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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, vamos a empezar esta sesión
de la Comisión no permanente para el estudio y elaboración de
propuesta de actuación para resolver el problema de la escasez
del agua.

En primer lugar, preguntaría si hay sustituciones. No
habiendo sustituciones, yo me quedo hoy con las ganas de decir
que siempre que reunimos esta comisión, de escasez del agua,
coincide que está lloviendo, y hoy otra vez ha coincidido.

I.1) Compareixença del Sr. Antoni Rodríguez Perea, doctor
en geologia i professor de la Universitat de les Illes Balears.

A continuación, vamos a dar la bienvenida al Sr. Antonio
Rodríguez Perea, doctor en geología y profesor de la
Universitat de les Illes Balears.

Quería recordar a las señoras y a los señores diputados que
hoy seremos un poco más escrupulosos con el tiempo, y les
recuerdo que en el tiempo de preguntas se dan diez minutos por
intervención, y en el de réplica, cinco minutos.

Pasamos, entonces a tratar la comparecencia del Sr. Antonio
Rodríguez Perea, al cual rogamos tenga a bien informar sobre
el tema objeto de la comparecencia. Se advierte a los grupos
parlamentarios que después de esta intervención podrán
formular las preguntas y observaciones que consideren
pertinentes.

Sr. Rodríguez Perea, cuando quiera, tiene usted la palabra.

EL SR. DOCTOR EN GEOLOGIA I PROFESSOR DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Rodríguez i Perea):

Bé, jo començaria per dir que avui és un bon exemple d'un
aigua que no mulla, és un aigua que simplement cau, arriba a
tocar en part el terra, però la seva pràctica totalitat
s'evapotranspira, de manera que torna una altra vegada al cel,
d'on ha vingut, i això em dóna peu, una mica, per comentar
aquesta xerrada o aquesta presentació, de la qual he fet un petit
resum, de fet, és un article que vam presentar en un congrés
d'Alacant que va tenir lloc fa poc temps amb un company del
departament en relació amb els problemes de proveïment
d'aigua a les Illes Balears, i crec que resumeix bastant les dades
que hi ha fins al moment i també resumeix, evidentment,
l'opinió dels autors.

El problema de l'aigua a les Balears es presenta just en
el moment en què estam esgotant el recurs, i jo diria que,
bàsicament, no és tant un problema tècnic com un problema
de gestió i de decisió, cap on hem d'anar en el tema del
consum d'aigua. De totes maneres, em fa una mica de por
repetir algun dels conceptes que segurament ja s'han dit en
aquesta sala, i intentaré només remarcar aquells que em
semblen més destacables.

En primer lloc, he d'assenyalar la importància de les
aigües subterrànies a Balears. Potser, des del nostre punt de
vista d'illencs, no estam acostumats a pensar que l'aigua, en
la majoria de regions desenvolupades, es recull directament
de les aigües superficials, pràcticament, a molta part
d'Espanya, la utilització de les aigües subterrànies hi és
mínima, de fet, si poguéssim fet un petit esquema, un petit
esbós, del que seria el cicle hidràulic, ens trobaríem moltes
vegades sorpresos que els recursos d'aigües subterrànies
conformen la tercera reserva mundial d'aigua; la primera,
serien els oceans, que ho tenim ben clar, des d'un punt de
vista insular; la segona, serien els gels, els casquets polars,
i la tercera, no són els rius ni els llacs, sinó que són les
aigües subterrànies. De manera que el potencial de les
aigües subterrànies és una cosa que nosaltres, des del punt
de vista insular, tenim molt clara, però que a d'altres llocs,
no. De manera que jo crec que en alguna de les polítiques es
podrien dissenyar, convendria remarcar-hi aquest fet
diferencial. Hi ha moltes zones europees en les quals agafar
l'aigua simplement és connectar les aigües superficials a un
dipòsit, i ja està; nosaltres, a les Balears, hem d'extreure
l'aigua, gastar energia per pujar aquesta aigua que només es
troba en el subsòl, i de fet aquest recurs el tenim gràcies a
les característiques d'aquest subsòl i a la velocitat amb què
l'aigua subterrània transcorre dins del subsòl. Jo diria que
aquest també és un fet molt important.

Així com l'aigua superficial corre en superfície a
velocitats d'uns quants metres per segon, l'aigua subterrània
s'entreté molt en el subsòl. Als aqüífers, l'aigua subterrània
hi circula a velocitats que poden ser de metres per dia a
metres per any, és a dir, són de l'ordre de magnituds molt
més baixes que la velocitat a què es mou l'aigua superficial.
I això té algunes implicacions molt importants, En primer
lloc, aquesta velocitat lenta és el que ens permet captar
fàcilment l'aigua subterrània; si hi hagués velocitats ràpides,
pràcticament, a continuació d'una pluja, l'aigua s'escolaria
ràpidament cap a la mar, però es deté, està un temps en
l'aqüífers i permet regular la irregularitat de ls
precipitacions. Segurament, alguns dels compareixents han
insistit en la irregularitat de les precipitacions, de fet, plou
on menys ens interessa i quan menys ens interessa; això és
típicament mediterrani, i probablement també la dada
tècnica amb què pràcticament tothom està d'acord és que de
cada deu anys, n'hi ha quatre de secs, dos d'humits i quatre
de normals, la qual cosa implica que hi necessitem un
sistema de regular l'aigua que ens sobre els anys humits i
poder-la aprofitar en els llargs períodes de sequera, tot i
tenint en compte la relativitat de les estadístiques. I aquest
sistema de regulació ens el proporcionen els aqüífers, és a
dir, la velocitat a la qual es mou l'aigua al subsòl fa que ens
permeti una regulació. De fet, seria semblant, amb algunes
diferències, al que podrien ser un pantà, a vegades se n'ha
parlat, de pantans subterranis.
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Cal assenyalar també de l'aigua subterrània que, aquestes
velocitats, tot i ser lentes, són molt diferents, en funció del tipus
d'aqüífer. de manera que podríem dir que, a Balears, hi tenim
dos principals tipus d'aqüífers, un l'anomenem granular, i l'altre,
fissural.

Un aqüífer granular simplement està format per partícules,
per grans, i l'aigua es mou dins aquest aqüífer a aquestes
velocitats de metres per any, passa entre un gra i un altre,
intenta sortir a nivells potencialment cada vegada més baixos,
fins arribar a la mar. Aquí la velocitat és lenta i hi ha un cert
grau de depuració. Per contra, hi ha uns altres aqüífers, molt
importants a les Balears, són els aqüífers càstigs, que són
aqüífers, fissurals, són aqüífers on l'aigua circula a través
d'escletxes, escletxes que poden ser des de molt petites,
mil•limètriques, a enormes, tipus caverna, en les quals l'aigua
circula a una velocitat molt gran, a una velocitat molt gran,
pràcticament similar a la que tenim en superfície. Llavors, amb
vista a l'explotació d'aquests dos tipus d'aqüífers, les
circumstàncies són bastant distintes en un cas i en un altre, i
sobretot amb vista a la contaminació. Quan tenim contaminació
en un aqüífer de tipus càstig, la velocitat a la qual es mou
l'aigua i, per tant, la velocitat a la qual es mou la contaminació,
és molt ràpida, per tant, aquesta contaminació penetra
ràpidament en l'aqüífer i també en pot sortir ràpidament. En
canvi, quan hi ha contaminació a un aqüífer granulat, com seria
en el cas dels plans o del Migjorn, a Menorca, o dels
quaternaris, a Eivissa, llavors, la circulació de l'aigua és molt
lenta; de manera que si hi ha una contaminació i en un moment
determinat la detectem, pot ser que aquesta contaminació ja
porti molts anys produint-s'hi. 

A mi, per exemple, em preocupa extraordinàriament el cas
de Son Reus, no tan sols pel tema més o menys de moda o més
o menys actual de les cendres, sinó pel tema dels fems. Per ara,
no s'ha detectat contaminació subterrània a Son Reus, als
aqüífers, i és clar, això pot tenir diverses causes, però algunes
són, almenys, inquietants, vull dir que no s'hi ha detectat, potser
l'única possibilitat bona seria perquè no hi ha contaminació,
perquè els fems no deixen lixiviats, a mi em costa una mica de
pensar, això, possiblement succeeix a l'estiu, quan fa molta
calor i la pròpia fermentació dels fems produeix l'evaporació de
lixiviats, però, probablement, no passa així a l'hivern,
probablement, a un hivern amb pluges i amb temperatures no
gaire elevades, es poden produir lixiviats, llavors, què passa?
Bé que la xarxa de control no està correctament dissenyada i no
detectem aquesta contaminació o bé allò que podria ser encara
més perillós, que aquesta contaminació es produeix de forma
tan lenta que en el moment en què la detectem, ja estarem molt
lluny del moment en què s'ha produït, és a dir, si detectem
aquesta contaminació d'aquí a cinc anys, doncs, resulta que a la
millor fa vint anys que es produeix, per tant, encara que
tanquem Son Reus, tendríem vint anys mes de contaminació,
precisament per aquesta velocitat, per aquest factor negatiu
d'aquesta velocitat de circulació de l'aigua en els aqüífers.

De manera que jo diria que la importància de l'aigua
subterrània i la seva velocitat són les seves característiques
més definitòries del problema de l'aigua a Mallorca.

És clar, aquesta capacitat de regulació dels aqüífers no
ho poden fer tot, i això és ben clar, vull dir que si nosaltres
consumim la major part de l'aigua en el moment en què plou
menys, el que fem és bestreure diners, bestreure aigua,
d'aquesta reserva dels aqüífers. Si aquesta bestreta és
superior a la injecció d'aigua que donem quan hi ha un
període de pluges, doncs, cada vegada, el saldo és més
negatiu en els aqüífers, cada vegada hi tenim menys
reserves, i amb les característiques insulars, aquestes
reserves de menys són substituïdes per aigua salada, i bé, és
molt evident, vull dir que hi ha mapes publicats fins i tot pel
mateix Govern balear que són pràcticament de llibre, és a
dir, s'hi veu una contaminació per sobreexplotació al voltant
de tot Mallorca, és pràcticament com si xucléssim del centre
de l'illa i l'aigua salada substituís aquests dèficits d'aigua
dolça que tenim, i podem lligar això amb una situació
insular en què el consum es produeix, bàsicament, a la
costa, a l'article que els he passat hi ha una anàlisi sobre
com evoluciona tant la població com les demandes, i s'hi
pot veure històricament molt clar que els recursos, cada
vegada se solucionen amb una fuita cap endavant, més que
cap endavant, és cap endins, és a dir, primerament es fan
uns pantans, que més o menys vénen a solucionar els
primers problemes del creixement de Palma a l'inici del
boom turístic, després es fan uns pous a la part central de
l'illa, quan es produeix el segon boom turístic, i en la
situació actual, se soluciona el problema a base de
dessaladores, a base de transferència d'aigua de ls parts més
llunyanes, més enllà de sa Marineta no es pot anar, en el cas
de Mallorca, o travessar la mar, que seria l'operació vaixell.

En definitiva, hi tenim una pluviositat irregular, que
l'hem de compensar, bàsicament, utilitzant i gestionant
correctament els aqüífers de què disposem, i hi tenim uns
consums que es produeixen en la pitjor època de l'any.
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Jo també voldria fer un comentari a favor de l'estructura
geològica de les Illes. Hi tenim una estructura geològica
extremadament favorable per a la captació de l'aigua, de fet, si
el bon déu hagués construït les Illes en un altre moment,
probablement hi tendríem molts més problemes que en
l'actualitat. Tant en el cas de Menorca, en què tenim una zona
de Tramuntana que ens permet recaptar aigua, que ens la
infiltra i ens recarrega la zona de Migjorn, com en el cas de
Mallorca, en què l'estructura de la serra és d'un conjunt
d'escates, d'un conjunt de làmines calcàries, que infiltren molt
bé l'aigua i que la drenen cap als plans; és a dir, amb una altra
estructura geològica, els problemes haurien estat molt més
greus. Pensin, per exemple, que hi ha casos que evidencien la
importància d'aquesta estructura, com manques d'aigua a pobles
com Banyalbufar, Deià,..., fonamentalment, a Banyalbufar, que
són difícils d'explicar si un mira el mapa pluviomètric, és a dir,
ens trobam amb regions amb una pluviositat important, però,
què passa? que aquests poblets de la serra es troben situats a la
vora noroest d'unes escates que drenen l'aigua cap als plans, i,
per tant, en el moment en que els nivell es estan baixos, en el
moment en què a Puigpunyent o a Esporles, o fins i tot a
s'Estremera, disminueix el nivell piezomètric, aquests aqüífers
no tenen capacitat per vessar aigua a través de les fonts, i les
fonts de zones molt muntanyenques, clàssicament amb una
porositat important, es queden eixutes durant l'estiu, i aquestes
poblacions tenen problemes d'aigua durant l'estiu.

Abans he començat dient que em semblava que no era un
problema tècnic, sinó que era un problema, més aviat, de gestió
i d'una política hidràulica correctament encaminada i definida,
i ho deia perquè si mirem més o menys la majoria d'informes de
què podem disposar, no hi han desacords greus, i pràcticament
tos ells ens parlen d'una situació amb un gradient molt clar que
aniria des de Menorca fins Eivissa. S'ha de dir que les illes, des
d'un punt de vista hidràulic, són absolutament independents, i
encara ho és més l'arxipèlag respecte de la península. A quasi
totes les xerrades que faig sobre aigua, al final, no em
reprimeixo de dir que és impossible que l'aigua vingui d'un altre
lloc que del cel físic, no ve dels Pirineus, no ve dels Alps, no ve
del nord d'Àfrica. Si poguéssim fer hipòtesis una mica
fantasioses, podríem dir que l'estructura geològica podria,
hipotèticament permetre que vingués l'aigua d'Alacant o de
Múrcia, però, evidentment, ningú ho defensa perquè els seus
problemes són, potser, més greus que els nostres. De manera
que, físicament, hi ha una impossibilitat total que l'aigua vingui
d'una altra zona que no sigui de la pluja, de fet, aquesta
llegenda, i probablement tots coneixem algú que diu que té un
parent o un pare que ha trobat una font en què es troben
avellaners o algun tipus de fulles que no són presents a les illes
i que, per tant, vénen d'altres llocs, tots tenim algun conegut
que ho diu, però, físicament, és impossible, llavors, un es
pregunta per què es manté aquesta llegenda, doncs, hi ha una
explicació física, que és la dificultat de preveure el
comportament d'aqüífers fissurals, abans parlàvem d'aqüífers
granulats, que es comporten com si fossin l'arena d'una platja,
i, de fet, un podria fer un forat a qualsevol lloc d'una platja i
sempre hi trobaria l'aigua de la mar, al mateix nivell; en
canvi,quan estam a un aqüífer fissural, pot passar que fem un
pou aquí, el trobem absolutament sec i que el veí pugui fer una
perforació i trobar moltíssima d'aigua, és el que es diu trobar la
veta, aquestes vetes existeixen sobre aqüífers fissurals, no així
sobre aqüífers granulats, i això manté una mica la llegenda,
però també aquesta llegenda es manté d'una forma
intencionada, la persona que viu d'alguna manera venent aigua,
que el seu negoci és la compra-venda d'aigua, li va molt bé això
que l'aigua vingui dels Alps o dels Pirineus, o d'un altre lloc,
perquè d'alguna manera justifica que no hi hagi cap necessitat
de posar-li una aixeta, de posar-li un comptador per controlar
aquest negoci.

Per tant, no hi ha cap possibilitat física que l'aigua ens
vingui d'un altre lloc que de la pluja, i com que la pluja té
un gradient que va de major a menor, des de Menorca fins
a Formentera, doncs, també es produeixen així els nostres
recursos, els recursos estan pràcticament a punt d'esgotar-se
a Menorca, estan pràcticament esgotats, dels recursos
renovables estic parlant, allò que ingressen els aqüífers cada
any, pràcticament estan al cent per cent de la seva utilització
a Mallorca, i s'ha sobrepassat en un 120, en un 130% la
utilització dels recursos renovables a Eivissa i a Formentera,
i d'això no hi ha dubte, hi poden haver matisos, quant als
estudis, que es facin els comptes d'una manera o d'una altra,
però l'esquema que tenen a la plana 24 és pràcticament un
esquema consensuat, pràcticament no hi haurà cap tècnic
que variï les xifres, dins dels marges amb què un pot
treballar en el món de la hidràulica, com a ordres de
magnitud, doncs, pràcticament tothom està d'acord amb
aquestes xifres. Per tant, el problema no és tècnic, cosa que
no vol dir que no s'hagin de fer estudis, que no s'hagi de
continuar la investigació, i, sobretot, és important continuar
la investigació perquè ens trobam al límit de l'esgotament
dels recursos renovables i, per tant, ens interessa molt saber
quines conseqüències tenen les nostres actuacions, si estam
pràcticament al límit de les nostres possibilitats, definir
quins són aquests límits, ens és molt més important que si
ens n'estiguéssim gastant el 50%, vull dir que no ens
caldrien estudis i, probablement, no estaríem aquí discutint
d'aquest tema, si els nostres recursos fossin més superiors a
les nostres demandes, però en la situació en què estam, sí
que ens cal saber quines actuacions poden ser potencialment
perilloses.

Per tant, la situació tècnica, jo crec que està ben
definida, els estudis continuen sent necessaris, però,
sobretot, m'agradaria insistir que necessitem una gestió
acurada d'aquest recurs escàs.

Quan parlem del tema de les solucions, què és el que s'hi
pot fer, tècnicament, s'hi pot fer tot, és qüestió de definir el
preu que estam disposats a pagar, pràcticament, qualsevol
situació és possible. Jo he diferenciat les possibles solucions
amb una terminologia que està una mica inflexionada,
potser massa a usada, quant a sostenibles i no sostenibles, hi
ha solucions que, de fet, incrementen la nostra no
sostenibilitat i hi ha solucions que ens fan més sostenibles.
Se n'han fet unes quantes, moltes vegades massa ràpidament
definides, fins i tot en alguns cas, ni la gent que les
plantejava se les creien, però, al final, s'han portat a terme,
i en canvi, d'altres encara continuen disponibles per ser
realitzades.
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Jo diria que al tercer boom turístic, la demanda, l'estratègia
de satisfer la demanda del tercer boom turístic, ens ha dut als
recursos més fàcils, a planejar dessaladores o a fer
transvasaments, fins i tot amb vaixell.

El tema de les dessaladores, a mi em resulta molt clar, estam
canviant aigua per petroli, estam invertint energia, i mentre
tinguem els duros necessaris per fer-ho, doncs, això no
representa cap problema, simplement hem de pagar els costos
de la dessalació. De totes maneres, crec que convendria fer
alguna reflexió a aquest respecte. Jo crec que en alguns cas
podria ser convenient, fins i tot l'única solució, la dessaladora,
penso, per exemple, en una hipotètica -no ho sé, és un problema
de definir-ho a un altre àmbit- aprovació de desenvolupament
d'un complex turístic al qual l'única manera de portar aigua
sigui amb una dessaladora, i si els costos de la dessalació
s'integren en els costos del projecte i això es duu endavant, en
principi, no hi tendria cap objecció; les meves objeccions quant
a la dessaladora són quan es fa dependre població permanent,
població que vol residir en aquestes illes, que hi ha viscut
sempre i que hi vol viure durant generacions, en aquestes illes,
d'una dessalació, perquè no hem d'oblidar que el preu del
combustible és ara més baix que mai, probablement, els preus
del petroli estan ara més baixos que mai, i probablement tots,
per molt joves que siguem, hem viscut crisis de petroli, hem
viscut crisi d'energia, i no és, jo diria que imprudent, sinó tot el
contrari, pensar que en unes quantes generacions el problema
de l'aigua pot ser més greu que el problema de l'energia i, per
tant,ens podem trobar que si no hi ha fonts d'energia barates,
tinguem un problema de cost afegit. Per tant, a mi em pareix
que és poc prudent fer dependre dels costos energètics població
estable, i probablement acceptaria que amb determinats
condicionats es pogués fer dependre projectes turístics,
bàsicament projectes turístics, no hi veig la possibilitat de
projectes industrials, però seria el mateix cas, vull dir que si
nosaltres tenim un projecte industrial o un projecte turístic que
volem fer dependre d'un tema com és l'aigua i cream aquesta
aigua aportant energia, doncs, santes pasqües, però el problema,
per a mi, bàsic de la dessalació és quan en fem dependre
poblacions estables.

El problema dels transvasaments implica un altre tipus
de consideracions. Per exemple, de transvasaments, en
tenim de molts tipus, a un extrem hi hauria l'operació
vaixell, que en un moment determinat i amb una emergència
clarament definida i per un temps curt podria ser acceptable,
imaginem que, estadísticament, hi poguéssim tenir deu anys
de sequera, doncs, seria possible que això fos així, el
problema és quan volem fer un transvasament estable,
llavors és quan hi pot començar a haver objeccions, al tema.
I quant als transvasaments interns, se'ns planteja un
problema afegit, que és el model territorial, és a dir, una de
les solucions que s'ha posat en marxa és el tema del
transvasament de Sa Marineta o transvasament de l'aqüífer
Llubí-Muro. En principi, era una aigua excedentària, i
mentre l'aigua que es transvasi sigui aquesta aigua
excedentària, no hi ha res a fer, el problema és quan aquest
transvasament no presenta unes garanties suficients. Jo he
participat om a tècnic en la creació de la comunitat d'usuaris
de l'aqüífer de Llubí-Muro i he estat seguint directament
durant més de dos anys aquesta operació, aquest
transvasament d'aigua pràcticament de l'altre extrem de
l'illa, llavors, quan es va començar el transvasament, s'hi
van establir unes negociacions o una discussió sobre la
quantitat d'aigua que es podria transvasar, i s'hi van posar
uns límits, es va establir a partir de quin punt s'havia d'aturar
el transvasament, amb vista que no hi hagués perill respecte
de l'aqüífer. Val a dir que el primer transvasament es va fer
en ple estiu i, per tant, amb les pitjors condicions, però el
que va ser lamentable va ser que el transvasament no es va
aturar fins que els agricultors van arribar amb uns tractors
al costat de les bombes, vull dir que això no és civilitzat,
vull dir que si s'estableix un acord entre tècnics sobre que el
nivell que es pot explotar és aquest, doncs, arribat aquest
nivell, el transvasament s'ha d'aturar, no s'ha d'arribar a
aquesta situació, que crea desconfiança respecte dels
ciutadans, que poden veure, des de l'altra banda de l'illa,
Palma com una depredadora del seu recurs. Llavors, jo crec
que els transvasaments interns s'han de fer, probablement,
en alguns casos són necessaris, estic pensant, per exemple,
en el cas de l'aprofitament de l'aigua de les Ufanes, però que
en tots els casos és requisit que es faci amb transparència i
sota criteris tècnics, si aquests criteris tècnics no es
mantenen, llavors, es crea desconfiança i hi pot haver allò
que es coneix com a guerres de l'aigua, que no tenen sentit,
crec jo, en una societat del segle XX.
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Les altres solucions que voldria comentar són solucions que
augmenten la nostra sostenibilitat, alguna de les quals ja he
comentat, respecte d'altres voldria fer una petita reflexió. Una
d'elles, la que em sembla més clara, és el tema de Sa Costera,
el tema de Sa Costera l'únic problema que té és que és car, però
hem d'aprofitar que som una societat rica, que el turisme aporta
una quantitat de doblers important com per aprofitar aquest flux
de diners per fer-nos més sostenibles. Per tant, jo crec que la
inversió que es pugui fer en recuperar cabdals que d'altra
manera van a la mar és una inversió adequada. Les diverses
opcions que es plantejaven a Sa Costera, fer un túnel,
transvasar-ho per superfície, o a través del medi marí, amb una
comunicació per mar, a mi em sembla que la comunicació per
mar més la més encertada, la que té menys problemes, potser és
una mica més cara que les altres, però pens que és la solució
per a aquesta qüestió. Però així com al tema de Sa Costera es
veu una solució, i potser es tracta únicament de pitjar, d'insistir,
que aquesta solució s'adopti el més ràpidament possible, per
exemple, hi ha una altra situació similar, que és la de les
Ufanes, on, segons sembla, no es va pel mateix camí, vull dir
que cada vegada que hi ha unes revingudes a les Ufanes, que
rebenten les Ufanes, es perden uns cabdals d'aigua
considerables, els quals, en part, són necessaris a l'Albufera
però que, bàsicament, al final, una vegada passen l'Albufera,
se'n van a la mar. L'aprofitament de les Ufanes, probablement,
és un recurs que tenim al nostre abast i que podríem fer, no
obstant això, no sé si la direcció amb què el nostre govern mou
el tema de l'aigua va cap aquí, o no, hi ha hagut l'oportunitat de
comprar la finca de les Ufanes, estava en venda, i amb elles hi
havia els cabdals que representaven, i, segons sembla, aquesta
oportunitat, no sé si amb el consell, o no, dels organismes
corresponents de la Junta d'Aigües, s'ha deixat perdre, de fet,
s'ha venut a un altre particular, probablement, les intencions del
qual són de lucre, és a dir, de fer negoci amb aquesta aigua de
què es disposa.

Les solucions no eren fàcils però jo crec que els tècnics
estan per això, per buscar alguna manera d'aprofitament; per
exemple, en el cas de ses Ufanes s'havia pensat en fer una sèrie
de pous que mantinguessin els nivells el més baix possibles, es
tracta d'una font intermitent, que en molts poc dies amolla una
quantitat d'aigua molt important i que, probablement, tot i que
es mantinguessin els nivells baixos, hi hauria alguns moments
en què es produiria la revinguda de les fonts i que, per tant, es
produirien uns cabals extraordinaris. També hi ha projectes i
s'han suggerit solucions, com podria ser el transvasament
d'aquesta aigua cap a sa Marineta, que és un aqüífer que
presenta una gran capacitat d'infiltració i que, per tant,
permetria infiltrar aquests cabals que es produeixen en qüestió
de dies o de setmanes i després poder-los utilitzar amb una
mica més de tranquil•litat o amb una mica més de temps.

De totes maneres a mi em sembla que les solucions més
sostenibles són aquelles que inverteixen recursos en l'estalvi
d'aigua, en influir sobre una reducció de la demanda, i
aquest tema és un tema que em preocupa, em preocupa
sobretot quan hom pot veure informacions com la que va
sortir recentment a la premsa, en la qual es feia esment dels
doblers que es pensaven dedicar a les diverses partides del
Pla hidràulic. Jo tenc aquí un retall de la premsa on es
quantifiquen els milions, 80.000 milions de pessetes, que es
volen invertir fins al 2016 dins el Pla hidrològic, i el
subtitular deia: "Sobretot en reciclatge i estalvi". Quan un
va a mirar les xifres, doncs veu que hi ha una partida que
posa "Fomento del ahorro", i llavors hi ha diverses partides
importants en les quals posa "no cuantificado";
"Financiación de contadores individuales, no cuantificado.
Campaña de concienciación y asesoramiento ciudadano, no
cuantificado". Això ja ens ha passat alguna vegada, que es
parla de l'estalvi però, quan un mira les xifres, o no estan
quantificades o són ridícules; per exemple, en memòries de
fa dos o tres anys de la Conselleria de Medi Ambient es
parlava de les diverses inversions que s'havien fet per les
diverses conselleries, i destacava una gran inversió en
infraestructures i, comparades en un ordre de magnitud de
diversos mils de milions de pessetes en infraestructures, les
despeses que es feien en campanyes d'estalvi doncs eren
ridícules, eren de l'ordre de 10, 15, 20 milions de pessetes.

Per tant, jo diria que s'ha de parlar d'estalvi, s'ha d'actuar
sobre la demanda i s'ha d'actuar seriosament, és a dir,
col•locant diners sobre la taula. Jo crec que la cultura de
l'estalvi la tenim pràcticament tots al cap, d'una manera
quasi genètica, vull dir que tots tenim avis, padrins, que han
viscut i han sobreviscut amb molt poca aigua, tots tenim
cases a les quals -al medi rural, sobretot- els aljubs
permetien sobreviure; jo no dic de tornar a una cultura en la
qual la despesa, el consum per habitant i dia era de l'ordre
d'unes poques desenes de litres, però penso que aquestes
campanyes d'estalvi podrien recuperar perfectament el valor
que tenia l'aigua per als nostres padrins i haurien d'incidir en
fer possible que, per exemple, construccions en el món
rural, doncs no fossin permeses sense una utilització del
recurs aigua de la pluja, directament.
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Penso que tots els diners que es col•loquin, es destinin a
aquest estalvi d'aigua són unes inversions absolutament
rendibles i, fins i tot, quan estàvem a la Comissió Tècnica de sa
Marineta hi havia la discussió de si utilitzar més o menys sa
Marineta en lloc del transvasament de l'aigua; vam fer un petit
estudi en el qual comparàvem el cost del transvasament en
vaixell respecte a un cost d'una dessaladora, que era
pràcticament de l'ordre d'una quarta part, o el cost d'estalvi
d'aigua dedicant unes hectàrees a agricultura de secà. La veritat
és que no tenia color: era pràcticament 10 vegades més barat
obtenir aigua de reduir el consum agrícola que no del
transvasament en vaixell. Però, clar, la reducció del consum
agrícola, que també hi ha acord en pràcticament tots els
informes que és un dels principals consumidors, no és una cosa
que es fa per art de màgia, és a dir, si no invertim doblers en
estalvi agrícola, l'estalvi agrícola no es va sol, no es pot
pretendre que un agricultor regui a la nit o inverteixi diners en
estalvi d'aigua simplement motivant la seva consciència
ecològica o posant cartells, s'ha de fer una campanya d'estalvi
activa, invertint doblers perquè a aquest agricultor li sigui més
rendible fer-ho d'una manera estalviadora que fer-ho de la
manera que ho fa en l'actualitat. I el mateix ha de passar en el
món urbà: no podem pretendre agafar aigua de la major part de
les zones rurals que, suposadament, són excedentàries sense
matar l'agricultura, que jo crec que és un sector estratègic i, per
tant, ens interessa conservar-lo, ni sense donar exemple, és a
dir, no podem estar consumint aigua a les ciutats o els ciutadans
consumint aigua d'una manera indiscriminada i sense estalvi i,
a la vegada, sol•licitar del món agrícola que ens la subministri.

Jo abans també he fet esment o he destacat el tema de la
gestió de l'aigua. Aquest em sembla que és un tema molt greu
i penso que s'ha d'insistir i fer algun comentari al respecte. La
gestió dels nostres aqüífers, en principi, segons llei està
encomanada a un òrgan de conca que és la Junta d'Aigües, però,
de fet, jo he pogut constatar que el seu funcionament és mínim.
Jo crec que no té els recursos però, sobretot, no té l'autoritat
suficient, l'autoritat real, no l'autoritat legal, que probablement
la té, però no té l'autoritat real per poder controlar el món de
l'aigua; per dir-ho clarament, la Junta d'Aigües no controla les
grans empreses que venen aigua, que controlen l'aigua, no
controla, de fet, ni les extraccions, ni les dades, ni és capaç de
gestionar correctament l'activitat d'aquestes empreses. 

La solució que..., bé, durant un cert temps he participat en
una sèrie de cursos sobre hidrologia subterrània en els quals
participava n'Alfredo Barón com a tècnic de la Junta d'Aigües
i també hi participava en Josep Antón Fayas, de manera que he
tengut ocasió de participar-hi, de coordinar, de participar en
cursos en els quals participaven gent de responsabilitat dins
l'òrgan gestor de l'aigua. La solució que sempre se'ns donava,
la solució teòrica, la que hi havia sobre el paper, la que recull
la Junta d'Aigües, era la solució de les comunitats d'usuaris.
Se'ns deia que, bé, el problema que té l'explotació de l'aigua
subterrània és que no és com un pantà, no és com un
embassament que només hi ha una aixeta i que es pot regular;
el problema de gestionar un aqüífer és que cada un dels usuaris
té una aixeta per separat, cada un té la seva aixeta a ca seva en
el seu pou i, per tant, això és pràcticament impossible de
controlar, a no ser que hi hagi un autocontrol per part dels
usuaris, a no ser que es creï una comunitat d'usuaris. 

Seguint una mica aquesta teoria, convençut que aquesta
autogestió dels usuaris d'un aqüífer és l'única garantia
perquè es pugui gestionar correctament, vaig participar en
la creació de la comunitat d'usuaris. El resultat, en la meva
opinió, no pot ser més frustrant. De fet, els grans problemes
que vam tenim per a la creació de la comunitat d'usuaris de
Llubí-Muro no van ser tant dels usuaris com de la mateixa
Junta d'Aigües; basti dir que, la creació de la comunitat, la
vam haver de fer a través d'edictes als ajuntaments, perquè
la Junta d'Aigües no va voler ni donar-nos la llista i les
adreces dels usuaris, ni enviar, perquè argumentava la
privacitat d'aquesta informació, però nosaltres vam
argumentar en sentit contrari dient-los que, si tenien els
adreces, enviassin ells directament la convocatòria als
usuaris. Això no es va fer, la Junta d'Aigües no va tenir la
capacitat o la flexibilitat o l'habilitat suficient com per
enviar una convocatòria personal als usuaris de manera que
apareixin a l'assemblea en la qual es creava la comunitat
d'usuaris, i simplement va ser a través dels ajuntaments, a
través de la premsa o a través d'edictes, que vam poder
convocar la gent que vam poder convocar. Per exemple,
coses tan simples com que la delimitació d'un aqüífer no té
per què coincidir amb els termes municipals; no n'entenen,
els aqüífers, de termes municipals i, per tant, els usuaris que
participen d'un aqüífer determinat, són els usuaris que estan
dins aquella zona i que a vegades no són la suma d'usuaris
de diversos municipis; doncs això tampoc no es va poder
aconseguir, no vam poder aconseguir llistes, no ja de les
adreces, sinó ni tan sols dels noms dels usuaris d'aquell
aqüífer, vam aconseguir una sèrie de llistats d'usuaris de
cada municipi. 

Coses com aquestes van retardar pràcticament un any i
busques la creació d'aquesta comunitat d'usuaris. Els mitjans
que es van posar a la nostra disposició van ser ben pocs, de
manera que vam tenir la sensació que hi havia por per part
de la Junta d'Aigües a la creació d'aquesta comunitat
d'usuaris, amb la qual cosa aquesta autoritat hidràulica
jugava un paper una mica equívoc. De fet, jo crec que
s'hauria de separar el que és la Junta d'Aigües com a usuària
d'un aqüífer del que seria la Junta d'Aigües com a organisme
de conca que, de fet, ha de controlar la gestió d'aquests
aqüífers. El que no pot ser és que la Junta d'Aigües estigui
com a un dels partícips majoritaris perquè explota sa
Marineta i, a la vegada, sigui el gestor suprem que ha de
controlar la bondat d'aquesta explotació. No es pot ser a la
vegada jutge i part i, per tant, jo crec que s'hauria de
diferenciar, a través dels organismes convenients o a través
de les modificacions judicials adequades, o legislatives -vull
dir- adequades, la participació de la Junta d'Aigües com a
autoritat suprema de la conca, de l'illa, i la participació de la
Junta d'Aigües com a un usuari més, a vegades el més
destacat.

Per tant, crec que s'hauria de reflexionar sobre el paper
que poden jugar, el suport que poden tenir aquestes
comunitat d'usuaris i, en la mesura que es cregui convenient
el fet que existeixin, doncs ser conseqüent, és a dir, si es
creu que l'única manera de gestionar correctament un
aqüífer és a través de la comunitat d'usuaris, llavors d'han de
donar les facilitats màximes perquè aquestes comunitats
d'usuaris existeixin i funcionin.
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En aquest sentit, crec que també ens trobam amb una
dificultat, en el mateix sentit, respecte a la declaració d'aqüífers
sobreexplotats. No hi ha cap dubte, tècnicament està clar, que
molts dels aqüífers litorals estan sobreexplotats i per tant tenen
risc o estan ja salinitzats. Per tant, amb un raonament lògic,
convindria declarar-los com a tals, i això comporta la creació,
de forma obligatòria, de la comunitat d'usuaris. Llavors, anem
a veure per què això no es fa: es té por de la creació d'aquesta
comunitat d'usuaris? Si al final arribam a aquesta conclusió,
arribam a la conclusió que es té por d'aqueta creació de la
comunitat d'usuaris i es té por de les conseqüències legals de
declarar sobreexplotat un aqüífer, llavors hem de modificar -si
és que està en les nostres mans- o proposar la modificació de la
Llei d'aigües de manera que busquem alguna altra figura a la
qual no es tengui por, perquè el que no pot ser és no fer res, la
solució de no fer absolutament res i deixar que els aqüífers es
regenerin o es deteriorin per ells mateixos és l'única no solució,
és l'única cosa que no es pot fer; o estam d'acord en el fet que
la solució per impedir el deteriorament és la declaració de
sobreexplotació amb les conseqüències jurídiques que siguin,
o si creim que això no és, canviam la llei, però el que no podem
fer és continuar amb la situació actual, amb la qual tècnicament
tots els organismes que hi intervenen estan d'acord amb el fet
que els aqüífers estan sobreexplotats però no es vol donar el
següent pas que és declarar-los com a tals i, per tant, actuar en
conseqüència. A mi em sembla que aquest és el problema més
greu: si la Junta d'Aigües no té suficient personal o no té els
mitjans jurídics per fer-ho, anem a posar-hi remei, però el que
no pot ser és amagar el cap sota l'ala i esperar a veure què, no
sé ben bé què és el que esperam.

Per tant, jo diria que aquesta gestió em sembla absolutament
important, i crec que de les solucions sostenibles que ja he
esmentat -sa Costera, ses Ufanes, l'estalvi, la gestió de la
demanda, l'autoritat hidràulica real, la declaració de
sobreexplotació o l'autogestió a través de la comunitat
d'usuaris- em sembla que l'única que afegiria al final és la
reutilització de l'aigua, i aquesta reutilització probablement és
la que..., igual per raons distintes, per raons, per exemple, de
mantenir el litoral net, de mantenir les aigües netes, és l'única
que probablement es du a terme amb una certa energia. Jo crec
que el tema de la reutilització està certament ben encaminat,
crec que les depuradores s'han de perfeccionar, s'han de fer
funcionar més correctament i, sobretot, s'ha de buscar utilitat
real a aquestes aigües reutilitzades. 

Únicament faria el comentari que probablement la solució
més fàcil per a aquesta aigua depurada sigui l'agricultura, però
hem de tenir una mica en compte la idiosincràsia, la manera de
pensar de l'agricultor, és a dir, podem vendre a l'agricultor una
aigua depurada, jo diria que amb unes certes garanties: primer,
que li donarem aquesta aigua quan la necessita i, segon, que li
donarem correctament depurada; el que no podem fer són
experiències, per dir-ho d'alguna manera, traumàtiques, és a dir,
si nosaltres depuram d'aigua malament i feim agafar a
l'agricultor aquesta aigua quan no la necessita, probablement no
trobem en el futur agricultors que vulguin canviar el seu recurs
d'aigua de bona qualitat per aigua residual depurada; només
fent una oferta el més honesta possible perquè l'agricultura ens
permeti utilitzar els recursos de què disposa a canvi d'aigua
depurada, només en funció de l'honestitat d'aquesta oferta
tendrem èxit i no entrarem en una guerra entre agricultura i
consum urbà, que penso que no convé a ningú, i penso que en
ares d'un consens de manera que els agricultors siguin receptius
a aquesta oferta és amb la qual cosa tendríem un cert èxit amb
aquesta política.

I jo diria que això és el repàs que voldria haver-li
transmès sobre el tema de les aigües. Penso que he fugit una
mica de les xifres però estan recollides en bona part a la
documentació que els he aportat, i diria que res més, que
quedo a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez Perea. ¿Se puede
interrumpir o seguimos adelante? Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Rodríguez, per ser
avui aquí, per haver acceptat la invitació del Parlament, i
vull començar per dir que crec que, de les compareixences
que hem tengut en aquesta comissió, que ja han estat
bastants, particularment crec que ha estat la més aclaridora,
la més clara i la més contundent en el sentit que s'ha parlat,
per part d'un tècnic, de coses no estrictament tècniques, i
s'ha parlat de temes que abans eren considerats gairebé com
a tabús, com és què passa amb la Junta d'Aigües, si
funciona, si no funciona, no controla el que ha de controlar,
i per això personalment li vull agrair aquestes opinions.

Vostè ha començant dient que, en principi, el tema de
l'aigua no és un problema tècnic, és problema de voluntat
política i de decidir cap a on volem anar i quin és el model
que tenim per un futur per a les nostres illes i, efectivament,
estic d'acord. Vostè també deia que, en principi, qualsevol
solució és possible sempre que tenguem clar quin és el cost,
quin és el preu -perdó- que volem pagar. Per tant...

Hi ha un tema que m'ha interessat especialment, que és
la qüestió de les dessaladores. En els darrers anys se'ns ha
venut com a la gran meravella de les meravelles la màquina
que fabrica aigua potable, la màquina que poses per un
costat aigua salada i per l'altre costat te surt aigua bona, i
que això és fantàstic, que és baratíssim i que és per a tota la
vida, i estic content que vostè hagi fet aquesta reflexió, una
mica de dir que, bé, alerta amb les dessaladores perquè ens
poden crear una dependència que al final pot ser desastrosa.
Econòmicament vostè parlava bàsicament del tema de
fluctuació que hi pot haver de mercat en tema energètic,
però també hi ha hagut cost ambiental energètic, perquè
vostè sap que aquestes "màquines" tenen un consum
energètic molt considerable i que, per tant, la solució que
sembla que es vol donar darrerament, a part de la
reutilització, que és matisable la visió optimista que té vostè
sobre la reutilització, és veritat que jo crec que fins i tot a
nivell estatal som una de les comunitats que més feina ha fet
en temes de reutilització, però crec que encara estam molt
endarrera i encara es pot fer molt més, no tenim
pràcticament encara depuració terciària en aquestes illes i,
per tant, encara queda molt per fer. 
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Però efectivament el tema de les dessaladores, la tendència,
com dic, és la de dir que no hi problema, què fa falta aigua?, no
hi ha problema, posam una dessaladora, inicialment ens costarà
molt però és igual, després ja repercutirem el cost en el
consumidor, no passa res, o invents com l'Operació vaixell,
etc., quan realment -estic d'acord amb vostè- el problema ha de
ser que, en lloc de dir..., a veure, intentaré sintetitzar el que vull
dir: el Govern diu, el Partit Popular diu: "no passa res, que cada
vegada tenim més gent a les nostres illes?, no passa res,
fabricarem més aigua". Igual que amb els cotxes: que cada
vegada tenim més cotxes?, no ens plantejarem reduir el nombre
de cotxes, sinó que farem més carreteres o més autopistes.
Aquesta és una mica la filosofia, quan, efectivament, cada
vegada sentim més... 

Perdoni, estic en l'ús de la paraula i, per tant, deman als
senyors del Partit Popular que no es posin nerviosos i que em
deixin acabar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(...) Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per tant, jo crec que el tema de la
reducció de la demanda és, efectivament, el punt clau. No es
tracta de dir que no hi ha problema en consumir més perquè ja
treurem l'aigua, sinó que s'ha de dir..., bé, idò el que vostè diu
a la pàgina 26, en el resum, crec que en molt poques línies
explica molt bé quina és aquesta filosofia, és a dir, es tracta de
reducció de la demanda per aconseguir situar-la per davall dels
recursos propis renovables. No cosa tan òbvia com això encara
no ha estat entesa i, per tant, simplement voldria que, en el tema
de... Hi ha un tema que a mi em preocupa especialment i que,
a vegades, se'n parla molt poc, sempre hi ha una visió, per dir-
ho entre cometes, "mallorquinista" de l'aigua. Jo som eivissenc
i tothom coincideix en el fet que els problemes més greus
d'aquestes illes són a Eivissa i Formentera. Per què creu vostè
-com a tècnic- que la situació pitjor a què s'ha arribat en el tema
de l'aigua és justament a l'illa d'Eivissa?

Res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Balanzat. Para contestar tiene la palabra el Sr.
Rodríguez Perea.

EL SR. DOCTOR EN GEOLOGIA I PROFESSOR DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Rodríguez i Perea):

Bé, jo crec que el tema d'Eivissa és bastant clar: si un mira
el mapa climàtic és l'illa on plou menys, per tant és la que té
menys recursos, hi ha un gradient de pluja, i per tant de (...) i
per tant de recursos des de Menorca a Eivissa, però també hi ha
un altre gradient, probablement turístic, des d'Eivissa cap al
nord, i també hi ha un gradient perillós e dessaladores des
d'Eivissa cap al nord, de manera que el gradient nord-sud de les
nostres illes és molt clar.

Jo diria que el tema d'Eivissa és una mica sagnant en el
sentit que hi ha un moment, l'any 73, que es fa un pla
hidrològic amb el qual es considera Eivissa com a aqüífer
únic. És dramàtic; si un va mirant els documents, els
diversos documents que es tenen sobre l'illa, és a dir, el
coneixement hidrològic d'Eivissa ha sofert una baixada molt
forta i ara sembla que s'està recuperant una mica, és a dir,
amb els documents més antics, els del 73, es defineixen
diverses unitat a l'illa, es defineixen alguns aqüífers
quaternaris, es defineixen alguns aqüífers càrstics, i
s'estudien cada un d'ells per separat. Hi ha una dificultat
estructural: la geologia d'Eivissa és pràcticament tan
complicada com la de la Serra de Tramuntana però, a més,
sense relleu, amb la qual cosa és molt, molt difícil arribar a
conèixer-la bé, i els aqüífers són petites unitats. Per tant,
aquesta fragmentació, aquesta manca de recurs i la
fragmentació de l'estructura geològica la fan complicada,
però també influeix, jo crec, la manca de comunicació a què
feia abans referència, és a dir, amb una fragmentació de
l'estructura geològica i amb pocs recursos, s'haguessin hagut
de fer molts més esforços per conèixer la situació que a la
resta de les Illes; en canvi això no s'ha fet. Un mira el Pla
hidrològic del 73 i aquests aqüífers estan diferenciats; mira
el següent pla hidrològic, que em sembla que és el del 80 i
busques, i es parla de l'illa com a un aqüífer únic. Això, què
vol dir?, vol dir que ja no es tenen ni dades de cadascuna de
les unitats, i simplement s'agafen els nivells a diversos pous
i es fan unes corbes, unes isopletes que diuen més o menys
el nivell de l'aigua com si fos un únic aqüífer, i el que fa
aquesta informació és reconèixer que s'ha perdut informació
d'un informe fins al següent. Em sembla..., jo no el conec
directament, però em sembla tenir suficient informació com
per dir que amb el Pla hidrològic que s'està efectuant ara
s'està recuperant un poc l'antic esperit de conèixer els
recursos unitat per unitat. 

De totes maneres em sembla que teniu raó en el sentit
que és l'illa de la qual es té menys informació, en la qual és
més complicat obtenir-la, i en la qual la fugida cap endavant
és la més brutal. D'alguna manera és bastant conegut que
l'alcalde d'Eivissa es decideix a comprar una dessaladora
simultàniament i independentment que el Ministeri d'Obres
Públiques en liciti una altra per a Sant Antoni, i de cop
apareixen dues dessaladores allà que un no sap ben bé què
s'ha de fer ni com.

Respecte al tema de la dessalació, penso que també s'ha
anat una mica a la solució fàcil, és a dir, pràcticament totes
les dessaladores que s'estan construint es fan del tipus
d'osmosi inversa, i es depèn no tan sols de l'energia
necessària per comprimir, per donar pressió a l'aigua en una
banda de la membrana, sinó que també es depèn dels
fabricants de membranes, que tornam a estar en una situació
de quasi monopoli. En canvi està pràcticament abandonada
la construcció de depuradores que funcionin amb altres tipus
d'energies, que funcionin per destil•lació de l'aigua i amb les
quals podria ser aplicable a més o menys llarg termini, amb
més o menys eficiència, sistemes energètics menys costosos
que el de donar simple pressió contra una membrana.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rodríguez Perea. Por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Procuraré atenir-me al tema
en qüestió. Vull donar les gràcies al compareixent i, a la vegada
també, qualificar d'extraordinàriament aclaridora la seva
intervenció, i agrair també aquesta aportació documental que ha
fet directament a la Comissió.

Hi ha una primera qüestió, diguéssim, de caràcter previ i
puntual, de la qual volia demanar-li el parer i que ja es va
demanar a un anterior compareixent, però que vostè, en la seva
condició de geòleg, idò tal volta pugui donar també una opinió
particularment qualificada: es si vostè considera que amb els
sistemes de perforacions, amb els sondejos, es pot alterar d'una
manera negativa l'estructura dels aqüífers en la mesura que es
puguin posar en comunicació aqüífers situats a diferent nivell,
i si això pot tenir conseqüències negatives o si és un fenomen
irrellevant. M'agradaria saber la seva opinió de caràcter
puntual. 

Segona, relativa a la salut dels aqüífers, és a dir, el nivell de
contaminació, i bàsicament el nivell de contaminació derivat de
la salinització per l'explotació, si vostè subscriuria l'afirmació
que la salut dels aqüífers és igual ara que fa deu anys, o si ha
sofert algun tipus de canvi o d'empitjorament i en quin sentit.

Tercera qüestió: hi ha una dada de les que vostè aporta en
aquest treball que ha facilitat a la Comissió i que jo ara acab
d'observar, on es veu que el consum dels recursos hídrics des
del 70 al 96 pràcticament s'ha incrementat en un 50% -hem
passat de 208 a 291 hectòmetres- i que dins això el consum
urbà s'ha duplicat, de 50 a 100, però el consum agrari s'ha
incrementat de 154 a 189. Com que he mirat les dades molt
ràpidament potser hi ha qualque errada, però... Per tant,
podríem dir que malgrat la pèrdua de pes específic de l'activitat
agrícola dins el conjunt de l'economia de les Illes Balears, no es
produeix un decrement del consum agrari, no ja per mesures...,
o ja sigui per mesures d'estalvi o per abandonament de cultius;
en definitiva, el consum de recursos hídrics des del punt de
vista de l'activitat agrària, continua incrementant-se entre el 70
i el 96, encara que sigui lògicament en una proporció molt
inferior a la del consum urbà.

La tercera qüestió que crec que val la pena remarcar del
que vostè ha exposat, és que em fa l'efecte que podríem dir,
i en tot cas voldria que m'ho confirmàs: podríem dir que en
entrar en el segle XXI estam fent una passa qualitativa en la
mesura que per primera vegada ja dependrem d'una manera
sistemàtica i definitiva de recursos extraordinaris, és a dir de
recursos no de renovació natural dels nostres recursos
hídrics, sinó d'aportacions extraordinàries com és la
dessaladora, és a dir, entram ja per aquest quadre que vostè
aporta de recursos provinents de la pluja, en les seves
diferents variants, etcètera, sembla ser que ja feim la passa
per les projeccions de consum actuals i futures, per la qual
al voltant de l'any 2000-2001 ja començarem a dependre
definitivament de les dessaladores per al nostre consum, i
que ja abandonarem la via secular d'utilitzar els propis
recursos que d'una manera natural es generen.

I tercera, vostè ha fet una afirmació que jo crec que
convé remarcar, que dins la política d'assignació de recursos
econòmics per a l'obtenció de recursos hídrics, vostè ha dit
que al marge de consideracions -i m'agradaria que ho
comentàs- de caràcter mediambientalista, o ecològic, o de
renovació del model, en definitiva és menys econòmic
acudir a mesures de caràcter extraordinari com dessaladores
o transvasament que a mesures de caràcter estalvi; és a dir,
que en definitiva estam fent un mal negoci, a part d'altres
tipus de consideracions. M'agradaria que glossàs això.

I per últim, i per acabar, i perquè en definitiva hi ha poc
temps per les intervencions, una qüestió: Vostè, referent a
la gestió de l'aigua, ha fet vàries afirmacions bastant greus,
una de les quals, amb la qual em qued, és que des de la
Junta d'Aigües ni tan sols es controlaven no ja els consums
generals de totes les concessions que hi ha en aquests
moments, sinó ni tan sols d'aquelles empreses que es
dedicaven a l'extracció i a la venda d'aigua, i m'agradaria
que explicàs a aquesta comissió, no per què pensa que això
és així, sinó com ha arribat a aquesta conclusió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Grosske. Para contestar tiene la palabra el
Sr. Rodríguez Perea.
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EL SR. DOCTOR EN GEOLOGIA I PROFESSOR DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Rodríguez i Perea):

Hi ha bastants de temes. El tema de les perforacions, jo
voldria fer esment aquí que aquest és un tema que ha sortit a
partir de la voluntat d'un ciutadà, cal dir-ho amb nom i
llinatges, el Sr. Pericàs. Jo crec que farien falta molts de
senyors Pericàs perquè l'Administració, inclosa la universitària,
funcionés com cal. Aquest senyor s'ha preocupat de seguir,
d'estudiar, de filmar fins i tot, diversos pous que estan mal
construïts i pels quals s'està drenant aigua d'uns aqüífers a uns
altres. Jo diria que és preocupant. Jo no sé si és molt important
o poc important, però jo diria que és tan incorrecte dir que no
és important com dir que és important, perquè em sembla que
ningú no ho ha quantificat. És a dir, a una illa en què es fan
2.000 o 3.000 pous a l'any, és molt difícil de controlar la seva
execució, que es facin correctament. Però a partir d'una sèrie de
denúncies de Joan Pericàs, sembla que hi ha una certa reacció,
almenys jo he percebut una certa reacció, en el sentit que s'ha
passat de dir "això no és important", a dir "potser a la zona de
Palma és més important, i potser hauríem de posar mesures
legislatives o reglamentàries perquè als nous pous això no es
torni a fer.

Des d'un punt de vista lògic o racional, si és possible a
través de bombeigs a diversos pous salinitzar un aqüífer, i això
ho hem vist tots, només cal preguntar-ho, per exemple, als
agricultors de Campos, no tenen cap dubte que l'aigua no ve del
Pirineu, saben perfectament que a base de bombejar dels seus
pous, al final han tret aigua de la mar. Per tant, si és possible a
partir de diversos pous fent extraccions salinitzar un aqüífer,
penso que és raonable pensar que pous mal fets puguin arribar
a buidar o a fer malbé la qualitat d'un aqüífer existent, de
manera que el problema em sembla seriós; i crec que almenys
s'hauria de contestar als escrits que ha presentat a diversos
organismes el Sr. Pericàs, probablement fer algunes
indagacions d'intentar quantificar en quin ordre de magnitud
ens estem movent en aquest tema, i probablement posar-hi
remei en algunes de les captacions més importants, en algun
dels casos més dramàtics que el Sr. Pericàs denuncia,
probablement valdria la pena invertir una certa quantitat de
diners perquè aquest dany que s'està produint no es continuï
provocant. Penso que el primer que s'hauria de fer és avaluar la
quantitat, però en alguns casos, tot i així, valdria la pena aturar-
ho.

Quant al tema de la salinització i la salut dels aqüífers, entre
ara i fa deu anys, si la pregunta era estrictament entre ara i fa
deu anys, jo diria que no hi ha hagut un deteriorament molt,
molt, molt gros, entre ara i fa deu anys. I si mireu una mica les
xifres, el consum del 84 a 94 ha ralentitzat el seu creixement
respecte del 70-84, és a dir que la corba de consum tampoc no
continua amb la seva inclinació, sinó que a partir d'un moment
diríem que comença a entrar en una situació de desacceleració,
la qual cosa no vol dir que no continuï creixent. Llavors, jo
diria que potser el gran procés de salinització no és tant en
aquests últims anys.

Quant al tema de l'agricultura, dels recursos agrícoles i
de la pèrdua de pes específic, i fer això compatible amb un
increment del seu consum, jo crec que això es deu no tant a
la pèrdua de pes absolut de l'agricultura, les dades jo no les
he treballat. Les he treballat en el sentit que les he recollit
de diverses informacions, i les he plasmat en aquest
document, però caldria veure la qualitat d'aquestes dades. Sé
que s'estan fent estudis per part de la Junta d'Aigües amb
sistemes de teledetecció per saber exactament quins són els
consums del reguiu, de l'agricultura. De totes maneres
aquesta pèrdua de pes específic de l'agricultura i increment
de consum, jo crec que s'entén força bé si un pensa que la
pèrdua de pes específic no és tan absoluta, sinó relativa. És
a dir, l'agricultura perd pes específic perquè el turisme
incrementa la seva part del patís d'una forma molt ràpida, i
per tant, com que el turisme cada vegada representa més
respecte del total de la societat, podríem dir que el PIB
generat per l'agricultura. Sí que és molt baix, però és molt
baix perquè l'altre creix molt, creix el 5%, no tant perquè
l'agricultura deixi de tenir pes important, sinó perquè en
relació amb el pes específic del turisme, no creix a la
mateixa velocitat. Però jo crec que en termes absoluts
l'explotació agrícola continua sent important, i per tant això
explica el seu consum, donant per vàlides les dades que aquí
s'han analitzat.

Quant a la pregunta si al segle XXI hi entrarem depenent
de dessaladores o no, jo crec que les xifres són ben clares.
Si continuem invertint recursos en infraestructures en bona
part no sostenibles, en projectes no sostenibles com seria el
cas de les dessaladores, doncs continuem augmentant la
nostra no sostenibilitat, i continuem augmentant la nostra
dependència de recursos energètics. Si per altra banda
analitzem els estalvis, els diners invertits en campanyes
d'estalvi, i veiem que són mínims, pràcticament és per
simplement justificar la retxa que diu "gastem tant en
estalvi", o canviem la situació i destinem realment recursos
a l'estalvi, o la situació és la que es preveu: entrar al segle
XXI cada vegada depenent més de recursos externs. Jo diria
que és absolutament aclaparadora la diferència de
rendibilitat entre invertir en l'estalvi i invertir en
infraestructures. Quan es va fer l'operació de transvasament,
l'operació vaixell, es va discutir amb tècnics de la Junta
d'Aigües la possibilitat d'intervindre en el món agrícola, de
manera que agafem 1.000 hectàrees de reguiu, les deixem
en secà i paguem la collita. Això sortia per 1.000 milions de
pessetes, mentre que l'operació vaixell probablement se'n
vagi a 10.000 milions de pessetes.
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Això, jo diria que des de la Junta d'Aigües es va intentar,
però es va intentar molt tímidament, i veient més els
inconvenients que no posant-hi una mica de força; es va pensar
que podria ser interpretat com una agressió al món agrícola,
podria ser interpretat com un política dedicada a fer
subvencions més que... Jo crec que en un moment de necessitat
tothom pot entendre perfectament, que en un període de sequera
llarg es vagi a utilitzar recursos agrícoles, i se li digui "jo li
pago la collita i vostè planti secà, només per aquest any"; i crec
que això ben explicat i ben fet, pot ser una política que podria
tenir èxit. Al final es va decidir que els intents tímids o els
sondeigs que s'havien fet varen pensar a la gent que gestionava
aleshores que probablement l'operació no aniria bé, i es va
decidir pel transvasament en vaixell. Però jo crec que estam
amb l'esperit i en cap de tothom, que les operacions són
rendibles. Una altra cosa que animin el mercat de la construcció
o el mercat de les empreses una operació d'estalvi, que el que
fa és reduir el consum. Probablement a Emaya no li agrada, i
probablement a altres empreses o a constructors no els agraden
les operacions d'estalvi, perquè simplement redueixen el seu
moviment.

El tema de la Junta d'Aigües, jo l'he sentit comentar moltes
vegades, no és un tema que potser no es diu tan públicament
com jo ho he expressat aquí, o amb tanta claredat, però en
nombrosos cursets, en nombroses discussions sobre el tema
d'aigües, la gent de la Junta, membres de la Junta d'Aigües
s'han manifestat en el sentit que tenen moltes dificultats per
obtenir dades d'empreses municipals que representen un poder
real important dins el que són els jocs en l'economia en què ens
movem, de manera que potser és més expressió d'un sentiment
que d'altra cosa, però jo crec que parlant amb tècnics de la Junta
d'Aigües, la sensació d'impotència front a gestionar d'una
manera efectiva els recursos hi és, i el cas més evident, i em sap
greu tornar una altra vegada a Eivissa, és Eivissa. A Eivissa hi
va haver un moment que pràcticament els tècnics ni hi anaven
a buscar dades, perquè es veien incapaços de controlar els pous.
Ara sembla que hi ha un vigilant, i sembla que alguns pous es
controlen. I jo el que he dit era incapacitat per ser autoritat real,
la qual cosa no vol dir que no se sàpiga el que passa. El que
passa se sap, per controlar un aqüífer no cal controlar tots i
cadascun dels pous, basta controlar-ne uns quants, i es té idea
de l'evolució dels nivells piezomètrics dins de l'aqüífer, de
manera que amb uns pocs controls ben col•locats i
periòdicament recollits, se sap el que passa. I jo diria que la
Junta d'Aigües sí sap el que passa; una altra cosa és que tingui,
o li donem, o li societat li doni, o els poders fàctics li donin
autoritat real suficient com per portar aquesta gestió.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rodríguez Perea. Por parte del Grupo
Parlamentario Nacionalista-PSM tiene la palabra el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes de gràcies, Sr. President, i Sr. Rodríguez Perea. La
veritat és que crec que la seva intervenció ha estat la més
sincera, com a mínim, de les que hem sentit aquí, cosa que li
agraïm moltíssim. Ha començat per alertar del perill de la
contaminació dels aqüífers, ja sigui per salinització, o ja sigui
per la filtració d'abocadors o per altres sistemes. Precisament ha
sortit a llum el nom del Sr. Pericàs, i l'altre dia va registrar una
denúncia a davant el Seprona, perquè s'investigui si són
constitutius de delicte ecològic no unes actuacions, sinó una
manca d'actuacions de les autoritats hidràuliques, concretament
de la Junta d'Aigües a davant unes reiterades denúncies que ha
presentat el Sr. Pericàs, amb abundant documentació, que jo en
tenc còpia, i que per cert m'agradaria que vostè com a titulat em
donàs la seva opinió sobre aquests estudis. Ja n'ha parlat un
poc, però crec que hauria de constar en el Diari de sessions per

a coneixement de tots els membres de la comissió, ja que
aquest senyor, el Sr. Pericàs, no ha estat acceptat pels
diputats del Partit Popular per comparèixer en aquesta
comissió, i jo aprofitaria per fer un reflexió, i sol•licitaria
ampliar les audiències, sol•licitaria al Partit Popular que
reconsiderassin aquesta decisió, per conèixer la
documentació gràfica, fins i tot en video, i que em consta
que està avalada per quinze geòlegs que han firmat aquests
estudis. Crec que el coneixement no fa mal, i aquesta és una
comissió d'estudi. Bàsicament el Sr. Pericàs alerta sobre dos
perills, per una part la contaminació d'aqüífers mitjançant
pous d'injecció d'aigües residuals, concretament denuncia
unes perforacions, uns pous d'injecció d'aigües brutes que
s'han fet a Alcampo; tal vegada també d'algunes que s'han
fet a Consell, d'unes bugaderies, que també ell ha detectat
que s'han fet uns pous d'injecció; i aleshores quines
conseqüències pot tenir? Recordem que també hi havia
aquest mateix sistema a l'aeroport de Palma, que les aigües
del drenatge, que tenien uns grans continguts d'olis, també
les infiltraven a dins l'aqüífer. Jo mateix vaig poder
comprovar les infiltracions de la depuradora, no sé si és la
número 1 o número 2, la de Sant Jordi, que Emaya feia
també dins un pou d'injecció, i que fins i tot arribaren a
sortir preservatius, ja que aquella aigua de vegades
d'injectava sense tan sols ni una depuració primària.
Aleshores, quines conseqüències poden dur aquestes
injeccions dins aqüífers bons d'aigües dolentes? I segon, ja
ho ha comentat, aquesta interconnexió d'aqüífers d'aigua
potable amb aqüífers d'aigua salinitzada.

A part d'això, ell denuncia que aquestes connexions
d'aqüífers s'han fet especialment a la zona de sa Pobla, per
Pollença, darrerament a la zona de Pina...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, un segundo. Yo creo que si este señor
Pericàs ha hecho una denuncia ante el Seprona, que
posiblemente llegue a una (...) administrativa o judicial, (...)
que haga a este Parlamento en hacer un juicio paralelo, o
unas manifestaciones al respecto. Yo creo que están los
organismos pertinentes para definir las conclusiones. Si
tiene que hacer alguna genérica sí, pero no haga un
específico. Gracias, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President. No demanava al Sr. Rodríguez Perea si
creu que li cauran 10 anys a qualque responsable de la Junta
d'Aigües, sinó les conseqüències que pot tenir sobre
l'aqüífer de Pina, per exemple, les extraccions que està fent
Cadagua.

Hem parlat també d'aqüífers sobreexplotats. Li voldríem
demanar, encara que només fos una enumeració, que no
entri en detall, quins aqüífers estan sobreexplotats en aquest
moment a les Illes Balears, i si com a tècnic recomana l'inici
de l'expedient d'aqüífer sobreexplotat a cadascun d'aquests
aqüífers. També voldria saber la seva opinió que la Junta
d'Aigües autoritzi extraccions per a nous nuclis de població
a aqüífers que estan sobreexplotats. Tal vegada el cas més
flagrant en aquest moment siguin les urbanitzacions que
s'estan tramitant a la zona de l'aqüífer conegut com a
Llucmajor Campos, que en aquest moment hi ha 10.000
places en tramitació.
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Ha sortit el tema de Gabellí, que avui també és notícia, per
la compra de les fonts Ufanes, la finca Gabellí Petit, a
Campanet, que avui precisament ho ha comprat un empresari
que té concessions de subministrament d'aigua potable a
poblacions. Aquí se susciten dues qüestions, una la de la
titularitat pública de l'aigua, i per tant aquesta filosofia d'un
senyor que compra una finca i compra l'aigua que hi ha en
aquesta finca, a veure si això amb la Llei d'aigües en la mà és
correcte; i aprofit per demanar-li si vostè creu que la Llei
s'aigües s'ha aplicat a les Illes Balears, si aquí vivim quant a la
Llei d'aigües a l'any 98, o si vivim abans de l'any 86. I una
segona qüestió seria si vostè recomanaria que es deixàs en mans
de particulars l'explotació d'aquestes aigües de les fonts Ufanes,
què podria passar si aquí hi hagués una explotació incontrolada
de les aigües de les fonts Ufanes.

També li voldria demanar l'opinió de la possible utilització,
ha parlat de sa Costera, però en aquella zona de les fonts de
s'Olla i sa Lledonera, al municipi de Sóller.

Voldria que també ens donàs una opinió sobre la recàrrega
artificial d'aqüífers. Ha citat la possibilitat d'injectar, per
exemple, els excedents de les fonts Ufanes dins l'aqüífer, ja
sigui injectar aigua correctament depurada, amb una depuració
terciària correctament fet, o fins i tot pareix que a un moment
hi va haver uns excedent de l'operació vaixell que s'infiltraren
a dins na Burguesa, a veure si això era molt correcte.

Un tema molt important, i li dic molt important perquè no
se'l descuidi, perquè tal vegada li deman massa coses, però hi
posi un asterisc, per favor; el tema de la potabilització d'aigües
salabroses. Vostè creu correcte que s'autoritzi la potabilització
d'aigües salobroses, per exemple, a 500 metres de la costa?,
quins efectes pot produir una extracció important d'aigua
salabrosa  l'interior de la costa?

I finalment, això ja no és cap pregunta, estam molt contents
que hagi exposat a la Comissió els problemes que vostè va tenir
per constituir una comunitat d'usurais, i els entrebancs que va
posar el que hauria de ser el principal aliat dels ciutadans, que
és l'Administració, i en aquest la Junta d'Aigües. Li vull dir que
des de fa anys els pagesos de Campos intenten constituir una
comunitat d'usuaris per sol•licitar la utilització de les aigües de
les depuradores de Campos -recordi aquell famós projecte
d'utilitzar fins i tot les depuradores de Palma-, i per part de
l'Administració no hi ha hagut la més petita facilitat per
constituir aquestes comunitats d'usuaris. Mentrestant les
concessions de les aigües de les depuradores d'aquella zona es
donen a camps de golf. És una constatació. I finalment, quant
a les dades que ha aportat d'agricultura, només li vull fer notar
que el Sr. Barón ens va informar que a través de fotografies de
satèl•lit han constatat que als darrers anys hi ha hagut una
disminució aproximadament d'un 30% de la superfície regada,
i que això segurament els farà modificar els percentatges
d'utilització d'aigua per a consum agrícola i consum urbà, i que
segurament avui ja està per baix del 60% la utilització per a
agricultura, tot i que dins aquest consum per agricultura
segurament hi ha molts d'usos recreatius, que utilitzen un pou
que té una concessió agrícola.

I vull insistir: moltes de gràcies per la seva intervenció.
Ha estat molt útil.

EL SR. PRESIDENT:

Graciós, Sr. Sampol. Para contestar el Sr. Rodríguez
Perea tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. DOCTOR EN GEOLOGIA I PROFESSOR DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Rodríguez i Perea):

Potser el primer que voldria dir és que la sinceritat que
se'm posa potser és una de les poques prerrogatives que un
té de fer feina a la Universitat, en el sentit que no és una
part interessada, ni com a Administració que porta la gestió
hidràulica, i per tant no té per què defensar-la, ni tampoc
com a usuari, com a empresa que viu del món de l'aigua, ni
tan sols com a agricultor.

He apuntat bastants coses. Potser perquè no se m'oblidi,
la darrera, que parlàveu del consum agrícola, nosaltres ja
suposàvem que en els darrers anys hi havia disminució, i per
tant que aquestes xifres s'haurien de revisar a la baixa. Però
pensem que una part del consum agrícola que està
sobredimensionat representa un altre dels factors que
coneixem poc, que és el consum turístic. Així com el
consum agrícola probablement està sobredimensionat, el
consum turístic probablement està infradimensionat, i
probablement la part que ens sobra del consum agrícola
seria una part que ens falta al consum turístics.

Quant als temes de contaminació i les denúncies del Sr.
Pericàs, a mi el que més em dol de les denúncies del Sr.
Pericàs és que crec que estan raonades i fonamentades, i no
se les contesta. Jo crec que això és el més dramàtic, que un
ciutadà conscient del problema es preocupi de forma
pràcticament autodidacta d'entendre com funciona el món
de l'aigua, de buscar dades, de perseguir-nos, per dir-ho
d'alguna manera..., el Sr. Pericàs al nostre departament te'l
trobes setmana sí setmana no, demanant informació i
ensenyant documentació que ha aconseguit per aquí o per
allà; per a mi és la imatge d'un ciutadà conscient. Llavors,
que aquest senyor presenti nombrosos escrits, -em sembla
que en el cas del Seprona en denuncia 10- i que en cap dels
casos ni tan sols se'l contesti, quan jo crec que les peticions
són raonables, jo penso que això és el més greu. Jo penso
que se li pot dir "miri, estem estudiant-ho", o se li pot dir
"miri, ens sembla que és de poca importància", o "farem una
valoració si la seva denúncia és important o no és important,
i mesurarem aquests cabals, o anirem a mirar aquest pou".
Però el que em sembla que és dramàtic és que no se li
contesti ni tan sols. Em sembla que aquest menyspreu, tot i
que el Sr. Pericàs no sigui ni un enginyer ni un geòleg, ni un
doctor ni un llicenciat, ni res, simplement sigui un ciutadà
preocupat pel tema, és el que més em dol.
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De fet, el tema de la contaminació és un tema que quasi
seria monogràfic, podríem parlar de moltes coses, per exemple
un tema que m'he oblidat, parlant de Son Reus, és el tema de les
cendres. A mi mateix i al col•lectiu de geòlegs ens preocupa
moltíssim que al final les cendres es dipositin allà on hi ha un
ajuntament que les accepti, i no per criteris tècnics. És a dir,
independentment de la meva opinió respecte a la necessitat o no
de la incineradora, nosaltres hem expressat com a col•lectiu de
geòlegs als diaris que potser el lloc menys dolent és a Petra, les
pedreres d'argiles de Petra són probablement el lloc més
impermeable que un pot trobar a Mallorca. Llavors a mi em
sabria absolutament molt de greu que al final la decisió es
pregués simplement perquè allà hi ha un alcalde que les vol al
seu municipi i la gent no protesta. Això seria dramàtic, seria un
exemple del que no s'ha de fer. En aquests temes s'ha de
respectar en el possible l'opinió tècnica; i en aquest cas és molt
clar.

El Sr. Pericàs denuncia altres tipus de possibles
contaminacions, de mescla d'aigües de diferents qualitats, i
d'abocaments incontrolats o d'injecció. El tema de la injecció
també és un tema monogràfic i també és un tema molt
complicat; i penso que les experiències que s'han dut a terme a
Sant Jordi no han estat les millors, I això és un problema que jo
relaciono amb aquesta idiosincràsia de l'agricultor és a dir, pots
posar en marxa una depuració, la pots posar en marxa
secundària, terciària... però si vols que aquesta depuració tingui
èxit, has de convèncer el món agrari que utilitzi aquesta aigua,
i per convèncer-lo ho has de fer bé, almenys les primeres,
després et pots equivocar, però en les primeres experiències si
t'equivoques el que hi haurà serà un rebuig del sistema, i per
tant em sembla que en el cas de la depuració i de la injecció
d'aigües o de la reutilització d'aigües a Sant Jordi, no s'ha fet
suficientment bé com perquè serveixi d'exemple, en canvi, en
uns altres casos, de forma contradictòria, se'ls ha dit "no la
teniu, aquesta aigua", i s'ha derivat cap als camps de golf. És un
tema bastant complicat.

Jo sí que recomanaria la declaració d'aqüífers
sobreexplotats, de fet, pràcticament, són tots els litorals, tots els
aqüífers litorals es troben sobreexplotats, excepte, potser, el de
sa Marineta i el de sa Pobla, el de sa Pobla, amb un problema
de contaminació, i el de sa Marineta, amb un problema de risc
de salinització, si no es fa la gestió correctament.

He dit que no havíem trobat un suport entusiasta en el
cas de la comunitat d'usuaris, per dir-ho d'una forma
moderada, de sa Marineta, però no he dit, i ho vull afegir
ara, per ser del tot just, que la mobilització consegüent de la
gent i que el problema estigués constantment sobre la
premsa, crec que almenys ha servit perquè hi hagi una xarxa
de control prou afinada com perquè l'explotació de sa
Marineta es pugui dur a terme amb condicions bastant
correctes, és a dir, sempre que hi ha moviments socials, hi
ha una espècie de feed back, de retroacció, de dir, per una
banda, l'administració hidràulica volia fer les coses d'una
manera, ordeno y mando, per una altra banda, hi havia una
mobilització ciutadana important en aquella zona, i al final
és una espècie d'equilibri, de manera que l'aqüífer
probablement es continuarà explotant amb unes condicions
tècniques bastant bones, i probablement es faci de forma
correcta. Jo crec que en el cas de sa Marineta, hi hem arribat
a temps, cosa que no ha passat amb aqüífers com podria ser
el del Pla de Palma o el de Campos, que pràcticament són
irrecuperables o molt difícils de recuperar.

En el cas de Gabellí i, en particular, l'explotació
d'aquells recursos, jo crec que és lamentable que, al final,
sigui la iniciativa privada la que exploti aquests recursos,
perquè crec que una administració àgil hauria d'haver-s'hi
avançat i haver gestionat aquells excedents. És clar, el tipus
d'economia en què ens movem, si una cosa no la fa
l'Administració pública i legalment sembla que la pot
explotar un particular, al final dius que potser és millor que
els exploti un particular, que no que es perdin, aquests
recursos, tot i que crec que la Llei d'aigües deixa suficient
marge per a una gestió acurada, és a dir, tot i que l'exploti
un particular, la Junta d'Aigües té sobre la seva
responsabilitat que aquesta explotació es dugui a terme
correctament, i, per exemple, que el parc de l'Albufera no es
quedi desprovist d'aquest recurs, és a dir, que només exploti
allò que es podria perdre a la mar.

Que crec que l'explotació seria menys costosa si s'hagués
fet des del punt de vista d'un recurs públic? N'estic
convençut, perquè, és clar, hi ha el factor benefici que un
particular, en principi, té i que l'Administració no
necessàriament ha de tenir.

En el cas de les fonts de Sóller, hi passa una mica, com
deia, com en el cas de sa Marineta, és a dir, si s'ofereixen
prou garanties per part de l'Administració pública que
l'explotació es farà d'una forma racional, crec que es pot
tranquil•litzar la gent, el que passa és que la gent està
escalivada, vull dir, que sap el que passa, sap el que
tradicionalment passa i, per tant, reacciona d'una manera
agressiva en front de la gestió pública d'un recurs, perquè no
se'n refia, llavors, crec que és un problema de la Junta
d'Aigües, i del Govern en particular, donar suficients
garanties, de fet, i fer participar els usuaris de la gestió,
perquè aquests usuaris se senti tranquils que aquesta gestió
es farà amb bones condicions.
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Em sembla que quedava, no sé si em deixo alguna cosa més,
però quedava l'asterisc de la potabilització a 500 metres de la
costa d'aigües salabroses.

Jo diria que no és un tema sobre el qual hagi reflexionat
gaire, és una pregunta que m'agafa una mica sobtadament, però
penso que l'únic problema que hi podria haver és si aquestes
aigües salabroses alimentessin algun aiguamoll, alguna zona
humida propera, és a dir, si nosaltres extreiem recursos un poc
abans d'arribar a la línia de costa i enmig hi ha una zona humida
d'importància, doncs, podem provocar problemes en aquesta
zona humida; si entre aquesta explotació de recursos salabrosos
i l'aigua de la mar no hi ha res important, l'únic que farem serà
fer entrar l'aigua de la mar 500 metres més endavant, que ja és
bastant, però vull dir que no hi veig altre problema més que
extreure aquests cabdals.

Finalment, la comunitat d'usuaris. Jo crec que hauria de ser
valenta. Crec que la Junta d'Aigües hauria de posar-se en el seu
paper i ser prou valenta per tira endavant d'una forma decidida,
perquè és que no hi ha una altra solució, vull dir que totes les
altres solucions són molt pitjors, a vegades tenen un cost polític
menor, i crec que és per això que s'adopten, però crec que
valdria la pena, ens juguem una mica el futur, si no controlem
d'alguna manera eficaç aquestes explotacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rodríguez Perea. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Moltíssimes gràcies per la seva
presència avui aquí, en aquesta intervenció, i li assenyalaré que
la veritat és que hi estam fonamentalment d'acord. El tema és
un problema de gestió, és u problema de capacitat política, de
decidir sobre unes informacions uns recursos en què,
tècnicament, existeix una situació definida, i a partir d'aquí, la
necessitat d'actuar.

I coincidim totalment que aquesta actuació, aquesta manca
d'actuació del Govern, que ha estat un poc la tònica de no
actuar, que implica moltes vegades fer passes enrera, i fins i tot
en mesures de no només no fer, sinó de no deixar fer.

Jo hi voldria afegir una dada, respecte de reutilització
d'aigües, una qüestió que sempre es promet com la salvació de
recuperar recursos de tot el que és l'agricultura, però he de
deixar constància que no existeix cap tractament terciari avui
controlat per l'Administració, amb la possibilitat també de no
saber quins seran els resultats sobre contaminació dels aqüífers
a llarg termini. És una situació que ens preocupa, perquè no pot
ser que l'Administració vulgui fer una substitució d'aigües
bones per aigües depurades al camp sense que existeixin
garanties clares, controls clars, els quals són establerts, a més,
per les mateixes directives europees, vull dir que no ens hem
d'inventar res, sinó, senzillament, actuar a aquest nivell.

A  l'hora, quan no s'ha possibilitat cap declaració, cap
declaració a Balears, des que té aquesta possibilitat el
govern de la comunitat autònoma l'any 87, de fer
declaracions de zones especials d'ordenació de reguiu amb
aigües depurades.

Són actuacions que la legislació preveu. N'hi va haver
dues fetes pel ministeri, a Santa Eulàlia i a Sant Jordi, però
és un camp d'actuació que no s'ha executat, ni s'ha pogut
tirar endavant cap tipus de declaració d'aquestes condicions,
tenint en compte que som una comunitat autònoma que
depura les aigües, però sense que es donin alternatives reals
al que és aquesta gran inversió, de la qual moltes vegades
dubtam que es faci sota un plantejament  pròpiament de
política hidràulica, més que de política mediambiental
lligada a una imatge més turística que res.

Ordenació de regs, el Pla d'ordenació de regs que el
Govern de l'Estat tenia o està iniciant a redactar, les
sol•licituds del Govern de la comunitat autònoma són avui
només de depuració d'aigües, tot el que són altres
mecanismes, que s'han comentat aquí, que impliquen
inversions quant que són mecanismes d'estalvi d'aigües per
a sistemes de reg, que s'ha d'ajudar a fer tota aquesta
potenciació d'estalvi, de totes aquestes qüestions ni existeix
en aquest moment cap proposta en aquest  sentit ni es
preveu incloure'n en cap tipus de finançament ni estatal ni
europeu.

Per tant, la veritat, tècnicament, no podem menys que
estar d'acord amb aquesta exposició, i també ens ha agradat
aquesta diferenciació que es planteja respecte de les
dessaladores, dessaladores per a població estable, que
suposen un cost per a una col•lectivitat, suposa,
evidentment, actuar amb una irracionalitat, jo crec que total,
fer pagar el cost de l'aigua, que és un servei, a l'hora, bàsic
per al ciutadans, totalment injust, quan es tracta de
poblacions turístiques, que en tot cas es pugui entendre
aquest cost com el cost del que és pròpiament una indústria
turística específica i sempre d'una manera totalment
diferenciada del que és la població permanent.

Per tant, returar el que és, d'entrada, fer una negativa
total a les dessaladores, però sí deixar molt clar que són dos
tipus de població i que el que no es pot fer és plantejar
aquest cost de dessalació sobre la població estable.

Per tant, només a nivell de preguntes, he de saber si, de
fet, s'hauria pogut fer el seguiment o les dificultats que no
existeixin els suficients mecanismes de control de les aigües
depurades en la utilització de reg. La veritat és que ens fa
por que es cremi aquesta possibilitat per manca de control
sanitari, perquè açò, moltes vegades, com s'ha explicat, és
de difícil detecció respecte del futur, respecte dels pous que
hi ha i perquè, de fet, s'han donat casos que ha estat així,
que terrenys molt propers a la depuradora, pous molt
propers a la depuradora, perquè no hi ha hagut ni les
mesures d'espais suficient, s'han contaminat, i el procés,
evidentment, de contaminació d'un pou (...) reversible té un
cost de temps i de recursos immens.
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Per tant, és un gran aspecte que se'ns promet com la gran
possibilitat, però no veim que açò sigui només la possibilitat
aquesta, la tècnica, juntament amb les dessaladores, i creim que
hi manca control hi manca control, que, a l'hora també està
estudiat per altres organismes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Barceló. Para contestar, tiene la
palabra el Sr. Rodríguez Perea.

EL SR. DOCTOR EN GEOLOGIA I PROFESSOR DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Rodríguez i Perea):

Bé, només qualque comentari, vull dir que sí que és així que
hi ha estalvi de recursos hídrics, com aturar les pèrdues en la
xarxa i com depurar secundari, com a molt, jo crec que estalvi
d'aigua és molt més, és, evidentment, intentar aturar les pèrdues
en la xarxa, de totes maneres, les pèrdues en la xarxa és un
tema que preocupa l'empresa que ven l'aigua, perquè, en
definitiva, les pèrdues, després, se'n van a l'aqüífer, i es tornen
a recuperar, i quant a la depuració, no entenc ben bé per què no
es va a depuració terciària, perquè el cost és molt barat, vull dir,
el preu de passar de depuració secundària a depuració terciària
és infinitament més barat que dessaladores, que vaixells, que
quasi tot, de manera que crec que ens trobam amb unes
circumstàncies molt fàcil per passar a depuració terciària, i, a
més, és un tema que crea llocs de feina, crea empreses, mou el
mercat, per dir-ho d'alguna manera.

A vegades, he entès que hi ha polítiques d'estalvi que no es
duen a terme perquè no hi ha cap agent que se'n beneficiï més
que la col•lectivitat, i la col•lectivitat és una cosa com una mica
molt difusa. En canvi, en el tema de la depuració terciària, sí
que veig que hi ha empreses darrera que podrien fer-ho, i no
acabo d'entendre per què no es tira endavant amb el problema.

Quant al control sanitari, hi estic d'acord, vull dir que,
tecnològicament, està arreglat des de fa molt de temps. Potser
fa trenta anys ja vaig beure aigua de Barcelona depurada, i, de
fet, aquest problema de beure aigua depurada i reutilitzada és
un problema que tenim, potser, aquí, nosaltres, a Balears, però
que no el tenen a la península, vull dir que l'aigua de l'Ebre és
utilitzada des de Saragossa, Logronyo, etc., utilitza tothom la
mateixa aigua. Així com el problema d'utilització de recursos
subterranis el tenim solucionat i a la península encara no el
contemplen, el tema de reutilització a la península és
absolutament normal, se la beuen no sé quantes vegades,
l'aigua, abans que acabi a la mar, i en canvi, a nosaltres ens
provoca com a tensions i problemes anar cap a una depuració
terciària, la qual jo penso que és fonamental.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez Perea. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el Sr. Mauricio Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, y como no
podía ser de otra manera, y como hemos hecho siempre,
agradecemos la presencia del Sr. Rodríguez Perea, todas las
opiniones que ha expresado y la documentación que nos ha
entregado.

La verdad es que yo no tengo intención de entrar en
debate con usted, simplemente comentaré un par de
aspectos. 

En primer lugar, preocuparnos de algunas cosas que se
han dicho sobre la sinceridad. Yo creo que han sido sinceros
todos los que han venido, acertados, es otro tema, estaremos
de acuerdo o no estaremos de acuerdo con las opiniones que
se han expresado. La verdad es que nosotros, desde el
Grupo Popular, creemos que han sido todos sinceros, de
alguna manera valoramos muy positivamente las opiniones
que usted ha expresado aquí, independientemente de que no
estemos de acuerdo con todas, sí con muchas de las que ha
dicho.

Y que nos dé su opinión sobre si cree que las políticas de
aquí al futuro tienen que pasar, en general, en primer lugar,
como se ha dicho, por ahorro, en segundo lugar, como
también se ha dicho, por inversiones en obras hidráulicas,
independientemente..., nosotros, como grupo, creemos que
independientemente de que sean o no costosas las
inversiones en desaladoras o en otro tipo de formas de
obtener recursos, creemos que se han de hacer, y se deben
hacer, porque es una forma segura de obtener recursos, y
creemos que unas inversiones elevadas son igual de buenas
en desaladoras como lo puedan ser en captación de recursos,
como en Sa Costera, creemos que que sean elevadas, no
tiene por qué quitar que se tengan que hacer, si son
necesarias, y también otra forma de obtener recursos, como
pueda ser, ya se lo he comentado, el ahorro, las inversiones,
también la reutilización de aguas, nosotros creemos, como
grupo, que se debe seguir trabajando en la reutilización de
aguas depuradas, tanto en la segunda fase como en una
tercera fase, dependiendo del tipo de cultivos a que se tenga
que dedicar, está claro que para determinados cultivos, o
para determinadas explotaciones agrarias, basta el agua
depurada, como la que se utiliza ya en algunas zonas, y para
otro tipo de cultivo será necesaria una depuración en una
tercera fase, que, por otra parte, se están haciendo ya las
inversiones, están previstas, y se están haciendo inversiones
en ese sentido.

Y de alguna manera, simplemente, que me comentase
esos aspectos, si usted cree que esta política, que además se
tendrá que discutir con el Plan hidrológico, que supongo que
en breve tendremos sobre la mesa, y todos los ciudadanos
tendrán que opinar sobre él, no sólo los políticos, si usted
cree que es por esta línea por la que hay que ir, un mayor
control, más ahorro, las inversiones necesarias y la
reutilización de aguas. Yo creo que, básicamente, son los
aspectos que se han puesto sobre la mesa durante estas
comparecencias que hemos tenido y que usted también ha
expresado. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rovira. Para contestar, tiene la palabra el Sr.
Rodríguez Perea.

EL SR. DOCTOR EN GEOLOGIA I PROFESSOR DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Antoni
Rodríguez i Perea):

Bé, potser un comentari breu sobre el tema de la sinceritat,
jo crec que tots en som, de sincers, el que passa és que amb
diferents graus, vull dir que hi ha graus de sinceritat, i em
sembla que tothom té uns certs condicionants, condicionants
econòmics, socials, polítics, etc., i llavors crec que la
Universitat és perfectament un òrgan que permet una llibertat...,
és a dir, la llibertat de càtedra, la llibertat d'investigació permet
una sinceritat més ampla en molts temes que no la gent que està
directament ficada en els problemes. Per contra, les coses es
veuen de forma diferent des de la barrera que des de l'arena, on
hi ha el bou, on t'enfrontes directament amb els problemes, però
jo crec que les dues visions són necessàries, perquè els
problemes, normalment, són polièdrics i s'han de veure de
diversos punts.

Quant al tipus de polítiques, jo hi estic d'acord, jo no he
penalitzat les coses perquè tenguin costos elevats, sinó que crec
que el que és adequat és el que és més sostenible, i penso que
l'estalvi és el més sostenible de tot, penso que Sa Costera en
cara és sostenible, encara que sigui car, i, home, des d'un punt
de vista social, diria que el que és més convenient és el més
sostenible i que, a més, sigui barat, vull dir que si és barat i a
més és sostenible, fantàstic, em sembla que és la millor política
que podríem fer.

Estic d'acord que el tema de la reutilització és important.
Crec que alguna de les obres hidràuliques també són
importants. Crec que, en funció d'aquests dos paràmetres, que
contra més sostenible, facin el recurs, i contra més barates
siguin, més importants jo les considero.

I respecte dels cultius agrícoles, crec que aquí sí que valdria
la pena fer esment del fet de la insularitat, és a dir, polítiques
agràries que a nivell europeu puguin ser vàlides, a nivell
insular, pel consum d'aigua que representen, tal vegada són
desaconsellables, i en aquest sentit crec que s'hauria d'anar
alerta amb no aplicar d'una forma automàtica aquestes
polítiques europees, que poden ser molt bones a nivell
continental i, en canvi desastroses a nivell insulars. Abans
comentava, per exemple, que, en funció de polítiques agràries,
a Canàries s'està substituint, en alguns casos, plataneres per
alfals, per alimentar vaques, per produir llet, jo no sé si té
massa sentit això. Probablement, en alguns casos, és massa
fàcil arribar a subvencions europees dient allò que volen a
Europa que facem amb els doblers que ens donen, hi arriben,
aquests doblers, hi  arriben per a una dessaladora, i, és clar, a
vegades, que arribin els doblers, justifica l'actuació, i penso que
no hauria de ser així, hauríem de plantejar-nos què és
convenient per a nosaltres en temes mediambientals, en temes
d'aqüífers, en temes de recursos hidràulics, en temes de política
insular i, si llavors tenim recursos europeus, millor, però penso
que l'objectiu s'ha de fer amb aquests termes: primer, què és el
que ens convé com a arxipèlag,  com a comunitat, i després, si
tenim el finançament, o no.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez Perea.

Acabado el debate de esta comparecencia, sólo queda
agradecer la presencia en esta comisión del Sr. Antoni
Rodríguez Perea.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión. Muchas gracias.
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