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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados. Vamos a empezar la sesión de
la Comisión no permanente para el estudio y la elaboración de
propuestas de actuación para resolver el problema de la escasez
del agua. En primer lugar, ¿hay sustituciones, por favor?

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí a Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Antes de empezar en esta comparecencia, quería
informarles que después de la comparecencia del conseller de
Agricultura se acabará el segundo turno o segunda fase de
comparecencias. Como ustedes saben, y con el programa
aprobado en mayo del 96, figuraba la creación de una ponencia
en la cual se elaborarán las conclusiones. Como los grupos
parlamentarios no han decidido o no han emitido quienes son
los ponentes, les daríamos un plazo hasta el lunes, incluido el
lunes de la semana que viene para cada grupo parlamentario
nombrar sus ponentes, y así poder convocar la ponencia para
sacar las conclusiones.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Josep Juan i Cardona,
conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria.

A continuación pasamos a dar la bienvenida al Hble. Sr.
Conseller de Agricultura, Comercio e Industria, el Sr. José Juan
Cardona. Pasamos entonces a entrar en la comparecencia del
Sr. Conseller de Agricultura, a quien rogamos tenga a bien
informar sobre el tema objeto de la comparecencia, advirtiendo
a los grupos parlamentarios que después de esta intervención
podrán formular las preguntas u observaciones que consideren
pertinentes. Sr. Conseller, tiene usted la palabra.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President; bones tardes, senyors diputats,
senyores diputades. Al llarg d'avui hi ha hagut algunes
compareixences, i tots els que han intervengut a l'anterior
comissió han fet promesa de ser breus, i no han sabut o no han
pogut complir-ho. Jo no ho promet, però ho pens.

Per començar informant sobre què incumbeix a la
Conselleria d'Agricultura respecte del que ens ha dut avui al
debat, seria bo tal vegada recordar que la Conselleria
d'Agricultura té encomanada com a competència la
realització de totes les actuacions en matèria de reforma i
desenvolupament agrari d'interès de la Comunitat
Autònoma, i evidentment entre les actuacions de reforma i
desenvolupament agrari hi ha la regulació i la millora dels
regadius. Ara bé, aquesta competència que tenim també a
vegades ve afectada pel que podríem dir competències
concurrents, i pos un exemple: Un aspecte important a
Balears quan estam parlant de regadius és la reutilització de
les aigües depurades, i en aquest cas és fonamental la
implicació de totes les administracions interessades, que han
d'actuar d'una manera, com estam fent, coordinada, per
poder dur endavant les obres a realitzar, i així correspondria
a la Conselleria d'Agricultura les actuacions per a la
utilització de l'aigua depurada en reguius, és a dir, dipòsits,
embassaments de regulació, impulsions, xarxa de
conduccions a les zones regables, xarxes de distribució,
etcètera.

Jo voldria abans d'introduir-me molt dins la qüestió,
començar fent una afirmació, i és que l'agricultor no és una
persona que malbarati l'aigua. L'agricultor acostuma a
utilitzar només l'aigua que necessita. Jo vull rebutjar, i per
això vull que quedi aquí a efectes de constància en el Diari
de sessions, vull rebutjar de la manera més forta que pugui,
que no accept que qualsevol concepció de l'agricultor, del
pagès, com algú que malbarata l'aigua. Jo no sé els motius
pels quals pareix existir una sensació més o manco
generalitzada que l'agricultor de Balears gasta més aigua de
la que necessita per regar els seus cultius; una cosa que de
cap de les maneres s'ajusta a la realitat. I tractaré de
demostrar-ho.

Mirin, una cosa és que el sector que consumeix més
aigua de Balears, i de tota Espanya, sigui el sector agrari, i
a Balears es fixa el seu consum sobre un 60% del total
d'aigua que s'està consumint avui en dia a les nostres illes.
Però hi ha diferents dades, és a dir, una cosa és que siguem
els que més consumim, i l'altra cosa és que no ho facem
d'una manera responsable.

Per començar, els agricultors de Balears utilitzen per reg
el 22% de l'aigua que es depura a Balears; i si tenim en
compte que es depura d'una manera o l'altra el 97% de
l'aigua residual, ens trobam que a efectes totals estam
utilitzant sobre el 20 o el 21% de l'aigua residual, Repetesc:
el 22% d'aigua depurada, e en total el 21% de l'aigua
residual. Jo crec que és un dels percentatges més alts de tot
l'Estat espanyol.
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També hi ha una dada que interessa, i és que partint del Pla
hidrològic, de les Directrius del Pla hidrològic de Balears, les
dotacions d'aigua, és a dir el consum d'aigua per hectàrea, si els
comparam amb la realitat, amb les atribucions que es donen
ara, veurem que normalment estan al voltant d'aquests límits,
aquestes dotacions que fixa el Pla hidrològic, i en alguns casos
van per davall. És a dir, tampoc per aquí no es pot acreditar que
hi haja un ús excessiu d'aquesta aigua. També tècnics de la
Conselleria de Medi Ambient, i un tal vegada dels més
coneguts de Balears, com és el Sr. Barón, ha corroborat que la
realitat agrícola d'aquestes illes (...), i que no és altra realitat
que en els darrers anys l'agricultor ha anat modernitzant les
seves explotacions, i ha anat substituint els sistemes de reg als
seus cultius de la manera més possible. Ha estat substituint, per
entendre'ns, el reg a manta, el reg per inundació per altres
sistemes que estalvien més aigua, més eficients, parlem
d'aspersió o parlem de goteig.

I això ho podem comprovar amb les estadístiques que els
indic: Avui en dia només el 23% de la superfície regada es fa
per gravetat, o sia per inundació o per solcs. Per aspersió es
rega el 53% de la superfície, i el 17% es fa a través de reg
localitzat: goteig, microaspersió, subterrani, etcètera. I dins això
hem de dir que aquest 23% de la superfície regada per
inundació o solcs es localitza primordialment a dos punts, un a
la serra de Tramuntana de Mallorca, i l'altre al pla de Palma; i
són dos tipus de cultius, un és el de Palma, és el pla de Sant
Jordi, per entendre'ns i parlar el més clar possible, i són zones
que reguen amb aigua depurada, i que ja estan preparades
d'antic per regar a peu, i és per a cultiu de forratgeres, en
concret per l'alfals. L'altre, a la zona de Tramuntana, és
diferent, són petits cultius que hi ha, que es proveeixen d'aigua
de fonts de fa molts d'anys, i que es reguen a través de
canalitzacions moltíssim antigues, com és a la zona de Sóller,
que vostès deuen conèixer; tot i que dins ja dins la vall de
Sóller s'està substituint molt d'aquest reg a peu, d'aquestes
xarxes que hi ha antigues, amb reg localitzat, primordialment
en els cítrics.

També, per últim, les tendències de regadiu observades
apunten cap a una estabilització a nivell general, si bé hi ha
variacions de tipus comarcal. Podem dir, per exemple, que a la
zona de Campos baixa la superfície de regadiu, i en canvi està
augmentant a la zona de Manacor i d'es Pla. Jo crec que amb
aquestes dades, queda clar que el pagès és un dels professionals
més responsables en la utilització d'un recurs que sabem tots,
i ell el primer, que és escàs, i del qual, per altra banda, depèn
directament.

Dit això, m'agradaria entrar a explicar-los una sèrie d'idees
o factors que en la meva opinió són claus, i han de guiar, han de
dirigir la política de regadiu agrari en aquesta comunitat.
Primer de tot, el recurs, evidentment, i crec que al llarg de totes
les compareixences que s'han fet en aquesta comissió per
estudiar l'escassesa d'aigua, tothom, independentment de la seva
postura política, hi coincideix, i és que l'aigua és un recurs
limitat, i per tant és necessari continuar fomentant polítiques
orientades a optimitzar l'ús, la gestió i la planificació del recurs
de l'aigua.

Per l'altra banda, jo consider que la necessitat d'estalviar
aigua no implica renúncies al regadiu. Jo crec que és un
objectiu factible dur una política d'optimització en el consum
d'aigua, i no disminuir l'aigua destinada als regadius. Crec que
és absolutament injustificat pensar que com que tenim falta
d'aigua la solució més pràctica i més senzilla és llevar una part
del cabal de l'aigua als pagesos i dur-ho cap a un altre ús. Al
final el que feim és desvestir un sant per vestir-ne un altre, i no
és la solució definitiva.

Jo crec, i és una de les característiques essencials per al
futur de la nostra agricultura, que el manteniment del
regadiu dins el nostre sector agrari és essencial. I per què?
Pel simple fet que l'agricultura de regadiu els podria dir que
és fins a 16 vegades més productiva que la de secà. De fet
podem fer les comparances. Avui en dia la superfície de
regadiu representa un 10,5% de la superfície agrària
productiva total. Doncs aquest 10,5% genera unes rendes
que representen el 76% de la producció agrària total, i això
és una dada que ens indica clarament que el manteniment de
l'agricultura de regadiu és no només per a la Conselleria o
per al Govern, jo crec que per a tota la societat, un objectiu
irrenunciable, perquè de fet el seu manteniment és essencial
per al futur de l'agricultura com a activitat econòmica.

Insistesc, per tant, que aconseguir aquest manteniment
i optimitzar al mateix temps la utilització de l'aigua de reg
és un objectiu factible, perquè realment existeixen moltes
maneres de compatibilitzar les dues necessitats, i és dins
aquest context que vull anunciar que la Conselleria està
preparant, d'acord evidentment amb les Directrius del Pla
hidrològic, i dins el que és també el Pla nacional de
regadius, el propi Pla balear de regadiu, que per mi ha de
comptar amb dues parts molt importants: per una banda li
podrien dir la normativa, el que és general, el que és comú
a tot tipus de regadiu, perquè, més endavant ho explicaré,
consider que el nostre Pla de regadiu ha de pivotar sobre la
reutilització d'aigües depurades. Però és evident també que
considerar que tots els regadius han de ser amb aigües
depurades, o que l'agricultura absorbirà el cent per cent de
les aigües depurades, és quelcom talment utòpic i
irrealitzable. Hi haurà inevitablement zones on les aigües
depurades no podran arribar, i per tant jo crec que hem de
fer dues parts, una genèrica que es refereixi a les millores o
a la potenciació de la modernització i millorar les
instal•lacions de reg ja existents, escometre una sèrie de
reparacions que permetin un millor aprofitament de les
aigües, fomentar la instal•lació de sistemes de reg automàtic
que permetin controlar millor el cabals subministrats, o
impulsar allí on sia possible les programacions nocturnes de
reg, que permetrà a més de l'optimització del recurs un
abaratiment del cost.

Aquests (...) que els estic anunciant es poden aplicar a
qualsevol tipus de reguiu, tant si és amb aigua potable com
si és amb aigua depurada, i per tant dic que ha de ser
l'objectiu. Ara bé, després hi ha la part, si em deixen dir,
específica o especial d'aquest Pla de regadiu de Balears, que
és el de propiciar la substitució de sistemes de reg per
aigües depurades. 

Se m'oblidava un dels objectius que és genèric, i que
també afecta, que és anar substituint els regs antiquats, els
regs poc selectius, i estic parlant d'aquest 23% que tenim de
reg a manta, o d'aquest 53% de reg per aspersió, anant-los
adequant a sistemes més moderns i més selectius de reg,
també ben entès que això no pot ser mai una qüestió
genèrica, és a dir no es pot dir "a partir d'ara es deixa de
regar per aspersió i es rega només per goteig, o en reg
generalitzat", perquè hi ha cultius que no ho admeten, o hi
ha sistemes de cultius, i estic pensant, per exemple, a la
zona de sa Pobla la patata primerenca, o la primera collita
de patata que es fa, que precisament es rega per aspersió per
lluitar contra les gelades. Està clar que aquest tipus de cultiu
específic no es podrà regar mai a través de goteig; però n'hi
ha d'altres que en aquest moment sí que s'estan regant per
aspersió que s'haurà d'intentar o s'haurà de potenciar el
canvi d'aquest tipus de regadiu.
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I entrem en el que ha de significar o el que significa la
reutilització de l'aigua depurada. Deia al principi, i això és així,
que som la comunitat que destina més aigua depurada per
regadiu, estam al voltant del 22%, quan parlam respecte del
total de l'aigua depurada. Poques comunitats tenen aquest
nivell. Ara bé, això, que és una bona dada, que és una cosa que
crec que és bona, i que així s'ha de reconèixer, no és el màxim;
nosaltres hem de procurar que la utilització de les aigües
depurades per regadiu sigui el màxim. Deia fa un momentet que
no podia ser el 100%, és evident, però l'hem de buscar, aquest
100%, s'ha d'intentar al màxim que la política de regadiu dugui
l'ús de l'aigua depurada.

I també he de dir que no compartesc en absolut les veus que
assenyalen els pagesos com les persones que obstaculitzen la
consecució d'aquest objectiu, perquè probablement la
consciència que tenen els pagesos és tot el contrari. Ara bé,
també hem de tenir en compte una qüestió. Amb les dades que
supòs que els tècnics els hauran ofert, se n'hauran adonat que la
depuració de l'aigua és cara. Si al pagès se li ha de fer pagar la
depuració de l'aigua, se li ha de fer pagar les construccions que
s'han de fer de xarxes de distribució de reg, d'embassaments o
de dipòsits reguladors d'aigua, i tota aquesta inversió que és
milmilionària, nosaltres calculam que avui en dia treure les
canalitzacions només amb obra, no parl ara de depuració,
només amb obra el Pla de reutilització d'aigües depurades ens
pot pujar quasi 16.000 milions de pessetes. Si feim pagar això
als pagesos, és evident que ningú no voldrà regar amb aigua
depurada. El que hem de tenir molt clar, i crec que això quasi
ja està fora de discussió, és que al pagès quan li parlam que
regarà amb aigua depurada, s'ha de fer partint de la base que li
surti igual o més barata que l'aigua que ara té. I no oblidem que
una de les característiques dels regs de Balears és que
precisament és un reg individualitzat, les pràctiques
comunitàries es fan només a les zones on hi ha regadiu amb
aigua depurada, pla de Sant Jordi, el punt verd de Santa Eulària;
i algunes zones testimonials com pot ser Artà, com pot ser
algunes zones petites de Sóller. Això suma en total unes 2.500
hectàrees. La resta es rega amb el sistema individualitzat, és a
dir, quasi cada explotació té el seu propi proveïment d'aigua. 

Si no oferim al pagès un avantatge en la utilització d'aigües
depurades, per molt que facem, per molt que vulguem, no
aconseguirem que el pagès usi l'aigua. I crec que també l'error
que es pot haver dut, i d'això possiblement siguem responsables
tots, a l'hora de convèncer el pagès perquè utilitzi l'aigua
depurada, és que quan parlam de reutilització d'aigua depurada
quasi -i ho dic amb tot el respecte cap a tothom- estam
plantejant-nos la idea de llevar-nos un problema de davant, no
estam pensant en dinamitzar o millorar o fer més rendible una
explotació agrària, no estam pensant en millorar una activitat
econòmica, estam pensant en llevar-nos un maldecap. I tal
vegada començar per aquí, aquest plantejament ja és equivocat.
El pagès no ha de ser la persona que llevi el maldecap a la
societat perquè l'aigua depurada no es perdi; sí ha de ser una
persona que aprofiti un recurs que tenim, i que serveixi per
millorar la seva explotació. 

Quins són els problemes que ens trobam avui en dia per
a aquesta reutilització? El primer ja l'he dit, el cost
econòmic. En aquest moment estam redactant la previsió del
cost de les obres que es necessitarien per posar en regadiu
tots els cabals que surten de les depuradores que tenim a les
Illes, i ens surt una quantitat poc menyspreable, ronda entre
15.700, 16.000 i busques de milions de pessetes. Això
implica també la seva declaració d'utilitat pública, implica
també incloure-ho dins el Pla nacional de regadius, i implica
obtenir la finançació suficient pel que deia al principi,
perquè al pagès no li costi sous, li pugui sortir tan barat com
sigui possible, i jo anava a dir gratuït, però no sé si es podrà
arribar a aconseguir. Ara, està clar que el Govern té el
compromís d'intentar abaratir al màxim de cara al pagès no
només l'amortització d'aquestes obres, sinó fins i tot els
costos d'utilització i de reposició i manteniment d'aquestes
xarxes.

També hi ha una qüestió important que s'ha d'anar
solucionant a mesura que es dugui endavant la reutilització
de les aigües depurades, que és la qüestió de la qualitat de
les aigües residuals. Es parla sempre que és necessari per
regar qualsevol sector la terciarització. Mirin, jo em
conformaria amb menys, he de ser sincer. Jo m'estimaria
més fer un estudi a cada àrea que s'hagi de regar en funció
de la qualitat de l'aigua de cada depuradora, i m'explic: Hi
pot haver zones que per les seves característiques -ara estic
pensant, per exemple, en la zona de sa Pobla-Muro-, que per
les característiques de la terra sí que és necessària una
depuració terciària, filtra molt, i segons les condicions en
què estiga l'aigua depurada pot afectar l'aqüífer. Per tant, ja
no és qüestió de cultiu, és qüestió de la condició del subsòl,
i allí haurem de fer terciarització. 

Ara, hi ha zones que, o bé perquè el cultiu no ho
necessiti, o bé perquè la terra, les condicions del subsòl no
ho fan necessari, que no seria preceptiu o no seria obligatori
utilitzar la terciarització de les aigües. Estic pensant, per
exemple, en aquestes petites depuradores de l'interior de
Mallorca, com, no ho sé, se m'acudeix ara la de Porreres, o
qualsevol altra, que possiblement no fes necessària aquesta
terciarització, i el destí de l'aigua depurada, que sempre
pensam en farratges o en hortalissa, es podria dur a un cultiu
també bastant interessant per als nostres pagesos com és
l'ametlla o la garrova, o fins i tot l'olivera. Balears deu ser
l'única zona on no s'utilitza el reg per a l'ametller; i amb
molt poca aigua -això significaria que amb molt poca aigua
podríem tenir una zona bastant grossa de regadiu per a
l'ametlleer- es podria augmentar d'una manera sorprenent la
producció de l'ametller. A la finca de la Conselleria tenim
alguns ametllers que estam regant, i amb molt poca aigua
donen uns resultats espectaculars. Crec que també seria una
manera molt important no d'eliminar un residu, sí de
dinamitzar i ajudar que l'agricultura d'aquestes zones del Pla
sia més rendible.
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Quins objectius podria tenir aquesta secció del Pla d'aigües
depurades de Balears? Per una banda incrementar els recursos
hídrics disponibles a través de l'ús de les aigües residuals
depurades per reguiu. Està clar també que quan parlam com
hem de posar en marxa aquests plans, s'ha d'anar primer de tot
a substituir les aigües, és a dir a substituir els regs. I entenc que
en les aigües depurades, excepte alguns punts concrets o
excepcionals, no hem de buscar els nous regadius. Les
excepcions estarien en el que els comentava fa un moment
d'aquestes petites depuradores que no donen per molt més. Però
sí que a les grans depuradores el que s'hauria de buscar és
substituir les zones de regadiu que ara reguen amb aigua
potable, substituir-les per la utilització d'aigua depurada.
D'aquesta manera s'alliberarien tots els pous que tenim ara en
funcionament, i seria una manera d'estalvi possiblement, però
també d'optimitzar el recurs que tenim.

També la preferència que s'ha de donar és dirigir-a a les
zones que estan en perill de salinització, o que en aquest
moment ja tenen punts de salinització. També s'ha de dur on
manifestin més interès els pagesos, i sé que això ha dut algunes
vegades a ser bastant pessimista per part d'alguns tècnics,
perquè el primer que diuen és que el pagès no vol regar amb
aigües depurades, i torn quasi quasi al començall; jo no crec
que això sia així; jo el que sí crec és que moltes vegades,
segons com es plantegi el tipus d'ús, el pagès no voldrà. Si al
pagès li surt molt més car, torn a dir, que el que li costa treure
la seva aigua, no voldrà regar amb aigües depurades. Si a més
de tot això, el plantejament que se m'acut fer és com s'ha fet a
tota Espanya, és primer buscar el pagès que vol regar, i després
buscar la finançació de l'obra, per quan tenim els pagesos i la
finançació ha arribat, o el pagès s'ha retirat de vell, o ja ha
perdut l'interès. Si es fa al revés, que és el que estam intentant
ara, fer un càlcul del que ens pot costar la inversió, buscar la
finançació, i una vegada tenir els sous recollir les zones i anar
amb sous, si em permeten dir l'expressió, anar amb sous per
davant, per fer veure al pagès que és possible i que no li costa
més que la utilització de l'aigua potable, és molt possible que hi
hagi un increment respectable en aquest ús.

Finalment, la selecció de les zones regables també s'ha de
realitzar en base als estudis de viabilitat que han de contemplar
els paràmetres hidrogeològics amb l'objecte de prevenir la
contaminació dels aqüífers i contemplar l'aptitud de les terres
per als recs, la qualitat de les aigües de l'efluent, etcètera. Jo
volia resumir aquest pla, que realment consider molt ambiciós,
i que en aquest moment presentam, o estam negociant amb
Madrid per quan tenguem tota la documentació redactada ja
lliurar quelcom que sigui conegut com un pla pilot, crec que pot
ser un exemple per a tota Espanya, atès que en aquests moment
són la comunitat que més consumeix, i som la comunitat que
més hem de consumir, vull dir, no podem rebutjar una quantitat
d'aigua. Jo aquest dia deia en una roda de premsa, perquè els
senyors diputats sabran que aquests dies se celebra aquí, a
Mallorca, el Congrés nacional de reg, i deia que durant molt de
temps en aquestes illes l'eslògan o la frase tòpica havia estat
que ni una gota d'aigua sense depurar. Jo crec que ara l'hem de
canviar, jo crec que ara hem de dir que cap gota d'aigua sense
ser aprofitada, cap gota d'aigua a la mar, i tota a la terra.

I, en fi, m'havia proposat ser el més breu possible, perquè
crec que el bo seran les preguntes que els senyors diputats
tenguen bé a fer-me.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller, por esta exposición.
Antes de continuar, y comprobando que están todos los
portavoces de los grupos parlamentarios, quería
comunicarles que la ponencia que antes he dicho está
creada, y les comentaré quienes son los miembros que la
formes: los diputados Sres. Charneco, Vidal, Rovira, la Sra.
Barceló, el Sr. Triay, Sr. Alorda, Sr. Grosske, Sr. Ramon
Balanzat, y el presente que les habla. De todas formas ahora
se les repartirá una lista para su conocimiento. Quiero
comentarles que ya la ponencia tiene como misión la
búsqueda de las conclusiones de esta comisión.

Acabada la exposición del Sr. Conseller, para formular
preguntas, por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sr. Conseller. Vostè
ha fet una sèrie d'afirmacions que aparentment, i per això
m'agradaria que en ho aclarís una mica, pot ser una mica
contradictori. Vostè diu que el pagès només utilitza l'aigua
que necessita, que no és veritat que el sector agrícola o que
els pagesos sigui el sector malbaratador d'aigua, etcètera.
Malgrat tot, sí que ha reconegut que és el sector que més
aigua consumeix. Però aquí hi ha un problema. Tots els
tècnics que han passat per aquí reconeixen que lògicament
si el 60 -bé, la majoria diuen el 65%, no ve de 5 però-, 65%
del consum total és del sector agrícola, i que per tant quan
s'han de prendre mesures per estalviar aigua, per
racionalitzar l'aigua, s'ha de començar per l'agricultura,
perquè són les dues terceres parts del consum. Per tant
d'alguna manera la sensació que m'ha quedat és que el
conseller d'Agricultura és refractari que es prenguin mesures
serioses en el sector agrícola per tal d'arribar a racionalitzar
això. Per un costat deia que sí, però per l'altra deia que no,
i deia que no s'ha de culpabilitzar el pagès; estic d'acord, no
hem de culpabilitzar el pagès, però alguna cosa hem de fer.
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Després, quan parlava d'aigua depurada, i diu que moltes
vegades es culpabilitza també el pagès, i es diu que el pagès no
vol utilitzar aigua depurada, perquè -entre altres coses, deia
vostè- li surt més car, és normal. Però s'ha oblidat d'una part, i
és que el pagès moltes vegades no vol utilitzar aigua depurada
perquè és dolenta, perquè està mal depurada i el pagès no és
bàmbol, el pagès no és beneit, sap perfectament la qualitat
d'aigua que necessita i veu que de les depuradores moltes
vegades li arriba una aigua que li han promès que és una aigua
apta per als regs que ell té i per als cultius que ell té i després se
n'adona que aquella aigua no té la qualitat de depuració que li
havien promès; per tant no en vol saber res, d'aquella aigua
depurada. Això ha passat a Santa Eulàlia i ha passat a altres
llocs. Per tant, la desconfiança del pagès no ve només pel tema
econòmic que, efectivament, és cert que, bé, no podem exigir
al pagès més sacrificis dels que ja fa, d'acord, però sí que també
s'ha de mirar, i per això li vull demanar què opina del tema (...),
qualitat de l'aigua depurada, la qualitat, i si aquesta és una raó
per la qual el pagès també desconfia en aquest tema.

Per altre costat vostè diu que està molt content d'aquest 22%
d'aigua depurada utilitzada. Jo crec que, òbviament, és
insuficient; és veritat i sempre el Govern presumeix molt que
pràcticament Balears és pionera a Espanya en temes de
depuració i de reutilització d'aigües, sembla ser, però així i tot
estam encara començant; jo vull demanar que es faci un poc
més de via. Em preocupa que el conseller sigui conformista en
el sentit de dir que, bé, la depuració terciària tampoc no és tan
important, bé, que alguns llocs potser sí però a altres no..., bé,
l'he vist -diguem- amb poc entusiasme per la depuració
terciària, amb poc entusiasme. Bé, altres vegades, en grans
debats sobre l'estat de la Comunitat, sempre havia sortit aquest
tema i el president de la Comunitat sempre deia que ara anam
cap a la depuració terciària, que és un objectiu, i sempre es
parla d'un futur, no? Per tant, jo vull demanar-li si ho he
interpretat malament o si és així. Per tant, ara em contestarà.

I simplement vull dir-li que m'agradaria preguntar-li quins
són els tipus d'ajudes, actualment, que s'arbitren per part de la
conselleria per estimular i ajudar el pagès a substituir el seu
sistema de reg, perquè segons deia vostè encara hi ha un 23%
de pagesos que reguen per inundació, un 53% per aspersió i, per
tant, se suposa, supòs jo que un dels objectius haurà de ser
estimular el pagès perquè vagi canviant cap a un sistema de reg
més eficient. Econòmicament i a nivell d'ajudes, de
subvencions, com es fa o com es pensa fer aquest tema?
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Balanzat. Para contestar tiene la palabra
el Sr. Conseller, Sr.  José Juan Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Diputat, jo crec -
començarem pel principi- que deia vostè que hi havia certa
contradicció en allò que afirmava, per mor que deia que el
pagès, jo deia que el pagès només utilitzava l'aigua que
necessita però que, en canvi, és el que més consumeix, i que
era reticent al fet que es prenguessin mesures serioses quan
parlàvem d'estalvi d'aigua o quan parlàvem d'optimització.
Miri, primer, que sigui el que més aigua consumeix no té
cap contracció amb el fet que jo digui que utilitza l'aigua
adequadament; que sigui el que més aigua consumeix no
significa que la malgasti, jo el que dic és que el pagès és un
professional que utilitza la seva aigua racionalment, que no
malgasta aigua; estic convençut que si agafàssim tots els
ciutadans de Balears i féssim un estudi que miràs qui
malgasta més aigua, si la gent la viu als cascs urbans o la
gent que rega, ens en duríem alguna sorpresa, i no ho afirm
jo tot sol. Miri, aquí hi ha hagut alguns tècnics que han
considerat, i no de la Conselleria d'Agricultura i que, per
tant, no tenen per què dir el que diuen, que deu pensar que
els tècnics que tenim són prou independents però que no
pensen com jo, si tant vol, i mantenen que el pagès utilitza
menys de l'aigua que té autoritzada per treure dels seus
pous, a nivell general. Això s'ha dit aquí.

També..., bé, no sé si ho coneix, però fa un moment he
dit que quan parlam de dotacions d'aigua, és a dir,
d'hectòmetres o de tones d'aigua, de metres cúbics d'aigua
per tona, li comentava que no passam les previsions de les
directrius del Pla hidrològic, estam al voltant; els estudis de
caracterització que fa el ministeri, que ha fet el Ministeri
d'Agricultura en col•laboració amb la Conselleria de Medi
Ambient i amb la nostra conselleria i altres departaments
per preparar el Pla nacional de reguius, una de les mencions
que fa com a característica de reguius de Balears és que
feim un ús normal de l'aigua, fins i tot apunta que hi ha una
petita part, crec que és un 14 o un 15 per cent -li parl de
memòria- que consumeixen menys..., que hi ha una
diferència de més d'un 25% entre el límit que posa, el límit
ideal que posa el Pla hidrològic o les directrius del Pla
hidrològic, i el consum real d'aquesta aigua; això és el que
jo li volia dir. Per tant jo crec que no competeix una cosa
amb l'altra, i possiblement ens troben que en el futur el
consum de l'agricultura més o manco es mantengui, és a dir,
representa el 55%, i que allò que pugi sigui el consum, si
vol, per proveïment a poblacions.
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Jo no som contrari al fet que es prenguin mesures; a allò que
som contrari és a la postura fàcil de dir: "ara hem d'abaixar el
consum d'aigua; solució: tancar l'aixeta al pagès". Això no s'ha
dit així, però moltes vegades s'ha insinuat. No, aquí és on jo
m'opòs, aquí on crec que s'actua d'una manera equivocada. Jo
el que dic és que s'ha de buscar la màxima eficiència en l'aigua,
i jo, com a responsable d'Agricultura, he de procurar que dins
el meu departament o dins el sector que m'afecta això es faci al
màxim; per això li deia que hem de potenciar la utilització de
sistemes de reg que duguin a aquesta eficiència. Encara hi ha
aquest 23% que dèiem de reg a manta; ara, també recordarà que
comentava que, a vegades, resulta molt difícil canviar un
sistema per un altre perquè el cultiu no ho admet, li deia que en
el pla de Sant Jordi s'està regant a manta perquè és una zona
que, per les característiques, es rega amb aigua depurada tota
una zona d'alfals, i l'alfals o els cereals, els cultius herbacis, no
els podem regar amb goteig; sí que podem dur, aquestes zones
on hi ha manta substituir-les per aspersió, que ja implica més
control en el consum d'aigua, i hi ha zones que es reguen per
aspersió que les haurem de dur a regar per goteig, o vaja, amb
reg localitzat. Li deia com a excepció que no es podia regar per
aspersió quan parlava de la patata primerenca de sa Pobla, però
convendrem vostè i jo que quan la patata no és primerenca i no
hi ha el risc de gelades idò es pot regar per goteig o localitzat,
és veritat. 

Jo el que crec és que dins una postura raonable s'ha de
buscar el màxim d'efectivitat, el màxim d'utilització de l'aigua,
i amb això no tendrà problemes ni amb el conseller ni amb la
conselleria, ni amb el Govern ni amb els pagesos. Sí tendrà
problemes quan plantegem aquest enfrontament: consum urbà,
consum agrari, dir que perquè el consum urbà funcioni hem de
reprimir l'agrari. No, miri, això crec que és injust. A més, per
a mi és un tema de supervivència del món agrari; tothom
s'omple la boca dient que hem de lluitar perquè els pagesos
continuïn endavant, tothom defensa que el món agrari vagi
endavant i resulta que el sector que més possibilitats té..., és a
dir, al final li diré d'una altra manera: resulta que tothom al
final proposa problemes a aquest desenvolupament o a aquesta
preservació, i això no és just. Això és el que intentava explicar
i no sé si ho he fet encertadament. 

Jo crec que s'ha de racionalitzar i s'ha d'optimitzar al màxim
l'aigua. Per això, perquè s'ha d'optimitzar el consum d'aigua i
perquè hem d'evitar sobreexplotar els nostres aqüífers, hem
d'anar a la utilització d'aigua depurada, però no -com deia
abans- per llevar-nos un problema de sobre, perquè fa falta.
Això és el que jo li volia dir i no sé si ara, contestant-li, he
aconseguit aclarir la meva postura.

Bé, em parlava també que el tema econòmic no és l'únic
motiu pel qual el pagès no accepta el reguiu amb aigua
depurada, sinó també la qualitat de l'aigua. Evidentment;
clar, jo he parlat, i potser ha estat un error meu, m'he centrat
només en el punt de vista agrari: quan he parlat el Pla de
reutilització d'aigües depurades no he parlat de la qualitat de
l'aigua més que per parlar de la terciarització, que ho
deixaré per al final perquè veig que a vostè l'ha afectat. No,
miri, la qualitat, és evident que si volem un pla balear de
reguiu que pivoti sobre la reutilització d'aigües depurades,
sobre la utilització d'aigua depurada per regar, el pagès ha
de tenir, a més d'un bon preu, una aigua de qualitat, això és
absolutament indiscutible, i això que li diré ja ho lligam
amb la terciarització: jo no estic en contra de la
terciarització, ni molt manco, jo el que li deia és que a
vegades la terciarització ha de ser generalitzada, el 100%.
Molt bé, hi ha una normativa europea que exigeix que les
poblacions d'un mínim d'habitants d'aquí a unes dates
determinades hagin de tenir l'aigua terciaritzada; llavors diu
que dins unes altres dades determinades, l'any 2005 o 2006,
els pobles més petits han d'anar terciaritzant. Com vostè
veu, al final acabarem, si no per convenciment sí per
normativa, tenint totes les aigües depurades en nivell
terciari.

Jo li parlava de la possibilitat d'utilitzar l'aigua depurada
per a reg, que no és el mateix, és a dir, podem en aquests
moments -si em permet dir una barbaritat- per tirar l'aigua
a la mar terciaritzarem (...) i a mi no m'afecta des del punt
de vista agrari. En canvi, si parlam de possibilitats agràries,
jo el que sí li vull dir és que per tirar endavant aquest pla
moltes vegades no farà falta esperar a tenir l'aigua
terciaritzada, que es podrà fer sense terciaritzar.
Evidentment llavors, per les necessitats que vulguem, per
les necessitats legals, per convenciment, perquè fa falta, farà
falta la terciarització, però el que volia remarcar era que des
del punt de vista agrari no era necessari arribar tan
endavant.

I em parlava de les ajudes. Miri, les ajudes es vénen
donant des de fa ja algun temps; bàsicament se centren en
el Decret 224 del 96, que desenvolupa el Decret 204 del 95,
de l'Estat, i que treu raó també de la Llei de reforma i
modernització de les estructures agràries. En què consisteix
aquest enfilall de lleis que li acab de dir? Idò bé, és tot un
cos d'ajudes que es donen a l'agricultura per modernitzar les
estructures agràries i, dins elles, per presentar els plans de
millores que es facin a qualsevol de les finques dels pagesos
i dins aquests plans de millores, com vostè comprendrà, hi
van les millores en el reg. És a dir, el pagès, avui en dia,
modernitza, substitueix els regs, els sistemes de reg, per una
raó també molt senzilla i no ens hem d'enganar: qualsevol
estalvi de consum d'aigua significa en aquest moment
estalvi de consum d'energia, significa una millora en els
costos, significa un abaratiment de costos i, per tant, un
augment de rendibilitat, i aquest és el camí, i més que grans
discursos i més que molta normativa aquest és el camí que
hem de seguir, convèncer el pagès des del punt de vista
pràctic del fet que optimitzant l'aigua, que modernitzant els
seus reguius, millorarà també el seu rendiment.
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Finalment deia que el percentatge d'utilització d'aigua
depurada, que era el 22%, li sembla insuficient. A mi també, i
supòs que a tots els que som aquí, sens dubte, sens dubte que és
insuficient, si no, per què aniríem a presentar o a preparar un
pla de reutilització d'aigües depurades? Una cosa és que sigui
insuficient i que el nostre projecte sigui arribar al màxim, i
l'altra és que aquí anam per davant de la resta d'Espanya. Que
començam? Sí, i no només a Espanya, a Europa també, i en el
tema de depuració d'aigües també s'està començant, si tant
parlam de depuració terciària, però una cosa és això i l'altra és
que aquí hi hagi una voluntat, i la voluntat es demostra amb
aquest percentatge, i li recordaré només com a dada i no és
mèrit del conseller que li parla: la primera instal•lació o la
primera explotació de reutilització d'aigües que s'ha fet a
Espanya s'ha fet a Mallorca i és al pla de Sant Jordi i fa deu
anys, és a dir, no és mèrit de qui li parla ni molt manco, és
mèrit de molta altra gent i dels pagesos davant de tot, però que
això és així, sí, i que coincidesc amb vostè que és insuficient;
no estic d'acord amb el fet que és una quantitat rebutjable.

Sr. President, tot el que havia estalviat abans ho estic
perdent ara.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida de Baleares tiene la palabra
el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo el primer que vull
remarcar és que aquí..., jo a cap de les comissions ordinàries o
permanents ni en aquesta comissió d'estudi no he sentit cap
grup polític culpabilitzar els pagesos per malgastar l'aigua, ni
culpabilitzar l'agricultura de l'existència de problemes d'aigua
a la nostra comunitat. Jo no ho he sentit aquí a cap grup polític.
Sí he sentit dels membres del Govern, en concret els consellers
de Medi Ambient, tant l'actual com l'anterior, que són els que
jo he agafat en la meva curta vida parlamentària, sí els he sentit
a dir reiteradament que la no utilització d'aigua depurada per al
reg era per incomprensió dels pagesos respecte a les bondats
d'aquesta utilització. És la primera vegada, naturalment, que jo
el tenc, a vostè, davant, perquè jo no estic a la Comissió
d'Agricultura, i és la primera vegada que des del Govern balear
sent posar l'èmfasi en la necessitat que sigui l'Administració
que faciliti, que posi les infraestructures, que garanteixi els
preus i que garanteixi les qualitats. Fins ara la versió dels que
serien els responsables de dur endavant totes aquestes
polítiques ha estat -i el Diari de Sessions n'està ple- una espècie
d'incomprensió cultural dels pagesos respecte dels nous
procediments.

Feta aquesta prèvia, jo el primer que li demanaria seria el
següent: com analitza vostè el creixement del consum d'aigua
en agricultura en els darrers 20 i busques d'anys en 30 i busques
hectòmetres anuals?, és a dir, quina és la raó?, està augmentant
la superfície de reguiu?, hi ha un altre factor?; evidentment no
són suficients però, en quina mesura això està compensant
mesures d'estalvi hipotètiques? Com analitza el fenomen
objectiu del creixement del consum, relativament important, en
matèria agrària a la nostra comunitat?

Tercera qüestió; quant a la reutilització de l'aigua, que
era del que parlàvem abans, bé, evidentment la nostra
situació no és equiparable a la península ni en això, en
aquest cas en positiu, però ni en res, és a dir, avui mateix i
tot al llarg dels treballs d'aquesta comissió s'ha vist clar que
el nostre sistema és un sistema radicalment distint, és un
sistema més difícil que a altres comunitat de l'Estat
espanyol i, per tant, lògicament no podem esperar que, per
exemple, paràmetres de reutilització de l'aigua siguin ni tan
sols semblants a la resta; és evident que hem de ser pioners
en aquesta qüestió perquè si no evidentment tendrem molts
de problemes en matèria d'aigua. En qualsevol cas, feta
aquesta, en fi, petita puntualització jo li voldria demanar
quin és l'objectiu que es marca la conselleria en aquest
sentit; està clar que hi ha un determinat tant per cent de
reutilització de l'aigua en agricultura..., bé, és igual, no té
sentit fer una polèmica sobre si la botella està mig buida o
mig plena, no té sentit, simplement deman quin és l'objectiu.
L'objectiu teòric vostè diu que és que s'utilitzi el cent per
cent d'aigua, bé, però en termes reals, quins plans hi ha,
quines prospeccions hi ha sobre les possibilitats reals
d'incrementar, en quin tant per cent, aquest tant per cent en
els propers anys o en els anys immediats?

I respecte al tema de la introducció de mecanismes de
reguiu estalviadors, bé, vostè ha fet esment d'un decret que
preveu ajudes per a la modernització dels sistemes
productius, etc., però, realment, quins són els recursos que
en aquest moment surten de la Comunitat Autònoma en
aquesta matèria?, quants de milions de pessetes, per
exemple, s'han gastat l'any 1997 en aquesta matèria, per
optimitzar els sistemes de reguiu des del punt de vista de
l'estalvi? Segona, quina és l'evolució d'aquesta foto fixa que
vostè ens ha dibuixat que diu que hi ha un 23% de la
superfície regada per gravetat, 53% per aspersió i 17% per
goteig?; quina és l'evolució d'això?, és a dir, fa cinc anys,
com érem?, o fa deu anys, en fi, o les dades que vostè
tengui, si és que en té. I tercera qüestió relativa a això: com
vol estar o com preveu estar d'aquí a uns anys?, és a dir,
quina és la seva previsió respecte a l'optimització d'aquests
sistemes de reguiu des del punt de vista de l'estalvi?

Per últim, una darrera qüestió és el tema de la
contaminació, que ha sortit a la compareixença del Sr.
Ramis, però a mi m'agradaria, com que efectivament aquí hi
ha tècnics que han opinat clarament que aquí s'utilitzen
d'una manera..., aquí sí que hi ha hagut una espècie de
culpabilització des del punt de vista dels tècnics o d'algun
tècnic que ha comparegut aquí, en el sentit que s'utilitzaven
els adobs d'una manera desmesurada o, tal volta, incorrecta,
en la mesura que s'utilitzaven més components químics, en
concret nitrats, d'allò que seria realment necessari; per tant,
quines mesures pensa prendre la seva conselleria respecte a
aquesta qüestió?, és a dir, si seran simplement educatives,
si es planteja algun tipus de mesura més coercitiva o més
contundent en aquesta matèria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Grosske. Para contestar tiene la
palabra el Sr. Cardona.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Jo he de començar dient que m'he
alegrat de sentir algunes coses del Sr. Grosske, primer de tot
quan deia que aquí, en aquesta casa, ningú no havia
culpabilitzat ni els pagesos ni l'agricultura del mal ús de l'aigua,
jo li agraesc que ho digui. Jo no ho sabia, jo m'he guiat -
possiblement equivocadament- per moltes expressions que sols
sentir als mitjans de comunicació, que sols llegir i que tot
sembla que els nostres pagesos són gairebé delinqüents a l'hora
d'utilitzar l'aigua. Estic content que almanco coincidim en
aquesta idea del fet que no hi ha un mal ús.

Que és la primera vegada que ha sentit dir a un membre del
Govern que l'Administració ha de ser la que promocioni l'ús
d'aigua depurada i que es faci càrrec de les instal•lacions i les
obres que signifiquin aquest ús, és natural: és la primera vegada
que vostè em sent, a mi, i som el que realment ho he de dir, és
a dir, som el responsable d'Agricultura, però cregui que
efectivament molts de tècnics, o a vegades en reunions que
tenim contínuament amb Medi Ambient, quan parlam de com
hem de dur endavant això, idò hi ha tècnics que duen molts
d'anys dins aquest problema i que tenen -si li he de dir la
veritat- moltíssima més experiència que jo i que aquesta gent
està una mica cansada, està, si vol, avorrida d'anar amb la idea
de la promoció de l'aigua depurada o la utilització de l'aigua
depurada i es troben amb la reticència dels pagesos, però jo
crec que els motius són els que li he expressat, és a dir, si un
tècnic diu: "Miri, escolti, la Llei d'aigües diu..., o el que vostè
ha de fer perquè jo com a tècnic he de fer l'obra i algú l'ha de
pagar, i vostè ha d'agafar aigua depurada i ho podrà pagar en
còmodes terminis de 20 anys, la milionada que costa l'aigua i,
a més, m'ha de mantenir les canonades i ha de fer el
manteniment de la instal•lació", com vostè comprendrà el pagès
parteix a córrer perquè, vaja, paga 10 vegades més del que li
costa ara. 

Aleshores jo crec que podem estar tots d'acord en el fet que
aquest tipus d'inversió i aquest tipus de despesa s'ha d'assumir
per l'Administració. I és més, jo li dic que estic intentant en
aquest moment, a través de Brussel•les..., millor dit, a través del
Ministeri d'Agricultura però des de Brussel•les, obtenir
finançació per subvencionar el pagès i fer-ho d'una manera
interessant, que el consum i el manteniment de les
instal•lacions de reguiu, una vegada fetes, que se li entreguen
i els costos de reparació els tengui coberts.

Com analitz jo el creixement del consum d'aigua en
agricultura? Miri, estan canviant els cultius, evidentment, a
part que hi ha cultius; per exemple, també hi ha dades
contradictòries: si partim de la superfície regada, o regable,
que no és el mateix, que les directrius del Pla hidrològic ens
donen unes 24.000 hectàrees, 24.000 i molt poques, i en
canvi en el Pla nacional de reguius ens en surten 18.400, o
una cosa així. Clar, aquí què passa?, que moltes vegades,
segons hi hagi més o manco sequera hi ha reguius o regs de
suport per dur endavant aquestes plantes; això fa que hi hagi
moments que hi hagi més consum d'aigua o que no, i que hi
ha molts de cultius tradicionals que s'estan canviant per
altres més rendibles, i això fa també que hi hagi cert
consum. Però això no significa que no es pugui estalviar
aigua en el sentit, o que no es pugui utilitzar l'aigua d'una
manera eficient. 

A mi ara em ve al cap que hem de potenciar -i això ho
lligaré, si vol, amb la pregunta final de les ajudes- que hem
de buscar sistemes més eficients d'aigua. Per exemple, a
Mallorca o a Balears encara no hi ha finques o explotacions
agràries que tenguin un sistema de cultiu hidropònic i ara fa
uns dies se'ns va presentar un projecte que consider
interessantíssim. Clar, el cultiu hidropònic implica que
l'aigua no filtri la terra, és a dir, s'impermeabilitza;
normalment són espais molt petits: el projecte de què li parl
és de 400 quarterades, no és gran cosa, però és precisament
la característica del cultiu hidropònic, impermeabilitzen la
terra, es fa el cultiu damunt i tota l'aigua que no absorbeix
la planta torna al dipòsit de manera que quasi quasi és un
circuit tancat. Això significa un consum mínim d'aigua:
només la que se'n du la planta i la que es pugui evaporar,
que si es fa dins hivernacle l'evaporació és mínima i, a més,
té una producció 10 vegades més elevada que els cultius
tradicionals. Per aquí també hem d'anar, és a dir, a potenciar
aquest tipus d'explotacions que permetin una bona
rendibilitat, una bona producció al pagès i que no
signifiquin un consum desmesurat d'aigua.

Sí, la contaminació, em parlava també de les ajudes.
Miri, en la qüestió de les ajudes el que es fa és, jo no li puc
donar una quantitat, no tenc una partida o, millor dit, no
me'n record de les ajudes que vàrem dar, concretament, per
a reguius; la partida de millora d'estructures agràries l'any
passat era d'uns 200 milions i enguany és d'uns 220 milions,
és a dir, tot a plans de millora de les finques i molts d'ells
inclouen això. Si té interès ho buscaré per donar-li la
quantitat exacta, però en aquest moment em sap greu no
poder-li oferir.
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Quant a la contaminació de nitrats, estam treballant en tres
fronts. Per una banda s'està redactant el manual de bones
pràctiques agràries per posar-lo en marxa; sap vostè que la
Comunitat Europea dóna uns terminis, que durant un temps és
voluntari i que quan passin no sé si són tres o quatre anys serà
ja, a partir de llavors, obligatori, i regula la utilització dels
nitrats. Per altra banda, hi ha algunes zones que s'estan
estudiant, es treballa, per part dels funcionaris de la Conselleria
o pel Departament d'Agricultura de la Conselleria, la declaració
de zona contaminada. Però, sobretot, jo crec que també d'una
manera que pot ser molt efectiva de cara al pagès, per una
banda potenciam en aquestes zones el cultiu del que dèiem
agricultura integrada, és a dir, ensenyar el pagès a utilitzar
l'adob necessari i no més, perquè jo crec que aquí té raó, vull
dir que el pagès utilitza més adob del necessari, potser
convençut, més que per coneixement propi, perquè fa més cas
al senyor que li ven l'adob que al tècnic que li explica i a sa
Pobla, en aquest moment, feim una sèrie de camps
experimentals, concretament en patata que és el cultiu que
domina en aquesta zona, per fer veure que per més que posi
més nitrat del que li diguin no tendrà més producció. 

Jo els convidaria, a tots vostès, que ho vessin, que és
interessant. No sé si han vist diferents plantes quan tenen més
o manco nitrats, es veu de seguida: vostè pot veure que quan hi
ha molt de nitrat té una planta molt ufanosa, preciosa, un verd
molt viu, i una planta que té manco nitrat idò no és tan ufanosa
i el verd no és tan fort, però llavors obri el solc i es troba que
aquella planta que és tan polida i tan ufanosa no té molta més
patata que la patatera que és normal, i això, que qualsevol
tècnic ho pot explicar, que qualsevol tècnic ho sap, no ho pot
dir a un pagès ni per decret ni amb el conseller explicant-ho;
això, el millor que podem fer és que ho vegin i que s'adonin que
estan tirant els sous a més de contaminar la terra, i a partir
d'aquí, a partir d'aquesta experimentació que es fa i d'aquestes
proves que es fan, estic convençut, perquè en aquest moment ja
està entrant en això, estic convençut que es podrà aconseguir
molt més de cara a la no contaminació, al no abús dels nitrats
que fent moltes altres polítiques contundents. Jo estic
convençut que el pagès actua per convenciment, no per pressió,
no per pitjar, no? 

A més aquest experiment, aquests camps experimentals, els
lligam amb control de reguius per ordinador, que ens permet la
lluita contra les gelades i que, a més, implica utilitzar l'aigua
perquè en aquell moment encarreguem per localitzat, és a dir,
encarreguem per goteig o encarreguem per aspersió, quan es
determina que fa falta regar?, idò quan el pagès, per la seva
experiència, pels seus coneixements, considera que falta
humitat. Amb el sistema que li dic, és a dir, amb la
informatització del camp, si es pot dir així, amb la
informatització d'aquestes explotacions, es rega quan realment
el percentatge d'humitat baixa i és necessari que s'utilitzi
l'aigua. És a dir, que també aquesta modernització, a part de
significar una rendibilitat molt més elevada per al pagès,
significa també un ús molt més respectuós de l'aigua i també
dels nitrats.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Por parte del Grupo
Parlamentario Nacionalista-PSM tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. En primer
lloc també volem congratular-nos de llevar la pressió sobre
els pagesos i el cap de turc de tots els mals hidràulics de les
Illes Balears, que jo sí que coincidesc amb el fet que hi ha
hagut molta gent que les ho ha carregat i durant molt de
temps, no?, i fins i tot donant com a panacea recuperar
aquest..., fins i tot haver de compensar perquè deixassin de
regar i perquè s'abandonàs el conreu. Tant de bo que hi hagi
qualque paladí dins el Govern, com a mínim, que no ho faci
possible perquè estic convençut que si no tornaria pels seus
propis furs. Per tant, hi coincidim. 

En el tema de l'estalvi, insistiré en allò mateix en què
han insistit els anteriors portaveus, però m'agradaria que ens
intentàs fer, encara que sigui grosso modo una idea d'allò
que s'hi ha invertit aquests darrers deu, dotze quinze anys,
si hi ha xifres d'una certa importància en despesa pública
per ajudar aquest estalvi i la quantificació dels resultats,
d'allò que s'ha fet fins ara.

Però jo crec que un tema que ens resulta, a tots, molt
important i que gairebé no s'ah tractat és la comunitat de
regants. No tenim la percepció que des de la conselleria es
treballi prou, ni molt menys, per intentar assessorar el pagès
i animar-lo. Hem comentat en aquestes sessions, i hi recalc
la seva opinió, el tema específic de Campos. A Campos sí
que hi ha hagut una mobilització en un moment determinat,
quan el ministeri va dir o hi havia aquell projecte, vostè el
coneixerà de traslladar tota l'aigua depurada del Pla de Sant
Jordi, tota, no, una part important, cap a Campos, aleshores,
hi va haver un moviment. De llavors ençà no s'ha tengut
cura, entenc jo, no tan sols aquesta operació tan ambiciosa,
sinó fins i tot, com a mínim, recuperar les depuradores de la
zona o coses més possibles, més factibles, com a mínim en
un primer estadi, de fet, la comunitat de regants que sí que
s'ha intentat moure, està en un període inicial d'ençà no sé
quin temps farà, però bastant, per exemple, no hem tengut
accés al llistat d'usuaris, al llistat de regants, per poder-los-
ho notificar. No fa la impressió, jo diria que en absolut, que
el Govern i la Junta d'Aigües, o la Conselleria d'Agricultura,
acompanyin, apadrinin la constitució de comunitat de
regants amb la intenció, d'entrada, de tenir-los associats per
poder fer pedagogia però també per arribar a tenir
demandants d'aigua depurada, mentrestant, tota aquesta
aigua, per exemple, de la zona de Campos, s'ha concedit
sense cap mena de problema a camps de golf.

Creim que s'hi ha de fer un esforç. Com a mínim, ens
agradaria què ens digués què ha pogut passar aquí o si
n'estam mal informats.

Sobre la contaminació de nitrats i de nitrits, també s'ha
comentat. A mi m'agradaria saber què s'ha fet aquests
darrers deu, dotze anys, què s'ha fet per intentar evitar
aquesta contaminació, més enllà del que es farà a partir
d'ara.
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I també una qüestió que ens ha alertat, i no sé si per ventura
convé no parlar-ne, vostè mateix avaluï-ho, que avui al matí es
comentava, declarar zona contaminada sa Pobla. Jo crec que és
un tema prou delicat, s'ha denunciat per part d'un cap de servei
de la conselleria. A mi m'agradaria saber en quin moment es
troba aquest expedient o, fins i tot, quins visos de realitat té una
declaració com aquesta.

En un quart punt, aprofitant que també tenim el president de
la Comissió de preus, o de la part de comerç, li recordaré
aquesta comanda, aquesta instància, aprovada fa un any pel
Parlament de les Illes Balears, a proposta del Grup Socialista,
sobre regular el preu en alta. M'agradaria saber com està aquest
tema.

I parlant de preus, m'agradaria aclarir quin és el preu de
l'aigua depurada que ven l'Administració autonòmica, si
distingeix per usos i on s'ha publicat, és a dir, quan parlam dels
costos, podem parlar amb una memòria economicofinancera,
supòs, però, exactament, a quin preu es ven als camps de golf,
als pagesos, per qui, totes les depuradores igual, o no, és una
qüestió que no hem arribat, o personalment aquest diputat no ha
arribat a aclarir ni amb butlletins oficials ni amb totes les
compareixences en aquesta comissió, a mi m'agradaria que ens
donàs clarícies sobre com es ven l'aigua depurada.

Per altra banda, vostè ha apuntat, i acabaré, les dificultats de
poder convèncer la pagesia que canviï d'aigua bona, o d'aigua
potable, no sé fins quin punt bona, per aigua depurada.
Aleshores, realment, quines seran les mesures concretes, més
enllà de la dificultat teòrica. Nosaltres entenem que si
continuen donant pous de manera gratuïta d'aigua potable,
sense cap cost, i l'aigua depurada no és de prou qualitat, jo crec
que hi ha moltes queixes, i hi ha hagut fracassos respecte de la
qualitat de l'aigua depurada, crec que no hi coincidim amb el
conseller i amb el seu -em pareix- optimisme, jo crec que
comentàvem que moix escaldat, d'aigua freda tem, i això pot
tenir uns perjudicis a mig termini, fins i tot quan l'aigua sigui
més bona, de tenir la gent estarrufada davant l'aigua depurada,
i crec que és molt delicat aquest tema, i creim que és veure si
realment acceptaríem fer canalitzacions a sòl rústic, i de franc,
o a uns preus realment molt baixos, perquè avui es dóna aigua
potable de franc, amb concessions administratives, de franc.
Crec que és important que això s'aclareixi.

Per cert, un aclariment respecte d'un cap de servei de la seva
conselleria, que el Sr. de la O ens comentava que trobava que
seria adequat canalitzar tota l'aigua potable, fer canalitzacions
d'aigua potable, vull dir, de pou, no de depuradora, per a tot el
sòl rústic de les Illes Balears, que és una qüestió de costos, però
que més enllà dels costos, trobaria que és el que és raonable. A
veure si això és política de la conselleria, o no. Nosaltres
pensàvem en canalitzar aigües depurades, no aigües de pou.

I per últim, si vostè sap, ja que a la Conselleria de Medi
ambient no ho hem pogut aclarir mai, quina és l'aigua
autoritzada per a reg a les Illes Balears, o l'aigua privada
susceptible de ser utilitzada per a reg a les Illes Balears. Ho
tenen gens quantificat? Perquè jo not que es parla de 24.000
hectàrees, o de 240.000 i 180.000, aquesta gran diferència,
es fa sobre consum real, o amb una certa perspectiva de
consum real, però les concessions que dóna la Junta
d'Aigües per a reguiu, sistemàticament es fan en zona de
secà, o si algú mira el butlletí, on s'autoritza setmanalment
reguius, reguius, reguius, idò, a zones de secà. Hi té res a
veure la qualificació de reguiu i té alguna notícia de la
quantitat d'aigua que es podria extreure a hores d'ara,
autoritzada, per a reguiu a les Illes Balears? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Para contestar, tiene la palabra el Sr.
José Juan Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Alorda, al final, vostè ha
justificat la meva intervenció. Quan parlava, em  referia que
al pagès, ho deia així, se l'ha maltractat, de fama, diguem-
ne, (....), i estic content també, però, que almanco estigui
calant la consciència que no és així i que, maldament això,
el pagès en fa ús adequat, però que això no lleva la
responsabilitat que tenim tots, i el pagès, el primer, de fer un
ús (...) o, si vol, un ús eficient de l'aigua, perquè és una cosa
que ens afecta a tots, a una comunitat on falta aigua.

Em preguntava si ho podia quantificar. Li dic el mateix
que al Sr. Grosske, en aquest moment, no tenc les quantitats
concretes del nombre d'ajudes que s'han donat en els plans
de millores de finques que impliquin millores de reguiu. Ho
comprovaré. Jo crec que pot ser fàcil de buscar, però ho
treurem.

Em parla de les comunitats de regants. Miri, el tema de
les comunitats de regants; és una característica de les
nostres illes que hi hagi molt poques comunitats de regants,
possiblement per una raó, hi ha alguna excepció al que li
diré, possiblement perquè les aigües..., bé, el consum
d'aigua prové, quasi tot, el 90% i busques, d'aigua
subterrània, i, com és molt natural, si aquest percentatge de
consum és d'aigua subterrània, al reguiu, hi estam igual,
això fa que també el sistema sigui individualitzat i que hi
hagi pocs regs col•lectius, i que coincideixen normalment
amb tots els regs col•lectius, excepte, que jo me'n recordi
ara, Son Mesquida, els regs col•lectius, normalment, tots
coincideixen bé a zones de reguiu amb aigua depurada
recents o bé a zones molt tradicionals, de molt antic, que
són purament testimonials, i en què estic pensat ara? L'hi
diré, Artà, algunes zones de Sóller i ara m'ha vengut al cap
un torrent del meu poble que es diu el Broll, que és des del
temps dels àrabs, i que jo sàpiga, si n'hi ha, n'hi ha
poquíssims més, representa, per a mi, un 1% o una cosa
així; en total, hi tenim comptabilitzades unes 2.500
hectàrees.
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A tots aquests llocs sí que hi ha comunitats de regants, és
clar, allí on el sistema de reguiu és individual i que, a més, si
vostè hi afegeix que les explotacions de reguiu, com que són a
base de pous i no ve d'un torrent o d'una canalització, estan
completament disseminades, es fa molt difícil que hi hagi una
comunitat de regants. Jo crec que l'avantatge, sí que
augmentarà..., vull dir, sí que augmentaran les comunitats de
regants en el moment en què ens trobem que hi hagi més reguiu
amb aigua depurada, perquè seran zones concentrades, Son
Mesquida, com li deia, l'excepció, supòs que s'hi referia el Sr.
de la O, perquè és l'autor del projecte, que és un projecte
magnífic. A Son Mesquida, s'hi va fer una concentració
parcel•lària i amb dos o tres pus es rega una àrea que crec que
és de 130 hectàrees, i allí hi ha una comunitat de regants que es
cuiden d'això i hi ha una distribució, una canalització, d'aigua
potable per a reguiu.

El Sr. de la O és un bon tècnic, jo li assegur que és un bon
tècnic en obres de reguiu, vull dir que és un home que hi duu
molts anys té, si ho puc dir així, d'una manera afectuosa, una
espineta clavada, que és que és un home molt partidari
d'optimitzar al màxim aquest sistema d'explotacions i que és
molt partidari de dur endavant concentracions parcel•làries allà
on es puguin fer.

Vostè sap que això a les nostres illes és una idea molt bona,
en tenim un exemple a Mallorca molt bo, però és molt difícil.

Vull dir que amb això li contest sobre la idea de les
canalitzacions, les canalitzacions que hem de fer ara, entenc jo,
són les d'aigües depurades, sense perjudici que si hi ha un cas
concret... Tenim un altre projecte, ara em ve a la memòria, hi
ha un altre projecte aquí, a Mallorca, de reguiu pel mateix
sistema de Son Mesquida que està paralitzat, ha estat paralitzat
durant catorze o quinze anys i mirarem si le podem posar en
marxa, que és a la zona d'Ariany.

Però, com veu, són coses molt, molt aïllades.

En el tema de l'aigua en alta, l'hi manifest el que li vaig
manifest l'altre dia en el ple, que el Govern complirà l'acord del
Parlament, que es va prendre per unanimitat, si mal no record,
a la Comissió d'Economia, d'incloure els preus d'aigua en alta
dins (...) de preus regulats. Què passa?, per què no es fa
aïlladament? Bé, li resumesc el que li vaig dir l'altre dia, en
aquest moment es redacta el Reglament tècnic de proveïment
d'aigua a poblacions, i el projecte que tenim és d'incloure'l dins
aquest reglament, amb el decret que aprovi aquest reglament,
i jo esper que sigui durant aquest estiu quan puguem publicar
ja o aprovar aquesta normativa.

Quin preu es paga, o a quin preu es ven l'aigua depurada.
Jo li puc contar del que és meu, del que jo sé. Els pagesos,
que jo sàpiga, no paguen per l'aigua depurada, ni a Santa
Eulàlia, ni al Pla de Sant Jordi; que jo sàpiga, als projectes
que ha promogut la conselleria, al pagès li surt de franc
l'aigua. Sí que a Sant Jordi paguen el manteniment, i jo allò
que li deia és que vull intentar és que aquest manteniment
els surti de franc també, de les canalitzacions, de les
canonades que duen l'aigua a les finques, i ho enllaç també
amb el comentari que feia, a veure què hem de fer perquè,
al pagès, l'aigua li surti realment de franc, i que mentre no
es cobri per una concessió, quan es fa un pou, de quina
manera guanya. Home!, d'alguna manera, vostè ha apuntat
qualque cosa, ha apuntat cap a aigua de qualitat, estam
parlant d'aigua depurada de qualitat, i de franc, això li
significa, normalment, les basses de distribució, les basses
de distribució d'aigua es fan una cota més elevada que la
zona que s'ha de regar, això permet regar per gravetat, la
tendència va cap aquí, això significa que els costos
d'extracció d'aigua, per exemple, se'ls estalvien; jo no li puc
dir ara quin cost hi ha, però avui en dia regar alfals amb
aigua d'una perforada, d'una bomba, pot costar prop de
40.000 o 500.000 pessetes cada dos mesos, són molts sous.
Si vostè es pot estalviar això i tenir l'aigua, i possiblement
estalviar molts adobs per mor que l'aigua ja serveix també
d'adob al mateix farratge o al planta, pensi que la persona
que utilitza l'aigua depurada té avantatges que no té una
persona que utilitza aigua potable per als cultius, de fet, i
quan parlam de Campos, ens trobam que ja agradaria a
alguns pagesos de Campos, segons em diuen, poder estar al
Pla de Sant Jordi i vendre l'alfals a la dessecadora que tenim
en marxa, per mor que, tots aquests costos que li comentava,
no els tenen, i en canvi tenen el mateix preu de venda, per
tant guanyen més benefici.

I he entès el que em deia de Campos. Efectivament, hi
ha un projecte que crec que data de l'any 81, o una cosa així,
en el seu moment es va fins i tot declarar d'interès general,
i com deia vostè, el que s'havia de fer era recollir els
romanents, els sobrants, de les aigües del Pla de Sant Jordi
i dur-los a Campos. Jo li puc dir que el cost d'aquesta
inversió, amb els primers números que hem fet, i pensi que
com el projecte de la conducció d'aigua a Campos està fet,
està fet des de l'any 81, en aquell moment costava 4.312
milions de pessetes, bé, és una quantitat respectable. Per què
no s'ha fet? Li som sincer, ho ignor, ho ignor completament,
i em sap mal.

Crec que, el problema que tenim de salinització a
Campos, avui no l'hi tendríem, però sí que li puc dir que,
des d'aquella data, va obtenir la declaració de reguiu
d'interès nacional, però llavors, la segona part, que és la part
de finançament, no l'ha tenguda. S'ha inclòs dins la relació
d'obres a fer que s'ha de dur endavant amb el Pla de
reutilització d'aigües depurades, i serà una de les primeres
obres que hem d'escometre, així com nosaltres tenguem
finançament.
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Mentrestant, la conselleria treballa en un projecte transitori
per, precisament, que no augmenti la salinització de les aigües
de Campos, i consisteix en substituir els cultius
momentàniament, indemnitzant el pagès, però sempre que, a
diferència del que s'ha fet a altres llocs, no es tregui aigua del
pou, no que es canviï l'ús de l'aigua, que l'aigua quedi dins els
pous, que els pous, per entendre'ns, no s'aprofitin, i durant
aquest temps nosaltres garantim, i aquest és el problema que jo
tenc ara, necessit tenir més cultiu d'alfals al Pla de Sant Jordi,
nosaltres garantim..., és clar, el que no puc fer jo és demanar al
pagès de Campos que deixi de sembrar alfals i no garantir
l'alfals aquí, a Mallorca, perquè, si no, el que fem és arruïnar el
pagès, supòs que amb això estam d'acord. Llavors, el projecte
que tenim nosaltres és augmentar el cultiu d'alfals al Pla de
Sant Jordi en proporció al que es baixi de producció d'alfals a
Campos; fet això, garantir un preu competitiu al pagès de
Campos i signar amb ell un conveni perquè durant cinc, deu
anys, no cultivi..., vaja, que faci cultiu alternatiu, farratges que
aprofitin per als seus animals, però que no consumeixin aigua,
i durant aquest temps, i jo tenc l'esperança de dur endavant
algun d'aquests projectes de reutilització d'aigües depurades,
posar aigua en condicions per al cultiu a Campos.

Em diu que des devien aigües depurades dels pagesos als
camps de golf. Sr. Alorda, jo només em remet a les dades: 22%
d'utilització d'aigües depurades, 55 d'utilització a camps de
golf. La legislació obliga els camps de golf a utilitzar aigües
depurades, al pagès, no, i amb tot això, tenim quatre vegades
més d'utilització. No veig que n'hi hagi desviament, no veig que
n'hi hagi desviament. El que sí m'agradaria que tengués clar és
que el Govern té molt clar que primerament s'ha de dar aigua al
pagès que al camp de golf, el que passa és que, avui en dia, els
camps de golf, quins consum d'aigua representen, a dalt de tot?
0'8%; quin consum duen, vull dir, quants camps de golf en
queden? Crec que només en queda un, segons em deia aquests
dies el conseller de Medi Ambient, però no n'estic segur ara, no
li ho puc assegurar, crec que en queda un sense que utilitzi
aigua depurada; significarà, en total, un 6 o un 7% de  l'aigua
depurada, quan estam fent una cosa necessària; no és dolent. No
enfrontem els usos, si pagesos si camps de golf. Els pagesos no
se'n ressentiran, per això, estigui tranquil, i no entenc jo que hi
hagi un desviament d'aquestes aigües.

I crec que li he contestat a totes les notes que he pres.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Muchas gracias, Sr. Conseller. En turno de
réplica, el Sr. Alorda tiene la palabra por un máximo de cinco
minutos.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Només un moment per contestar-
li sobre el tema de Campos. La veritat, si per a la
Conselleria d'Agricultura és una prioritat intentar trobar un
consumidor d'aigua depurada, que sigui la pagesia, i trobar
qualitat, crec que els ha d'ajudar, els ha d'apadrinar, i ajudar-
los, primerament, a constituir una comunitat de regants, per
exemple, quan està en tràmit, per exemple, Campos està en
tràmit, està demanada fa mesos a l'ajuntament i és un
problema, si no n'estic mal informat, que no tenen la
comunitat..., no tenen la quantitat d'usuaris d'aquella zona
per poder-los-ho notificar, hauran d'anar per edictes, etc., no
hi ha hagut col•laboració, una cosa molt semblant a allò que
ens deia avui al matí un dels qui va constituir la comunitat
d'usuaris de sa Marineta respecte de la manca de
col•laboració administrativa a l'hora de fer una comunitat
d'usuaris; aquest és el tema de Campos. Li dic que estan
desviant, evidentment, no són dels pagesos, perquè l'aigua
de les depuradores no és de ningú, però sí que sobta veure
que s'han fet tota una sèrie de depuradores allà mateix, més
enllà d'aquest projecte important, que ja veurem si es farà,
o no, o quan es farà, on hi haurà mitja dotzena de camps de
golf, és que no és un tema tampoc indubtable quant al que
suposen les depuradores de la zona, no els del Pla de Sant
Jordi, sinó les de la zona, perquè parlam -jo també parl de
memòria- de sa Vinyola, Son Baco, Regana, Talaiola, es
Pujol, tot això està dins la zona, que s'ha desviat cap aquí.

I continuant amb Campos, perquè només en vull parlar
en aquesta rèplica, no sé si ens ha contradit respecte de la
declaració de principis del principi, no compensar els
pagesos perquè deixin de conrar, si no ho he entès
malament, com a mínim, a un nivell puntual, si vostè vol,
amb una vocació provisional, se'ls diu "conreu alfals, us
garantirem alfals", però és que, mentrestant, es tramiten
sobre aquell aqüífer 15.000 places, com a mínim, més de
10.000, tres urbanitzacions noves, es considera que sí que hi
ha aigua a bastament, per tal de subministrar-los-la, mentre
es diu al pagès "l'aigua ja no és bona aquí per a regar,
deixeu-ho córrer i durant deu anys ja us garantirem l'alfals".

Si hi ha mesures d'una determinada contundència per un
problema de l'aqüífer, qui ho ha de pagar no és el pagès,
com a mínim, a aquest nivell, i si n'hi ha i l'ha de pagar
tothom, perquè realment s'han de prendre mesures i s'ha de
declarar l'aqüífer sobreexplotat i no s'han d'obrir nous pous
i s'han d'establir tota una sèrie de mesures, per exemple, la
de l'alfals, crec que això ha de ser dins un pla més general,
més ambiciós, i no penalitzar únicament el pagès. Crec que
aquesta la idea amb què coincidíem al principi, i ara em
sobta que ens trobem, al final, que sembli que no quadra,
que, com a mínim no quadra, mentre tota la resta
d'actuacions permeten que es continuï utilitzant aquella
aigua, com a mínim fins i tot si cal, dessalant-la o fent-li
allò que calgui, però utilitzant-la.
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I acab, si es treu aigua d'un pou salabrós per fer una
urbanització, l'aqüífer empitjora, hi ha un efecte d'embut, sobre
terra i no damunt la mar, o a deu metres, a vint, o a cinquanta
metres de la mar, hi ha un efecte d'absorció, embut, que agafa
l'aqüífer, això s'està (...) en aquella mateixa zona, en aquella
mateixa zona. Crec que això és un despropòsit, des del nostre
punt de vista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Alorda. En turno de contrarèplica, tiene
la palabra el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Jo estic segur, Sr. Alorda, que
acabarà per estar-hi d'acord amb mi, per una raó, i és que amb
aquesta substitució que li deia de cultius, adoni's que hi ha dos
elements, és un cas molt puntual; segona, no vull que deixin de
sembrar una cosa i abandonin el cultiu, i que l'aigua es destini
a una altra cosa, no, significa no regar per mor que tenim
problemes amb l'alfals, garantir-los alfals aquí, perquè, si no,
seria absurd, però, sobretot, això es fa a iniciativa dels mateixos
pagesos, és a dir, jo no he limitat els pagesos, no les he dit "a
partir d'ara, s'ha acabat, com que l'aigua està malament i hi ha
problemes de salinitat, vosaltres, els perjudicats, i els altres, a
gaudir", no.

I d'això, n'estic content, m'he compromès amb ells, tenc un
grup de pagesos, la veritat és que n'hi havia bastants i els vaig
dir que, a poc a poc, perquè el projecte val sous i les
disponibilitats econòmiques són difícils..., però m'han proposat
aquesta idea, i jo l'he acceptada, l'he acceptada en tant jo no
tengui la possibilitat de construir les conduccions o de dur
l'aigua depurada a Campos, però, com és evident, en el moment
que sigui, això és purament temporal, i hi insistesc, no en
perjudici dels pagesos, sinó en el seu benefici, perquè ells
mateixos m'ho han demanat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li vull
reconèixer, d'entrada, la defensa tan vehement que ha fet del
món agrari i dels pagesos.

Jo estic d'acord amb vostè que l'agricultor, per una qüestió
de costos simplement, no podem deduir que tira l'aigua o que
malgasta l'aigua, en tot cas, si ho fa en alguns casos, quan no
s'utilitza adequadament o no s'estalvia suficientment, amb les
possibilitats que tendria, és perquè no té capacitat de
transformar la seva explotació, i aquí és on l'Administració, en
tot cas, hauria de fer més que el que ha fet, segurament.

Jo el que li demanaria, a més que faci aquesta defensa
teòrica tan vehement dels agricultors, és que els defensi amb
la seva participació dins l'Administració hidràulica i que
tenguin més veu i més participació en la política hidràulica
del Govern, i aquí ens podríem enganxar al debat que
acabam de tenir i que no vull repetir de comunitats de
regants o d'organitzacions d'usuaris de l'aigua, en aquest cas
dels agricultors, amb la participació de la política agrària.

En qualsevol cas, i forçosament, hauré de repetir coses
que he sentit, però just apuntar-les, i per demanar-li més
concreció en alguns aspectes, si és que és possible.

El que sí que és cert, al marge que els agricultors
utilitzin millor o pitjor l'aigua, és un tema que jo no
qüestion, personalment, sí que és cert que, parlant
d'escassesa d'aigua, l'agricultura, que, segons les dades que
vostè ha donat, i que són al Pla hidrològic, si és que són
certes, que crec que també les podríem posar en qüestió,
però, en qualsevol cas, l'agricultura usa el 60% de l'aigua
que es gasta a la nostra comunitat autònoma, i, per tant, amb
aquest percentatge, és cert que en aquest sector hi ha una
capacitat d'estalvi molt important, i si parlam d'escassesa
d'aigua i parlam d'estalvi, és quan, en aquest sector, hi
hauríem de fer tot el possible, molt més que el que es fa per
millorar aquesta capacitat d'estalvi en el món agrari.

De les dades que ha donat vostè, 21% de reutilització
d'aigües depurades, o de la dada del 17%  de xarxa
localitzada, crec que almanco el que es posa de manifest és
que la satisfacció, quasi quasi exultant del Sr. Conseller de
Medi Ambient era exagerada, perquè si parlam d'estalvi i
parlam de la importància del sector agrari en el consum
d'aigua, aquestes xifres són, avui per avui, molt poc
importants, o dit d'una altra manera, haurien de ser més
importants.

I per què passa això?  Home, jo crec que en el tema de
la reutilització passa, sobretot, per una qüestió  de
desconfiança de l'usuari, de l'agricultor, per una manca de
garanties que no se li poden oferir sobre aquesta aigua, les
quals passen, com ja s'ha dit, per la depuració terciària, i
com deia també molt bé el Sr. Conseller, perquè això no
representi costos afegits, a més a més que hi ha una pèrdua
de qualitat e l'aigua.

S'ha de posar de manifest que els dos únics programes o
els dos únics plans de reg amb aigües depurades que
funcionen avui per avui a Balears són dos plans de
l'Administració central, que s'han desenvolupat després,
però que fins i tot un d'ells no funciona, o funciona sota
mínims, com és el de Santa Eulàlia. Tot això e va lligat al
que dèiem abans, segurament, a una falta de confiança i que
l'Administració s'ha d'esforçar per garantir la bona qualitat
d'aquestes aigües i per fer que aquest 21% pugui créixer,
perquè els agricultors acceptin aquesta aigua com una
necessitat o com una millora, fins i tot, de les seves
explotacions.
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Per això, tenia apuntat, en certa manera, que en la seva
darrera intervenció ha parlat de quins nous plans tenia previstos
la conselleria per al tema d'incentivar o millorar la reutilització
d'aigua. Ha parlat, en un principi, d'amples possibilitats que té
l'ús de l'aigua depurada, però no havia concretat amb plans
concrets i amb terminis concrets com es concretarien i es durien
a terme aquestes possibilitats. Ha parlat de la necessitat de
trobar finançament comunitari, però, en qualsevol cas, veim
que falta una concreció important sobre com podem millorar
l'ús de la reutilització d'aigües depurades.

Ha parlat ara, darrerament, dels excedents del Pla de Sant
Jordi i ha parlat de la zona de Campos, però crec que és
insuficient, tenint en compte que hi ha dos únics plans que, a
més, no són fruit de l'Administració autonòmica.

I en els temes de reg localitzat o d'estalvi, en el cas del reg
amb aigua potable, ha parlat del decret d'ajudes a la
transformació d'explotacions agràries, però jo crec que amb
aquest percentatge que hem assolit pel que fa a estalvi d'aigua
és, de totes totes, insuficient. Per tant, jo li demanaria que si no
ho té previst, pensàs en la necessitat o en la possibilitat de
prendre mesures concretes i específiques dirigides als
agricultors per substituir sistemes de reg, per permetre un
estalvi d'aigua en el reg amb aigua, en el cas de reg amb aigua
potable.

I del tema que no ha parlat, a penes, en la seva intervenció,
no sé com ho valora la Conselleria, és el tema de la possibilitat
de canvis de cultius que estalviïn aigua, també.

Això és tot, Sr. Conseller. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Tur. Para contestar tiene la palabra el
Sr. Conseller de Agricultura, Sr. Juan Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Tur, jo supòs que perquè els
dos som eivissencs i coneixem la declaració del Sr. Isidor
Macabich respecte d'on vénen els eivissencs, som defensors -
supòs que també el Sr. Balanzat- vehements dels pagesos. Molt
bé. 

Diu que no permetem una participació dels pagesos en la
política hidràulica del Govern. Miri, jo no dirigesc la política
hidràulica, jo en tot cas l'agrària, i tenc un consell agrari on
estan representades totes les organitzacions agràries. Hi ha una
sèrie d'entitats o associacions que representen els pagesos amb
les quals em sol reunir quan em criden i, a vegades, sense que
em cridin, i jo crec que no és així. Jo el que supòs que vol dir
és que hi ha poques comunitats de regants; no sé si és això el
que vol dir. Efectivament n'hi ha molt poques, i ho explicava
abans, es concentren a les zones..., perquè clar, si vostè té una
explotació agrària que ja té un pou i vostè rega la seva finca,
aquí, de comunitat de regants, no n'hi ha, i això és crec que el
90 i busques per cent, jo no li puc, però estam al voltant del 93
o el 94 per cent de les explotacions. El romanent, 2.400
hectàrees, que és una cosa no gaire grossa, està amb aquest
tipus de cultiu col•lectiu. Possiblement així com vagi
augmentant el reguiu amb aigua depurada augmentarà també el
sistema col•lectiu de reguiu, i les comunitats de regants no és
que (...), són les que estan pendents de gestionar aquesta aigua
que és de tota aquesta comunitat de regants. 

A mi ara em sap greu que se n'hagi anat el Sr. Alorda,
perquè em vénen al cap algunes coses que deia sobre el fet
que no hi havia col•laboració. Miri, jo no sé, ignor per
complet, si s'ha prestat l'ajuda que mereix a la comunitat de
regants concreta de Campos, no ho sé; em sabria molt de
greu que no se li hagués prestat perquè crec que
l'Administració està precisament per ajudar i per servir i no
per posar problemes, i consider que si hi ha un grup de
pagesos que volen constituir una comunitat de regants com
hi ha altres qüestions que han volgut constituir associacions,
nosaltres els hem ajudat, des de la Conselleria se'ls ha
ajudat, i em sabria greu que això hagués passat amb algú per
mor que és el primer dret que tenen, i consider que és la
primera obligació de l'Administració.

Em diu que com que, el sector agrari, som els màxims
consumidors, conseqüentment som els que més hem
d'estalviar. Depèn, depèn, i li diré per què: no perquè ho
negui, sinó perquè depèn de l'ús que facem, és a dir, de
l'estalvi que ja feim ara o de l'optimització que duguem del
nostre consum. Si en aquest moment -cosa que, com vostè
comprendrà, no és certa- estam optimitzant o feim una
utilització efectiva del 100% no hi cap estalvi; això no és
així, com vostè comprendrà, és una hipòtesi que jo li faig.
Està clar que hem de continuar estalviant, està clar que dins
aquest 65%, no 65%, dins aquests 189 hectòmetres cúbics
d'aigua que consumim, estic convençut que es poden
abaixar o, potser, en lloc d'abaixar mantenir aquest consum
però augmentar la superfície i el rendiment agrari, estic
completament d'acord, i hem de treballar en aquest sentit; de
quina manera?, home!, promocionant aquests canvis o
aquestes substitucions de sistemes de reguiu, o
promocionant o ajudant perquè hi hagi una consciència
d'estalvi d'aigua, o d'eficiència, a mi m'agrada més parlar
d'eficència o de màxim aprofitament.

Però, miri, no es pot dir..., fa un moment explicava
també per què es rega per inundació en uns llocs molts
concrets; jo tenc la relació de persones i veim que, per
exemple, a Eivissa hi ha molt poc reg a manta. A Mallorca
també n'hi ha molt poc, el que passa és que tenen dues
àrees, una per tradició, que s'està substituint ja, i l'altra per
necessitat. S'ha d'anar llevant, però hi ha vegades que el
mateix sistema de cultiu ens demana un tipus concret de
reguiu; fa 25 anys això de regar per aspersió era un luxe, un
luxe i una bogeria, estaven tots tronats, els que regaven per
aspersió; avui en dia ja és una cosa que quasi comença a
estar retardada. Els cultius herbacis -blat, (...), etc.- no els
podrem regar més que per aspersió, però hi ha altre tipus de
cultiu que sí, que podem anar al reg localitzat, i això es va
assolint. Fins i tot li diré que això ho feim a través, moltes
vegades, més que promocionant i dient que estan obligats o
promocionant grans ajudes, amb els cursos de formació que
es fan als pagesos: quan els contes i els expliques el
rendiment de l'aigua i s'adonen d'aquests costos, ells
mateixos ja van canviant, i això s'ha fet d'una manera
gradual i per pròpia voluntat. Clar, tenen el suport de
l'Administració per fer tot aquest tipus d'obra, per fer tot
aquest tipus d'inversió, tenen una ajuda o una subvenció,
com li vulgui dir, veritat? 
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I, home!, també ho he comentat, però a sa Pobla ara fan uns
experiments amb informàtica, amb ordinador, per a la lluita
contra les gelades, però té un avantatge afegit: a través dels
ordinadors controlen les temperatures, posa els moments en què
hi risc de gelada, es combinen, la veritat és que no sé quantes,
25 o 30 dades diferents, però amb l'ordinador automàticament
dispares els aspersors per regar i llevar el problema de la
gelada, llevar el perill que les plantes es cremin; però és que, a
més, una de les dades que analitza l'ordinador quan li dones és
la humitat de l'aigua. El pagès avui rega a la vista, grata una
mica la terra, si la terra està humida aguanta i si no està humida
rega, però és que ara, si aquest experiment ens va bé o podem
arribar a tenir una taula que ens permeti tenir un ordinador que
ell mateix regui. Això significaria l'optimització de regs i, a
més, una garantia boníssima d'estalvi d'aigua, però molt bona
i, a més, aquest és l'avantatge que tenim quan parlam de
millores i d'optimització de l'aigua, que significa, a més, un
estalvi de costos per al pagès i, per tant, un millor rendiment de
la finca. Està clar que, quan a l'hora de valorar les ajudes que
s'han de donar, han d'anar per aquí, és a dir, un senyor que vol
comprar un tractor no entra en una revolució dins el camp per
millorar l'estalvi d'aigua o per millorar la rendibilitat de les
finques; en canvi un senyor que instal•la un sistema informàtic
de reg per lluitar contra les gelades o, simplement, un sistema
informàtic per regar d'una manera eficient el seu hort, aquest
senyor ha de tenir més ajuda, si cap, que un senyor que es
compri un carretó o un tractor. Per aquí anam en això.

Tornem als percentatges. El 21% del total d'aigua, no
depurada, el 21% d'aigua residual, el 22% d'aigua depurada li
sembla poca cosa. A mi em sembla que hem de millorar; ser els
primers del nostre país no és moco de pavo, que diuen en
castellà, i no em serveix el que deia fa un moment un altre
portaveu: que com que Espanya, perdó, Balears és diferent...
No, no, miri, la sensibilitat d'estalvi d'aigua és igual aquí que a
(...), a mi no m'han d'enredar, amb això. Si volem estalviar
aigua s'ha d'estalviar, perquè a Múrcia, per exemple, també
tenen problemes d'aigua; a València n'han tengut; a Castella-la
Manxa també en tenen, i possiblement, si tenguessin aquest
21%, no tendrien els maldecaps que tenen. La diferencia que hi
ha entre Balears i la península, clar, és que ells tenen aigües
superficials i nosaltres tenim aigua de subsòl, i això és molt
perillós i ens té molt conscienciats, però si no fos per la
conscienciació que té la societat de Balears per això no hi
hauria aquest percentatge, ni molt manco. Vull dir amb això,
Sr. Tur, que crec que no s'ha de rebutjar aquest percentatge, que
el 22% d'aigua depurada s'utilitzi en usos agraris crec que no
s'ha de rebutjar, crec que és molt bo. Dit això, si no cregués que
és un camí molt bo per optimitzar l'aigua, per evitar el consum
d'aigua potable i per millorar l'optimització dels recursos
hidràulics de Balears, no defensaria amb molta d'il•lusió -i és
cert- amb molta il•lusió, un pla de reguiu amb aigües
depurades, i no estaria lluitant a Madrid per tenir la finançació
pública. 

Li vull aclarir una cosa: tots aquests plans normalment
no són fruit només de l'Administració autonòmica, ni el de
Santa Eulàlia, ni el del pla de Sant Jordi, ni el de sa
Marineta (...) Ariany, ni son Mesquida, i tot això té sempre,
pel seu interès, pel seu volum econòmic, miri, 16.000
milions de pessetes no hi ha comunitat, i manco una com la
nostra, que ho resisteixi, això necessita la col•laboració no
només del Ministeri i de l'Administració central, sinó també
d'Europa, això està clar, i amb això lluitam, i abans de tenir
els duros no vull anar a parlar amb els pagesos per parlar
d'aigua depurada perquè necessitam dues coses i, vaja, jo
n'estic ben convençut: primer, finançació; segon, qualitat de
l'aigua. 

Jo no faig molta força o no parl molt fort de la qualitat
de l'aigua per una raó molt elemental: perquè jo som
conseller d'Agricultura, no de Medi Ambient. El conseller
de Medi Ambient ha insistit molt en aquesta qüestió, en la
necessitat d'oferir un aigua depurada amb la qualitat
necessària, suficient, per donar-li l'ús a què es vulgui
destinar, sigui camps de golf, sigui reguiu, sigui el que
sigui. Això està clar, jo crec que és un tema que disculparà
que no hi insisteixi perquè no és la meva competència, però
sí li puc dir que periòdicament tenim una comissió les dues
conselleries i periòdicament parlam d'aquests temes perquè
està clar que jo no aniré a fer una obra de reguiu o d'obrir
unes xarxes de reguiu a una zona amb aigua depurada si
abans no tenc consensuat i no tenc un pla coordinat amb la
Conselleria de Medi Ambient que em garanteixi la quantitat
i la qualitat de l'aigua. Això crec que ha de quedar clar.

Jo, per resumir, quan parlam de les aigües depurades, jo
vull ressaltar que a Balears ens hem de sentir orgullosos,
però no el Govern, ens hem de sentir orgullosos tots. On és
que obliguen a utilitzar aigües depurades per als camps de
golf?, on és que tenim el percentatge més elevat? Això és
feina del Govern?, sí, el Govern hi ha treballat, però també
és feina de totes les forces socials, també és feina, si em
deixa dir-ho, de les forces polítiques, dels pagesos i dels que
no són pagesos, i és un objectiu nostre, de tots, però crec
que és bo i crec que hem de seguir per aquest camí. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el Sr. Rovira.
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EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente ya para agradecer al
Sr. Conseller todas las explicaciones que nos ha dado. Gracias.
No haré ninguna pregunta.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies... Ai!, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rovira. Sr. Conseller, ¿si quiere intervenir?

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

No, simplement agrair al portaveu del Partit Popular
l'agraïment que ha fet i prestar la meva col•laboració pel que
necessitin. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. 

Acabado el debate de esta comparecencia, sólo queda
agradecer la presencia aquí, en esta cámara, del Honorable Sr.
José Juan Cardona, conseller de Agricultura, Comercio e
Industria del Gobierno balear, y no habiendo más asuntos a
tratar se levanta la sesión. Muchísimas gracias.
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