y aquí hay además, y permítame otra cita culta, Unamuno,
ya en 1895, en torno al casticismo, ya previene que la política
tiende a ver en la ciencia al Espíritu Santo, así que
probablemente nuestra relación con usted sigue esa premisa que
nos indicó Unamuno, queremos que la ciencia nos haga del
Espíritu Santo y nos deje las cuestiones claras.

Pero, sobre todo, le agradezco que, siendo esta, por lo
menos para mí, la primera vez, y con lo poco que hemos
trabajado en recursos hídricos, esto nos pueda permitir crearnos
una dinámica más de gestión de un recurso, con toda la
prudencia que debe caracterizar la gestión de todos los
recursos, pero no la gestión de lo que parece gustarnos, un
desastre, una catástrofe, un problema, una emergencia.

Así que quería agradecerle mucho su explicación.

Gracias, Sr. Presidente. He terminado. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies, Sr. President. Bé, jo començaré la intervenció..., no
parlaré de catàstrofes però crec que sí que hem viscut episodis
i situacions molt complicades amb la gestió de l’aigua de les
Illes Balears, qualcunes, molt conegudes, als finals dels anys
noranta, en què vàrem haver de dur aigua amb vaixells, no sé
si recordam el primer viatge que va venir, amb aigua pintada
que es va haver de tirar tota. Després això va dur a terme la
reflexió de construir les dessaladores a les Illes Balears. Al
2015 un municipi de les Illes Balears, Sant Josep, quan va
connectar amb aigua salada, per no tenir les canonades buides,
perquè no tenia aigua dolça. En el Llevant de Mallorca,
actualment, que ens contin l’estat d’aigua quin és, vull dir, jo
record el Sr. Vidal amb un tassó d’aigua.

Per tant, la situació de l’aigua no és bona a les Illes Balears,
pot ser que com a conjunt ho sigui, però tenim problemes
localitzats importants, importants. I després tenim sequeres
puntuals que són importants i que es poden, se’ls ha pogut
donar una resposta, gràcies a la gestió que s’ha fet per part de
les administracions, especialment des de Recursos Hídrics, amb
les infraestructures hidràuliques que s’han dut a terme, que
s’han planificat i que s’executen. Però sí que els tenim, i som
vulnerables, i n’hem de ser conscients, crec jo!

Dit això, jo he fet la reflexió que MÉS per Mallorca va ser
un partit..., o els partits que formen MÉS per Mallorca, foren
crítics amb la construcció de les dessaladores, per a nosaltres
avui en dia és un mal major, és un mal menor, perdó, és a dir,
hem de donar una resposta a la demanda, podem qüestionar el
tipus de consum, les demandes que hi ha i creiem que s’ha de
decréixer, però s’han de dur a terme.
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Jo, la pregunta que li havia fet abans que vostè crec que
tenia..., no era..., més que una pregunta era una reflexió, era el
pacte d’aigua, no?, com valorava vostè la necessitat que...,
vostè ha fet la reflexió que com més es consumeixi aigua
dessalada, més barata serà, a la seva primera intervenció ha fet
aquesta reflexió, com més s’incrementi la demanda, més barata
serà... No, jo crec que...

(Se sent de fons el Sr. Gelabert i Ferrer de manera
inintel·ligible)

... dessalada. Sí, és clar. No, i jo he fet la reflexió a la meva
intervenció, estic d’acord amb el que diu vostè, a més ho
sabem, és així, que és necessari un pacte per l’aigua, un pacte
per l’aigua dessalada, perquè són els municipis, que són molt
vius, tots, evidentment, compren quan els convé i quan no els
convé no compren, i no hi ha manera de planificar, perquè les
sequeres no es planifiquen, vull dir, no... A nivell municipal i
a nivell de Mallorca, ja costa, o a nivell d’Illes Balears, ja
costa, imagina’t a nivell municipal! 

I ABAQUA sempre donarà resposta. Sempre donarà
resposta. 

Dit això, vostè també ha fet una reflexió ara que jo crec
interessant, que és que les dessaladores han de tenir un
funcionament continu perquè amb més o menys intensitat això
ajudarà o contribuirà a la recuperació dels aqüífers, que sigui
un continu. Jo estic d’acord amb aquesta reflexió, des de la
crítica, eh?, que la dessaladora és un mal necessari de moment,
però... i que té un impacte ambiental i de consum energètic,
etc., però que la necessitam; i hi afegiré un altre argument a
això que crec que és important: hi ha un mite de vegades que a
les bombetes val més deixar-les enceses que apagar i encendre;
això és un mite perquè no és vera, no és vera, almanco a dia
d’avui amb les bombetes que empram, però amb la dessaladora
sí que és cert. I és més convenient aquest funcionament continu,
encara que sigui baix, que no apagar i encendre, cada vegada
que posam en marxa una dessaladora que du molt de temps
apagada el cost econòmic és molt alt, molt alt.

Per tant, aquest pacte perquè aquestes dessaladores tenguin
aquest..., sigui alt o sigui baix, el que sigui necessari, però que
tengui aquest funcionament continu, serà, donarà molta més
eficiència, crec, al conjunt de la població de les Illes Balears. 

Moltes gràcies. 

(Intervenció del Sr. President inaudible per pèrdua de so,
així com l’inici de la intervenció del Sr. Gelabert i Ferrer)

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE GEODINÀMICA
EXTERNA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernadí Gelabert i Ferrer):

(...) que té un impacte..., consum elèctric, també
emissions..., evidentment, el que passa és que és clar, és una
realitat que això és així, entenc jo. I estic totalment d’acord
amb el que diu. 

No tenc gaires coses que dir, jo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Atès que no hi ha cap representant del Grup Actua-
VOX Baleares, té la paraula ara la Sra. Sureda, d’El Pi
Proposta per les Illes. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

No en faré ús, simplement, tornar a agrair al Sr. Gelabert,
m’ha contestat les preguntes malgrat no podem quantificar
exactament el temps necessari que hi ha perquè els aqüífers es
puguin recuperar, i tornar a agrair la seva presència avui aquí. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Així, finalment, atès que tampoc no hi
ha cap representant del Grup Mixt, passem la paraula a la Sra.
Carbonero del Grup Socialista, que serà la darrera que li
formularà...

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, sí, gràcies, president. Sí, jo seré breu també, em centraré
només en una pregunta que se li ha escapat perquè es veu que
no ho ha apuntat, però crec que és interessant a veure quina
resposta o què en pensa vostè del tema dels costs de l’aigua. Si
ho recorda, que l’aigua no té cost perquè és un bé públic i, per
tant, el que es paga, és a dir, la factura final, es calcula sobre els
costs de l’extracció, el transport fins a l’arribada a l’aixeta, no?
I açò passa tant amb les aigües que venen de pous com amb les
aigües de la dessaladora. 

Jo li he demanat a veure si considera que el tema dels costs
ambientals, és necessari que siguin reflectits, no? Perquè vostè
ha parlat que hi havia uns anys en què hi havia com a més
consciència, per què l’aigua era més dolenta, hi havia uns anys
que hi havia hagut molta sequera..., i ara com que no hi hagi
consciència. Jo crec que sí que la gent de cada vegada és més
conscient que l’aigua és un bé escàs, i que, bé, que no el podem
malmetre perquè és vulnerable, un poc el que deia el Sr.
Jiménez, no? El que passa, és clar, és que tal vegada els costs
haurien d’estar més ben reflectits, no?, en el sentit de tenir un
poc més informació, de dir, bé, jo què pag, de factura?, 300
euros cada tres mesos, o cada semestre, segons els ajuntaments
ho tenguin establert? Bé, idò a veure si aquests costs haurien de
venir més reflectits i..., -és una opinió personal, tal volta, eh?-,
però que no només han de ser costs del transport i això, si no
que han de venir reflectits perquè, és clar, els costs de l’aigua
dessalada és molt elevat que el cost de la...

És clar, i vostè diu, bé, facem aigua dessalada, dessalada,
perquè, bé, perquè té problemes, com deia el Sr. Ferrà,
d’aturar-la i d’obrir-la, bé, amb tot açò hi estam d’acord. Però,
és clar, si hem sobreexplotat els pous i ara ens veiem amb què
hem de tirar de dessaladores, afegim costs a l’aigua que
subministram i afegim costs mediambientals, perquè jo entenc
que hi ha més repercussió mediambiental sobre una aigua que
ve de producció de dessalació que sobre una extracció de pous,
sempre que es faci amb uns paràmetres mediambientals de
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nivell freàtic..., molt de control del nivell freàtic i que no hi
hagi immersió marina i això.

Era aquesta pregunta, saps? Que entenc que pot ser no me
la podrà respondre si no és des d’una perspectiva així personal,
però...

EL SR. PROFESSOR TITULAR DE GEODINÀMICA
EXTERNA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernadí Gelabert i Ferrer):

Jo, el tema dels costs, no, no, no..., no els sé, així talment,
no els sé. Ara, entenc jo que..., és a dir, la situació, sense ser
alarmant, entenc jo, no és tan bona com per prescindir de la
dessalació; és a dir, que la dessaladora entenc jo que ara ja és
una realitat i que en la situació que estam les tres illes, diria, o
les quatre illes, les quatre illes!, sense dessaladora..., no sé..., no
sé com ho faríem, entenc jo. A Mallorca, es podria donar aigua,
entenc, aigua sí, el que passa que no seria..., ja té problemes de
qualitat, tant per clorurs com per nitrats; Eivissa, ni parlar-ne;
Formentera, ni parlar-ne; i Menorca, que té una situació una
mica més idònia, però també, a Ciutadella, l’aigua de
Ciutadella, no és res de l’altre món.

Vull dir que entenc que..., és clar, jo entenc les possibles
reticències de les dessaladores, hi són, hi són, tot això s’ha de
saber i tot això s’ha de veure, però és que ara ja entenc que la
situació en què ens trobam, sense dessalació no hi ha gestió
quasi quasi, o és una gestió que empitjoraria
mediambientalment la gran majoria d’aqüífers, que ja dic que
hi ha zones d’unitats aqüíferes que ja estan parcialment
contaminades, per dir-ho d’alguna manera.

Venc aquí i he dit, ha estat la primera idea, és miram què hi
ha, la dessaladora és que ja entenc que és fonamental fins i tot
per recuperar aqüífers i perquè aquests aqüífers tenguin bona
qualitat. Des d’aquest punt de vista sí que es pot fer un paper
mediambiental positiu, entenc jo. Això seria.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, idò, si ja ha acabat la seva intervenció donaríem
aquí per acabada la comissió agraint la seva presència i les
seves aportacions, crec que en nom de tots els grups
parlamentaris aquí presents, moltes gràcies, Sr. Gelabert, i
continuarem treballant per intentar donar solucions a aquest
problema que tenim tan important de recursos.
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