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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, Sra. Consellera.
Començarem aquesta sessió d'avui, i en primer lloc demanaria
si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margarita Capó en substitució de Fernando Piña.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jaume Font substituint Antoni Pastor.

 I.- Compareixença RGE núm. 607/00 sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació
Territorial  adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Sra. Consellera de Medi  Ambient, per tal d'informar sobre els
recursos hídrics a cadascu na de les illes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, per tant, procedirem al debat del punt únic
de l'ordre del dia, relatiu a la compareixença amb número de
registre 607/00 solAlicitada per quatre diputats membres de la
Comissió pertanyents al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Sra. Consellera de Medi Ambient, per tal d'informar sobre els
recursos hídrics a cadascuna de les illes de la comunitat
autònoma. Assisteix acompanyada del director general de
Recursos Hídrics, Sr. Antonio Rodríguez, i per tant té la paraula
la Sra. Consellera per tal de fer l'exposició oral.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. En aquesta compareixença en primer lloc faré
esment, tal com es demana, a l'estat dels aqüífers o dels
recursos hídrics, millor dit, de les Illes Balears, i en segon lloc
a les propostes que té aquesta conselleria i el Govern per fer
front a aquesta situació.

He de dir també que supòs que ja ha arribat als grups
parlamentaris un petit dossier referit bàsicament a l'estat dels
recursos hídrics a les Illes Balears. He de dir que aquestes
dades que els hem facilitat són del mes de març, són les
darreres dades que tenim de l'estat dels aqüífers.

Dit això, procediré per tant a explicar com està la situació
actual dels recursos hídrics. En primer lloc, dir que hi ha una
t endència a la disminució gradual de les precipitacions i un
augment de la seva irregularitat, que nosaltres catalogam que
és degut, tal com diuen a molts de fòrums internacionals, al
canvi climàtic. Aquesta valoració de les precipitacions, els he
de dir que segons les anàlisis fetes darreres, i acumulades per
diversos pluviòmetres en els anys hidrològics del 98-99 i 99-
2000, permet concloure que ens trobam davant la major sequera
als darrers 50 anys, amb precipitacions inferiors en
aproximadament un 50% a la mitjana. S'han analitzat per part

d'aquesta conselleria les estacions de l'aeroport de Son Sant
Joan, del monestir de Lluc, de l'aeròdrom de Pollença i de
Porreres, que en conjunt són una bona representació de la
situació a nivell, és evident, de l'illa de Mallorca.

A més de la valoració de precipitacions, que com he dit és
de les més baixes en aquests darrers 50 anys, tal com vostès
poden veure en els distints mapes que tenen en el seu dossier,
hi ha un mapa de cadascuna de les illes, l'illa de Mallorca, l'illa
de Menorca, l'illa d'Eivissa i Formentera; llavors ens trobam
que la situació, com veuen, dels aqüífers és cada vegada més
baixa, concretament ens situam que en el cas de Mallorca s'ha
passat en el gener del 98 d'haver-hi un 45,8% dels recursos
hídrics, hem passat en el març del 2000 a un 30,7%, i que
respecte de la diferència entre el gener del 2000 i el març del
2000, és a dir pràcticament dos mesos de diferència, hem passat
d'un 36,7 al gener, a un 30,7 al mes de març.

També pel que fa a Mallorca, i tal com veuen en aquest
mapa, que jo en tot cas crec que ja tenen prou al seu abast per
poder veure; veuran que la situació és diferent en funció de les
zones. Bàsicament hem de dir que l'estat dels aqüífers a les
zones de Mallorca que tenen una situació més difícil, són
bàsicament el pla de Palma, Llucmajor-Campos, la Marina de
Llevant, la Marineta i Pollença, i que són problemes que ja
vénen d'enrere des de la dècada dels anys 80, i que cada
vegada es van agreujant més. Per altra banda també hi ha tot el
que són les zones de la serra de Tramuntana, que es mantenen
amb una mica diríem de més bon estat els seus aqüífers; no vol
dir per això que tenguin un estat com realment hauria de ser,
degut a la sequera; i per altra banda tot el que és la zona de la
serra de Llevant i la zona de Manacor, ha baixat també d'una
manera important respecte del que eren les dades que teníem
del mes de gener.

Pel que fa a l'illa de Menorca, ens trobam que, tal com també
veuen al mapa que s'adjunta, que la situació dels aqüífers ha
passat, per donar-los unes dades d'enrere, del gener del  90, que
hi havia un 82,3%, hem passat al març del 2000 a un 51,5% de
recursos hídrics a l'illa de Menorca. La diferència entre el gener
del 2000 i el març del 2000 és que en el gener ens trobam amb un
53%, i en el març amb un 51,5%; per tant hem baixat quasi dos
punts, i per tant podem dir que si a l'illa de Menorca no hi ha un
estat greu diríem, és l'illa que es troba en la millor situació
respecte dels seus recursos hídrics, si bé és cert que cada
vegada van davallant més, degut a aquesta sequera i, tal com
s'indicà en el mapa, idò estan en una situació que si no es fan
actuacions a mig termini, és evident que hi haurà problemes en
un futur.

Pel que fa a l'illa d'Eivissa i Formentera, la veritat hem de dir
que ens trobam amb una situació francament ja difícil respecte
dels recursos hídrics, perquè ja en el gener del 90 estàvem per
davall, amb un 10% per davall del que eren els recursos, la qual
cosa significa que en aquest moment tant l'illa d'Eivissa com
Formentera depenen de les dessaladores d'Eivissa i Sant
Antoni, i la dessaladora de Formentera, perquè no disposen de
recursos hídrics suficients per donar sortida a la demanda. Per
tant les diferències que podríem dir, pel que fa tant al mes de
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gener com al mes de març no són significatives, perquè són
quasi exactament les mateixes.

Per tant, una vegada feta aquesta valoració general de
l'estat dels recursos hídrics de les Illes, tant pel que fa, com he
dit, a la valoració de precipitacions com a l'estat dels aqüífers,
idò hem de dir també que hi ha altres elements que s'han de
tenir en compte a l'hora de parlar de la situació dels recursos
hídrics de les Balears. Aquests altres factors són, per una
banda l'increment constant del consum en relació directa amb
el creixement turístic i el consegüent augment de la població. En
aquest moment hem de dir que a partir de l'any 96 s'ha
incrementat notablement el creixement de la població estable,
que se situa en un 2,3% anual, i en el de la població turística o
població flotant, que se situa en un 3,6%.

El més rellevant, però, a part del creixement poblacional, que
cada vegada és major, hi ha també un creixement del consum
d'aigua que oscilAla entre un 8 i un 10% anual, la qual cosa fa
absolutament necessari actuar en les dues vessants, tant pel
que fa a la limitació d'aquest creixement, com també a reconduir
el consum, que cada vegada és més elevat.

Dit això, i un poc ja analitzat quin és l'estat de les reserves
d'aigua a les Balears, i veure que ens trobam en una situació
difícil de sequera, que cada vegada minven més, i per tant, tal
com es demanava en aquesta compareixença, ara explicaré, que
vostès també tenen en el dossier que se'ls ha presentat, la
metodologia que s'ha seguit des de la Direcció General de
Recursos Hídrics, i per tant la Conselleria de Medi Ambient, per
determinar aquest estat dels aqüífers, que bàsicament es pot
dir, tal com dic que vostès tenen a la seva disposició, és que
per determinar el percentatge de reserves existents a les
diferents unitats hidrològiques s'han seguit les següents
normes: per una banda, en primer lloc, dins cada unitat
hidrogeològica s'han seleccionat entre un i cinc sondeigs, dels
quals es disposa d'una sèrie temporal llarga, és a dir més de deu
anys de dades de nivell piezomètric, i per tant tenim una
valoració de com és tant la profunditat del sondeig com la
naturalesa de l'aqüífer. Una vegada seleccionats aquests
sondeigs és allà on podem dir que les dades són d'una forma
per tant científicament correcta, i ens dóna la possibilitat de
poder tenir aquestes dades i fer-ne un seguiment.

En segon lloc dir també que es distingeixen dos t ipus
d'unitats hidrogeològiques, les que tenen contacte amb la mar,
que són les majoritàries; i les que estan aïllades de la mar, com
per exemple s'Estremera i Alaró. És evident, està clar que el
comportament d'aquestes unitats hidrogeològiques són
diferents, ja que les que estan més en contacte amb la mar, que
són majoritàries a les Illes, tenen un procés de salinització més
important que les que estan aïllades, i per tant no tenen un
contacte amb la mar i la salinització és, si no inexistent, molt
mínima.

Per tant, pel que fa a les unitats hidrogeològiques en
contacte amb la mar, per cada sondeig se selecciona la cota
d'aigua històrica més alta, i una cota base a partir de la qual si
es baixa d'aquesta cota es produirà la intrusió marina. La
determinació dels percentatges de reserves restants als aqüífers

en els moment actuals es fa mitjançant una equació, que vostès
ja tenen aquí, i poden mirar; i posteriorment i per al percentatge
de reserves de tota la unitat hidrogeològica, es fa una mitjana
dels diferents sondeigs considerats per cada unitat.

Respecte de les unitats hidrogeològiques sense contacte
amb la mar, es considera la cota d'aigua més alta històrica i la
cota de la base de l'aqüífer, i el percentatge que representa la
cota actual del nivell de l'aigua es determina també seguint la
mateixa equació que aquí. I per determinar el percentatge
restant de les reserves totals de la unitat, es fa una mitjana dels
percentatges obtinguts pels diferents sondeigs que s'ha
realitat. 

Aquestes qüestions tècniques, que si volen després ja les
podrem explicitar més clarament, bàsicament es tracta de fer
palès que per part d'aquesta conselleria, i per primera vegada a
Balears, hi ha un intent de quantificació de les reserves
existents a les distintes unitats hidrogeològiques, definides a
més a la proposta del Pla hidrològic de les Illes Balears, i es vol
dur un seguiment constant i continuat de totes aquestes
unitats i del seu estat respecte dels recursos.

Dit això, ja passaria a la tercera qüestió, que seria quines
propostes, per tant, planteja la Conselleria i el Govern davant
aquesta situació dels nostres aqüífers, de totes les illes, i
voldria deixar clar que el plantejament que té aquest govern és
en distintes vessants. Per una banda hi ha unes mesures de
caire estructural, i per tant global, que són absolutament
imprescindibles per dur endavant una nova política de gestió
de l'aigua, i per altra banda el que serien les mesures ja més
concretes i que, tal com es va dir en el Pla de xoc en el seu
moment, són mesures a curt termini.

Per tant, seguint en la línia de les mesures estructurals, es
fa per una banda, plantejam una sèrie de qüestions molt clares.
És necessària una reordenació de la política hídrica, que vagi
cap a la sostenibilitat. Això significa que es tracta d'aturar el
creixement del consum per recuperar la sostenibilitat d'aquest
recurs. L'objectiu, per tant, es reduir la demanda d'aigua per fer-
la sostenible amb els recursos hídrics disponibles. Això
significa distintes opcions. Una d'elles, importantíssima i bàsica
és controlar les polítiques territorials i de creixement urbanístic
i turístic, perquè a la fi i al cap és d'allà on depèn el consum
d'aigua, i pel que augmenta cada vegada més la demanda
d'aquest recurs escàs.

I en segon lloc, requereix d'un canvi cap a una política
hídrica de gestió de la demanda, i no precisament de donar
resposta a tota la demanda existent. Aquestes propostes clares
i  referents a la política hídrica les situaríem en primer lloc en un
pla d'estalvi i eficiència en l'ús de l'aigua. Creim que és
absolutament imprescindible fer un programa de gestió integral
de l'aigua. Per altra banda, fer campanyes de sensibilització i
programes de demostració, així com gestió de la demanda a gran
consumidors, a sector hoteler, instalAlacions esport ives, ports,
etcètera; així com també una regulació de l'eficiència hídrica en
els nous edificis, que ja s'està fent en aquest moment
conjuntament amb la Conselleria d'Obres Públiques.
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Per tant, es tracta que no volem tan sols reduir els consums
dels que més consumeixen, sinó que hem de facilitar l'ús
racional d'aquest recurs a tots els ciutadans, preservant i
afavorint els sistemes de captació tradicionals, cisternes, aljubs,
etcètera; fomentant sistemes domèstics de baix consum, aixetes,
cisternes, dutxes, etcètera; estimulant els reguius eficients i
disminuint les pèrdues a la xarxa. Es tracta per tant de plantejar
un pla de curt i mig termini.

Per altra banda, i dins aquestes mesures de tipus més global
i més estructural, és necessari treballar la reducció de fuites
dins les xarxes de distribució, ha de ser una prioritat no només
de la Conselleria, sinó que nosaltres plantejam que evidentment
ho sigui també per part dels consells i dels ajuntaments, perquè
és rendible, és extraordinàriament rendible des del punt de vista
diríem de bon ús del recurs, però també des del punt de vista
econòmic, ja que ens estalvia en l'extracció del recurs, i
freqüentment també en les despeses de depuració, ja que part
de l'aigua que es perd a la xarxa de proveïment acaba a la de
sanejament, per tant duplicant innecessàriament el procés, i per
tant encarint econòmicament també aquest procés. Per tant,
plantejam que això sigui una qüestió on nosaltres plantejam
una feina important que s'ha de fer des de totes les illes i des de
tots els àmbits institucionals.

Per altra banda, una altra qüestió que plantejam com a
prioritària és la necessit at de millorar la reutilització d'aigües
depurades, ja que l'actual xarxa de depuradores de les Illes es
pot dir que és extensa, incompleta, i sobretot desigual, que tot
i que prop d'un 30% fan qualque tipus de depuració terciària,
també som perfectament conscients que moltes vegades, i a
més en temporada alta, supera la seva capacitat i creen
problemes, i per tant no poden fer un bon sanejament de
l'aigua; i per altra banda hem de passar d'una depuració
secundària a una depuració a nivell terciari.

Per tant, estendre la reutilització de les aigües depurades és
una de les principals fites d'aquesta conselleria, i que estam en
total acord amb la Conselleria d'Agricultura per al que seria el
pla de reutilització d'aigües depurades per a reg agrícola, però
també per tot el que pugui ser reg de jardins o de zones
enjardinades, etcètera.

Per altra banda, i seguint dins aquestes propostes de caire
més global i estructural, un altre tema fonamental és la gestió
del domini públic hidràulic. En aquest moment és bàsic fer una
bona gestió, és a dir crear una bona autoritat hídrica, cosa que
ens trobam que no està prou estructurada, i que bàsicament
passaria del nostre punt de vista per la creació de les juntes
d'aigües de les Balears com a organisme de conca, per tal de
poder, des d'allà, permetre la descentralització i la participació
de totes les no només institucions, sinó de tots els interessats,
per tal de cercar una gestió adequada d'aquest recurs, i fer-ho
d'una manera transparent i oberta, com no s'havia fet fins ara.

Dit això, i ja passant al que serien les mesures de tipus més
conjuntural, o més concret, tal com es va dir en el seu moment,
fa dos mesos es va presentar un pla de xoc per la sequera, que
contemplava per una part el que eren les mesures estructurals,
que acab de comentar; i després mesures concretes,

conjunturals, que s'havien de prendre o s'havien de dur
endavant per tal d'assegurar aigua a la badia de Palma per una
banda, i a la resta d'illes i de pobles d'aquestes illes per aquest
estiu.

En primer lloc, referit al tema de la badia de Palma, s'ha de dir
que aquestes mesures conjunturals passaven, entre d'altres
coses, per l'optimització de la dessaladora actual de Palma, amb
l'ampliació, més que l'ampliació amb la línia de reserva de 7.300
metres cúbics dia, que en aquest moment podem dir que ja s'ha
demanat de manera formal, que a més s'ha aconseguit que fos
per via d'urgència gràcies a les negociacions que va dur a terme
la delegada del Govern amb el Govern de Madrid, i que ja està
demanat formalment, i que suposam que estarà en marxa
aproximadament al mes d'agost.

Per altra banda també hi havia altres mesures que ja s'havien
dit al seu moment, com és l'optimització de la planta de Lloseta,
l'optimització de la planta de Son Tugores, millorar amb una,
que ja s'ha fet, i de fet es va fer ja fa pràcticament quasi un mes
i mig, també augmentar l'eficiència de l'actual dessaladora, i
també incrementar de manera temporal l'extracció d'alguns pous,
i per tant d'alguns aqüífers, això pel que fa a la badia de Palma.

Per altra banda, i pel que fa ja a les distintes illes i pobles de
Mallorca, perquè el Govern balear és evident que no té
únicament i exclusivament el tema de la badia de Palma, ja que
és una gestió jo diria compartida, perquè és evident que, per
exemple, l'Ajuntament de Palma, l'Ajuntament de Calvià, tenen
una importància cabdal en la gestió del recurs de l'aigua en
aquesta zona, idò a més d'això, i pel que fa als pobles de les
distintes illes, el Consell de Govern de divendres passat va
aprovar que es destinàs amb un import estimatiu de 1.295
milions de pessetes per dur endavant préstecs concertats entre
els ajuntaments, a través dels consorcis i el Govern balear, per
tal de poder dur endavant tot una sèrie de mesures per
assegurar l'aigua no només per a aquest estiu, sinó per fer nous
pous en alguns casos, en altres per millorar determinats
aspectes de la xarxa, i a cadascun d'aquests pobles hi ha
actuacions diferenciades, però que nosaltres o que aquest
govern fa un esforç important per poder intentar millorar la
situació de manca del recurs de l'aigua d'aquests pobles.

A més d'això, s'ha de dir que per part del Govern balear
també tenim molt clar que una vegada constituït el nou Govern
de l'Estat espanyol, hem d'instar el Govern de l'Estat perquè
renegociï i signi d'una vegada el conveni que en el seu moment
es va dir que s'havia signat per l'anterior Govern, quan en
realitat no estava signat, sinó que nosaltres volem que se signi
i es duguin endavant tota una sèrie de qüestions que estan
incloses dins el conveni, entre les quals hi ha sa Costera, que
és una obra que ja se sap que pràcticament falta una part, però
que una part ja està iniciada, i per tant dur endavant aquest
conveni de 21.000 milions, així com estava xifrat, i que creim que
en aquest moment ja depèn de la voluntat política de Madrid,
que esperam que sigui bona i que sigui positiva, per poder dur
endavant tota una sèrie d'infraestructures hídriques que ja fa
molt de temps que eren necessàries per a aquestes illes.
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Dit això, jo crec que ja podem passar a les preguntes.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
d'aquesta compareixença per un temps màxim de 45 minuts. Sr.
Font, si vol...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Nosaltres demanaríem, si pot ser, que s'aturàs la comissió
durant deu minuts. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Deu minuts, és així? Així es farà, idò. Començarem a les cinc
i deu.

Senyores diputades, senyors diputats. Continuarem
aquesta sessió d'avui, aquesta comissió d'ordenació del
territori, i començam amb la intervenció dels grups
parlamentaris, i en primer lloc té la paraula el portaveu del Grup
Popular, que és el que ha solAlicitat la compareixença. Sr. Jaume
Font, té la paraula. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats, consellera de Medi Ambient, director general. El Grup
Popular va formular aquesta compareixença degut a les
declaracions que varen sorgir a un mitjà de comunicació dia 5
de febrer, on el Govern deia a aquest mitjà de comunicació,
"forçarà la pujada del preu de l'aigua per fomentar l'estalvi de
l'aigua". Davant aquestes declaracions nosaltres vàrem
demanar aquesta compareixença perquè se'ns explicàs quina
documentació s'aportava i donava fonament a la consellera per
poder dir que una de les solucions, entre d'altres, era que per
poder tenir aigua el que s'havia de fer era pujar el preu. Vostè
avui aquí ha comparegut, després de dos mesos, ens ha donat
unes dades, que per cert és un poquet trist que aquestes dades
les tenguessin avui matí en roda de premsa els periodistes, jo
les tenc aquí que me les ha fet arribar els periodistes, i que
nosaltres les tenguem avui el capvespre, que les tenguin els
periodistes primer que nosaltres, segons quines, en tot cas
aquests quatre fulls, li diré, i nosaltres ens haguem
d'assabentar ara, a la comissió, ens ha aportat aquestes dades,
de les quals efectivament es veu un procés de segons quins
pous i segons quins aqüífers durant aquests darrers anys,  i
també vostè ens planteja al segon full l'estat de les reserves,
amb una comparació des de l'any 90, 99, gener del 2000 i març
d'enguany també.

Dit això, el que m'agradaria que constàs aquí, Sra.
Consellera, és que vostè ha fet perdre el temps a molta gent,
durant aquests darrers set mesos. Vostè és aquella persona que
va posar a un moment donat entre l'espasa i la paret el president
d'aquest govern, dient-li que dimitiria si ampliava la

dessaladora. Vostè ha hagut de rectifica, i a mi m'agradaria que
fóssim capaços de conversar, reconeixent les coses, que és bo
que es reconeguin les coses. Vostè, amb la seva caparrudesa,
que la caracteritza en moltes coses, no volia baixar del seu
cavall, i estava convençuda que pujant el preu de l'aigua
donaria solució als problemes d'aigua de Balears.

També s'ha de dir que ens donam compte que les propostes
que el Partit Popular els estava fent al mes de setembre són
propostes que en aquest moment, fins i tot avui mateix surt una
informació on diu que el Govern "pide la ampliación de la
planta desaladora con dos nuevas líneas". Què proposava el
Partit Popular en el mes de setembre? No intentava posar pals
a la bicicleta de la consellera de Medi Ambient, li proposava a
vostè que estigués d'acord en ampliar la dessaladora de Palma.
Vostès això, primer de tot, hi ha fotos i diaris en què parlaven
d'optimitzar. Efectivament han optimitzat el que està en marxa,
però s'han torbat moltíssim, i vas en un taxi, i hi ha qualque
taxista que diu "aquest estiu ens estrenyeran l'aixeta". Vostè ha
aconseguit posar el problema a damunt la societat, quan el
problema als polítics que els toca governar els han d'assumir
ells. I en aquest cas vostè durant sis o set mesos no ha volgut
assumir en cap moment la responsabilitat que com a consellera
de Medi Ambient té, que és donar solució a la necessitat que
hi ha d'aigua en aquestes illes.

Supòs que discutirem a la contrarèplica el creixement i tot
això. El que és evident que s'imposen en aquest moment els
criteris que el Partit Popular li deia a vostè en el mes de
setembre, la qual cosa vol dir que eren criteris que en cap
moment eren demagògics, que eren criteris reals, i que
passaven per la colAlaboració, com va demostrar la delegada del
Govern i el batle de Palma, amb l'ampliació de la dessaladora.
Vostès també fa tres setmanes que varen arribar a un acord
d'ampliació de la primera línia de la dessaladora, i fins divendres
passat el paper pel qual el secretari d'estat pot firmar la
declaració d'urgència no va arribar. Ara ja és allà, efectivament,
i aquest paper se signarà, i es podrà mirar que es dugui
endavant la posada en marxa d'aquesta primera línia, primera
línia que si no hagués estat, i perdoni'm per la paraula, li dic en
el to millor possible, si no hagués estat de la seva caparrudesa
en aquests moments quasi estaria a punt d'entrar en
funcionament. Vostè sap que l'empresa que va fer la
dessaladora en tot moment es va comprometre, si en aquell
moment es tirava endavant i si el Govern, em pens que li deu
qualque cosa, li acaba de pagar, segons les meves dades,
estaria acabada en tres mesos. Hem perdut molt de temps , hem
posat la gent nerviosa, i realment les solucions sempre passen
per qüestions, crec jo que vostè va tocant en terra, d'un món
virtual, com li vaig dir jo a un passat ple, que vostè se seu a una
taula, i si no li va bé el que li diu, ha de canviar el món, la
realitat, a toc d'escarpra i maceta. I els polítics quan tenen
responsabilitat desgraciadament no ho poden fer a toc
d'escarpra i maceta dins una societat democràtica, ho han de fer
a través de tocar amb els peus en terra i la realitat.

Jo estic convençut que molts de membres del Govern que
comparteix vostè, pensen en aquest tema exactament igual que
jo. No tan sols això, m'ho han dit en privat, que pensen
exactament igual que nosaltres en aquest sentit. Vostè ens ha
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fet una explicació d'aquest informe, on sí que queda clar com
s'han mogut les reserves d'aigua del 90 cap aquí. El que
estranya, si jo no interpret malament aquest document, és que
de l'aqüífer més controlat d'Europa, que diuen que és l’aqüífer
de Sa Marineta, si jo no interpret malament, repetesc, aquest full
respecte a l’illa de Mallorca, que és el que ve amb el número 15,
que posa 15, -sé que el 16 posa Sa Marineta  però el 15 és el de
Serres centrals, no serà el de Sa Marineta, serà serres centrals-
ve sense referències, és l’únic que no té referències en el mapa;
no sé si sense referències vol dir que sobra, està en blanc, i
sembla impossible que aquest aqüífer, que alguns dels pous de
control, no sé si és l’S-17 o no, cau aquí dins, sembla un poc
increïble que no hi hagi referències d’aquest aqüífer.

La veritat és que la situació és greu, és important, en què
ens trobam, però del que no ens ha donat informació en
aquesta compareixença fins ara, i jo esper que ens la pugui
donar, és: sabem quins consums tenim?, sabem els consums
per sectors? Aquestes dades no són aquí; és a dir, qui
consumeix l’aigua?, quan la consumeix, aquesta aigua? Quin és
el consum que tenim a l’estiu?, quin és el consum que tenim a
la tardor?, quin és el consum que tenim a la primavera?, i quin
és el consum que tenim a l’hivern? Aquestes són dades
primordials a l’hora de prendre decisions de quines accions fer
perquè almanco la gent no torni a sentir pus mai més d’un
responsable del Govern que per arreglar l’aigua pujarà el preu.
Són qüestions importantíssimes, aquestes, i no n’hem sentit
res. I ens agradaria saber quins consums tenim.

Per altra part ja li deia el nostre portaveu en una
compareixença del mes de setembre que faltaven tres mesos per
a l’aprovació definitiva dels pressuposts, que vostè anàs a
Madrid i miràs de tancar el tema del conveni, i vostè li va dir, i
consta en el Diari de Sessions, que tranquil, que vostès ja
farien el que trobarien que havien de fer en aquest sentit. Vostè
ha anunciat aquí, avui, que es mouran hi hagi hagut el nou
govern per intentar firmar el conveni de 21.000 milions.
Nosaltres el que li demanam és que aquest conveni de 21.000
milions, a part que s’haurà d’ampliar amb la segona i la tercera
fase de l’ampliació de la dessaladora de Palma, si vostè
assumeix aquelles obres que es plantejaven en aquests 21.000
milions d’aquest conveni, la qual cosa voldria dir que vostè
estaria d’acord amb el Pla hidrològic aprovat pel Govern balear
i que està a punt d’aprovar per Consell de Ministres. Ens
agradaria sentir-ho, la qual cosa voldria dir que el Partit Popular
va fer una feina seriosa en aquest sentit. Aquests 21.000
milions que vostè ha dit que lluitaria per firmar després del nou
govern, a què es refereixen realment?

Després li he de dir, lògicament, que el Partit Popular havia
firmat el conveni, faltava firmar el ministeri, i a vostè, i això ja li
ho he dit aquí a baix altres vegades, li ha de constar perquè té
faxs; té faxs de dia 21 de maig del 99 i altres de dia 20 de maig
del 99, on es posa clar per part de la Secretaria General Tècnica,
que en aquell moment era el Sr. Carlos Vázquez Cobos, de
quines eren les petites prescripcions que tenia aquell conveni
que faltaven corregir, que es volia firmar. És a dir, jo m’alegr de
sentir aquí, el nostre grup del Partit Popular s’alegra de sentir
aquí que vostès volen tirar endavant per firmar aquest conveni.

Si vostè hagués anat el mes de setembre a Madrid ja a
preocupar-se del conveni, segurament abans d’aprovar els
pressuposts de l’any 2000 hagués tengut firmat aquest
conveni, però en aquell moment era el moment en què vostè i el
president no estaven d’acord en com farien les coses, vostè no
volia ampliar la dessaladora i, en canvi, altres li proposaven
ampliar la dessaladora, i lògicament a vostè no li anaven bé
segons quines coses d’aquell conveni perquè pensava que les
podria canviar.

També hi ha una qüestió que jo crec que és molt important.
Vostè ha marcat dues línies: una de polítiques territorials,
estructurals, i una altra de política conjuntural. Les estructurals,
vostè ha estat parlant de no créixer per no gastar més aigua. Jo
li he de dir que en segons quines qüestions d’aquestes, si
vostè no ens quantifica el que li he dit abans -què consumim i
quan ho consumim- no hi podem estar d’acord. 

Després vostè ens ha estat parlant de la gestió de l’aigua,
de racionalitzar l’aigua, de fer una gestió eficient i podem estar
d’acord en aquest tema. Crec que hi ha polítiques que s’ha
trobat vostè en marxa a la seva conselleria en aquest sentit; si
vostè hi vol entrar hi entrarem.

En la qüestió d’aigües depurades, jo crec que, Sra.
Consellera, vostè ha de saber administrar un dels patrimonis
que agradaria tenir a qualsevol regió d’Europa. No hi ha cap
regió a Europa que depuri tants de metres cúbics d’aigua com
la de Balears, i aquestes coses, maldament vostès hagin estat
16 anys a governar, han de saber alabar-les, i estic d’acord,
nosaltres estam d’acord que el camí és passar d’un tractament
secundari a un terciari, sense cap dubte, però no oblidi mai un
tema: aquí s’ha fet molta feina en depuració d’aigües i vostè
també té un conveni per tirar endavant aquest tema, que ara
resulta que no es pot aplicar perquè costarà doblers. Això és no
conèixer gens la qüestió. I com ha funcionat en el Pla de Sant
Jordi, fins ara, aquest assumpte, Sra. Consellera?

I després vostè parla d’un tema de gestió d’aigua...

Si he d’acabar, acab, no sé si és que troba que parl molt la
consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, han passat els 10 minuts però pot completar la
seva intervenció sense excedir-se excessivament.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Després hi ha una qüestió, també dins aquestes mesures
territorials, de política territorial o estructural que vostè ha
parlat, de gestió del domini de l’aigua pública. Ha parlat de les
comunitats d’usuaris d’aigua, exactament no, més o manco,
perquè vostè ha de saber el que té amb la llei a la mà; vostè
coneix comunitats d’usuaris d’aigua que existeixen, com la del
Camí de Muro. Jo voldria saber si vostè entraria sense demanar
permís allà dins i, a partir d’aquest moment, vostè gestiona
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l’aigua. Jo crec que molts de pagesos no estarien gens d’acord
que, el pou que tenen dels seus avantpassats, el gestionàs
vostè, segur que no estarien d’acord, per la seva trajectòria
aquests darrers vuit mesos, que no els inspira aquesta
confiança de saber aquesta gestió. Ens expliqui aquesta gestió
que vostè vol fer de l’aigua a través de domini públic com ho
farà.

I sobretot la primera part que li he dit del tema del no
creixement. Em digui, Sra. Consellera, qui sobra en aquesta
terra. Si no hi ha aigua suficient ni màquines suficients per fer
aigua dessalada de la mar, qui ha de començar a partir
d’aquesta terra, perquè el que hi ha és el que hi ha. Sí, vostè ha
dit que això és un 20% de gent en aquesta terra. Sí!, vostès,
vostès, ho han de tenir clar. 

I després -i acab, Sra. Presidenta- vostè parla de polítiques
conjunturals, polítiques que marca la dessaladora de Palma dins
polítiques conjunturals; això en tot cas seran polítiques
territorials i estructurals, no enganem la gent.

Per altra part no estic gens d’acord amb l’extracció de més
aigua del pou de Lloseta, i sembla mentida que ho hagi de dir
jo, això; vostès volen xuclar més avall, i si xuclen més avall
lògicament llevaran l’aigua als veïnats, als pagesos. A Son
Tugores xuclam més aigua, idò més aigua salada que dessalam.
No és el que vostès explicaven quan estaven a l’oposició?

I després -i acab- el que ens agradaria és que quedàs clar,
clar, clar aquí que unes illes, quatre illes, necessiten saber, si un
any no plou, com enguany, amb els recursos que tenen i la gent
que tenen el que necessiten fer perquè realment no hi hagi un
caos, i m’agradaria que vostè m’explicàs quina solució pensa
donar a aquest tema, i sobretot les preguntes que li he anat
fent, que em pens que n’he fetes devers 25 i me’n deix devers
50 sense fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Per contestar les qüestions que ha
plantejat el Grup Parlamentari Popular, el Sr. Font, té la paraula
la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Font, bé, en principi jo el que li voldria aclarir és
que, en vista de tota la seva -diríem- gran, més que gran, grans
qüestions que m’ha fet, jo crec que valdria la pena que demanàs
una altra compareixença perquè hi ha moltes qüestions que
evidentment jo no podré contestar d’una manera clara perquè
no dispòs tampoc de la informació en aquest moment, amb la
qual cosa, si li interessa tant el tema d’aigua, cosa que m’alegra,
que el Partit Popular estigui tan preocupat per un tema com
aquest i que, a més, consideri que ha de ser un element de
debat important, llavors jo no tenc cap tipus d’inconvenient en
fer una compareixença amb moltes més dades i fent, de qualque

manera, una extensió de tot el que és la política hídrica d’aquest
govern.

Dit això, després li he de dir que jo crec que el que passa és
que, en tot cas, més que..., si dóna lliçons el PP de com s’ha de
gestionar l’aigua, precisament no crec que sigui un bon
exemple a seguir i, de fet, així com hem trobat la situació a la
Conselleria de Medi Ambient respecte a la gestió de l’aigua,
realment ens adonam que hi ha moltíssima feina per fer, ens
pensàvem fins i tot que se n’havia fet més en determinades
qüestions, i veim que l’únic que s’ha fet ha estat una resposta
contínua a la demanda que hi havia d’aigua sense cap política
estructural a mig i a llarg termini i, per tant, tenint en compte
que han tengut 16 anys per fer-ho, la veritat és que crec que diu
molt poc de la seva part.

En tercer lloc, també li he de dir que és evident, vull deixar
això com a una qüestió molt clara, que ni es tracta de
caparrudesa ni es tracta d’una qüestió personal, es tracta de
polítiques diferents. Està molt clar que és evident que aquest
govern respecta el que és la política hídrica, no segueix la
mateixa política que el Partit Popular, almanco té uns objectius
diferents, si bé també és cert que hi ha qüestions que són
coincidents, per què no?, no es tracta de dir que tot el que ha
fet el Partit Popular estigui malament; el que passa és que no és
una qüestió, diríem, personal, sinó que és una qüestió
precisament de política distinta, i jo he repetit en diverses
ocasions i al llarg d’aquests vuit mesos que vostè ha dit i al
llarg de totes les meves compareixences i ocasions que he
tengut no només per parlar amb el seu grup, sinó per parlar amb
la resta de grups, d’explicitar clarament que la política hídrica
d’aquestes illes havia d’anar, en primer lloc, amb una mesura
clara del que era, primer, lligar-ho a temes territorials i turístics,
evidentment i mai amb la intenció -perquè aquí no ho ha dit
ningú i jo molt manco- que se n’hagi d’anar gent d’aquí. Amb
això per favor no faci demagògia, Sr. Font, perquè no s’ha dit
en cap moment, almanco en aquesta compareixença, amb la qual
cosa senzillament es tracta, tal com he dit fa una estona, de
limitar el creixement urbanístic i turístic d’aquestes illes, que
cada vegada és més gran i, evidentment, té unes repercussions
de cara al consum de recursos.

Això no és en absolut nou. Jo li vull recordar que en moltes
ocasions i en molts de llocs, no del món, sinó de l’Estat
espanyol fins i tot, a l’hora de fer, per exemple, plans territorials
tenen en compte que l’aigua és un factor limitador, per exemple,
i més en el cas d’una illa mediterrània que també té cicles de
sequera i, per tant, ho consideren com a un element limitador
d’aquest creixement. Per tant no és en absolut, el fet que jo hagi
fet esment a això, no és ni demagògic ni perquè jo tengui una
caparrudesa, sinó simplement per una qüestió objectiva que
s’ha de començar a plantejar i que jo crec que és el correcte,
sobretot quan parlam d’un desenvolupament ecològicament i
econòmicament sostenibles, que s’ha de tenir en compte que
l’aigua és un recurs que, en un moment donat, pot ser limitador,
i en aquestes illes ho hauríem de tenir molt clar i en compte.

Dit això, també -aquest factor és important en el tema de la
política hídrica- hi ha un altre tema que és que la política hídrica
concreta ha d’anar, com he dit també abans, a emfasitzar la
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gestió de la demanda, és a dir, hem d’anar precisament a
preservar aquest recurs, a fer polítiques de gestió que vagin
encaminades a l’estalvi i a la bona utilització d’aquest recurs i,
per tant, això sí que és fer polítiques clares, sostenibles, no
només ecològicament sinó també econòmicament i socialment,
i és realment com es mouen tot el que són no només les noves,
sinó les estructures modernes de tenir en compte un recurs
necessari per viure. Per tant, aquesta és la política que mou la
Conselleria de Medi Ambient i mou el Govern i, per tant, no és
una qüestió, en absolut, de crear cap tipus de crisi, sinó que
més bé es tracta d’explicitar una política a la qual fins ara el
Partit Popular o l’anterior govern no hi donava massa
importància, ja que com he dit abans bàsicament es basava en
fer grans infraestructures i pensar que aquesta era la manera de
gestionar l’aigua. 

En aquest sentit sí que ens diferenciam, però ja dic que
també hi ha punts en comú, és evident, i dins aquests punts en
comú jo també vull remarcar que jo o la Conselleria de Medi
Ambient no hem fet en absolut cap tipus de contradicció dins
els seus plantejaments, que des del principi varen quedar molt
clars, que nosaltres apostàvem per una política hídrica, com li
he dit, en aquestes dues vessants, que no explicitaré punt per
punt perquè ja ho he dit en repetides ocasions, però si fa falta
li puc dir punt per punt, i que és la feina que feim.

Per altra banda també deien que s’havien de fer totes
aquestes mesures per fer una política hídrica a mig i a llarg
termini per preservar aquest recurs, i que en el cas..., només
com a darrera opció, s’havia d’optar per la dessalació. Això és
un fet que jo he defensat de manera clara, pública, davant tots,
no només davant el seu partit, sinó davant tota la resta de
partits del Govern; jo he defensat un acord que hi havia en el
pacte, hem seguit o he seguit d’una manera fidel el que era
aquesta actuació, i el tema amb què ens trobam en aquest
moment realment és d’una sequera que, com s’ha dit al principi,
és la pitjor d’aquests 50 anys darrers, amb un estat dels
aqüífers efectivament molt preocupant, el que fa precisament
pensar que en un moment donat s’ha de plantejar com a una
darrera opció aquesta possible ampliació de la dessaladora.

Amb això no es posa en dubte cap tipus de política ni es
posa en dubte cap tipus de qüestió, si bé li vull dir una cosa, i
crec que això és important que quedi reflectit: que el tema de la
dessalació, tal com he dit també en repetides ocasions, és
traspassar el problema d’aigua al problema energètic que, per
altra banda, supòs que vostès ja ho han plantejat a la consellera
a qui pertoca, però que realment és un problema important en
aquestes illes, i he de recordar -supòs que ho sap- que el tercer
consumidor d’energia, per exemple de l’illa de Mallorca, és
precisament la dessaladora. Llavors nosaltres consideram que
és preocupant, precisament que fa un any que es va signar -a
més, el vaig signar jo personalment- el que era la dessaladora,
la dessaladora actual el mes de juliol, perdó, el mes d’octubre es
va signar, es va posar en marxa a finals del mes de juliol, i
resulta que ara, que no fa ni un any, resulta que n’hi ha d’haver
més, s’ha de demanar una ampliació i, per tant, si continuar
d’aquesta manera sembla com si haguéssim de demanar que
d’aquí a no res hi hagi una altra dessaladora o un parell de
dessaladores més. 

Evidentment, des del punt de vista de la Conselleria de
Medi Ambient el que volem és precisament fer una gestió de la
demanda que vagi clarament, com he dit, amb aquestes dues
opcions, mesures d’ordenació del territori i, per tant, limitació
del creixement urbanístic i turístic, i mesures de gestió de la
demanda, que precisament no vagin encaminades a fomentar
més la dessalació, perquè això no és una solució, ni molt
manco, sinó precisament és duplicar el problema i, a més, ens
crea una dependència energètica brutal que realment seria
insostenible per a aquestes illes.

Per tant jo vull deixar clara, molt clara, aquesta qüestió i, per
tant, aquí no hi ha cap tipus de qüestió estranya; això sí, com
he dit, polítiques diferents, plantejades de manera distinta, però
no per això no hi ha d’haver punts de coincidència.

En segon lloc jo crec que li he de dir, Sr. Diputat, Sr. Font,
vostè com a representant del Partit Popular precisament vostè
ho sap: el Partit Popular ha plantejat aquesta qüestió de l’aigua,
fins i tot d’una forma bastant dirigida cap a la Conselleria de
Medi Ambient, per crear una politització del tema, per generar
un debat, que des del meu punt de vista consider que és molt
interessant que hi hagi un debat sobre l’aigua a nivell social, ja
feia falta en aquestes illes que hi hagués transparència sobre
aquestes qüestions, però evidentment s’ha encaminat amb uns
termes que jo crec que l’únic que es volia era desprestigiar el
Govern i cercar contradiccions que mai en aquest moment s’han
produït, senzillament s’ha seguit escrupolosament el que estava
signat i el que estava dit en el pacte.

Després una altra qüestió que vostè m’ha plantejat, perquè
me n’ha plantejades tantes que no sé si li podré contestar de
manera adequada i tal com jo voldria, li he de dir que estic molt
contenta que, evidentment, els temes amb Madrid vostè em
recorda una sèrie de coses amb Madrid. Jo li he de dir que
precisament en el moment..., és a dir, devia ser el mes d’octubre
tant el director general aquí present com jo mateixa vàrem anar
a Madrid a parlar amb els màxims responsables en aquell
moment perquè a la ministra de Medi Ambient, la Sra. Tocino,
li he demanat repetidament entrevistes i mai no me n’ha donat,
ni tan sols m’ha contestat, llavors jo vaig anar a parlar amb el
Sr. Benigno Blanco; hi vàrem anar, com he dit, aproximadament
com he dit, el mes d’octubre, vàrem parlar precisament del tema
del conveni, amb la qual cosa ens va dir que el conveni, per una
banda, no estava signat, i per l’altra banda, com que estaven en
període de preeleccions, idò resulta que no es podia fer cap
tipus de compromís i, per tant, que havíem d’esperar una
vegada passades les eleccions. Nosaltres vàrem insistir que era
important aclarir aquesta qüestió però la resposta va ser
d’aquesta manera.

El mateix ens va passar amb la proposta que nosaltres
havíem fet al Pla de xoc, que era l’optimització de la dessaladora
amb la línia de reserva, amb la setena línia de reserva, que era
posar-la en marxa. A Madrid se’ns va dir -el director general
aquí present en pot donar fe- que havia d’estar per via ordinària
en el mes de setembre i que, en tot cas, per demanar-ho per via
d’urgència, hi havia d’haver la voluntat política per part del
Consell de Ministres, i és evident que això havia de ser una
negociació política que, a nosaltres, no ens ha anat. Jo m’alegr
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moltíssim que per part de la delegada del Govern, que és del
mateix partit del Govern estatal, idò la cosa anàs bé i que hi
hagués voluntat política, la qual cosa jo crec que és positiva
però demostra clarament que el Partit Popular de Madrid..., jo
esper que canviï perquè de fet ho han dit i ho han repetit, que
volen ser un partit centrista i que a més volen estar en total...,
és a dir, no tenen cap tipus de..., volen tenir una bona relació
amb totes les comunitat i, per tant, jo esper que dugui endavant
aquest tipus de política, que amb aquesta comunitat
precisament agilitin tots aquests temes que tant els preocupen,
a vostès, com també a nosaltres, com és el conveni, com és el
Pla hidrològic. Jo esper això perquè crec que ho han dit
repetides vegades i crec que seria molt positiu, però realment
fins ara el fet ha estat que la delegada del Govern va fer una
gestió molt ràpida, molt bona, nosaltres la lloam moltíssim, però
resulta que era perquè eren del mateix partit. En canvi jo, com a
consellera, perquè..., no ho sé, perquè era de Els Verds o no sé
exactament per què, idò senzillament a Madrid no m’han fet
gaire cas, ni a mi ni al Govern. Jo, com li dic, esper que canviïn
i a més esper que vostès, del Partit Popular de Balears, facin el
possible perquè això es pugui dur endavant.

Respecte a la qüestió del Pla hidrològic, si hi estam d’acord
o no hi estam d’acord i totes aquestes coses, nosaltres el que
creim important és que el Pla hidrològic, primer de tot, i vostè
també ho sap, supòs, quan jo estava a l’oposició, ni tan sols
parlamentària, aquí sempre hem demanat un pla hidrològic que
no existia, de les Illes, perquè a més, a part que hi havia un pla,
amb la qual cosa planificava alguna, també hi havia tota una
sèrie de normatives imprescindibles per dur endavant tota la
qüestió en relació als recursos hídrics, per tant, aquestes
directives o aquestes normatives són absolutament
necessàries, determinades normatives, com per exemples el
tema dels pous i tot això, per poder gestionar de manera
adequada els nostres recursos. Amb això vull dir i vull deixar
clar que aquest pla hidrològic té parts interessants, altres que
podrien ser revisables, però en principi nosaltres el que volem
és almanco poder parlar amb Madrid per poder dir el que trobam
i que almanco ens escolti, cosa que fins ara no hem tengut, i
vull deixar molt clar en aquesta cambra i en el Diari de Sessions
que fins ara, almanco aquesta conselleria, no ha tengut. Però jo
esper -i ja li dic i li torn a repetir- esper que a partir d’ara les
coses canviïn.

Una altra qüestió és el que diu el conveni. El conveni té
coses molt interessants, és evident; per exemple hi ha el tema
de Sa Costera. Nosaltres amb Sa Costera consideram que és
un..., vostè ja sap que fa molts d’anys que es parla de Sa
Costera, és precisament..., nosaltres creim des de la conselleria
que és més adequat fer Sa Costera que continuar amb la
dessalació perquè precisament és un recurs que tenim aquí que
podem utilitzar i, a més, perquè una gran part de l’obra ja està
realitzada, amb la qual cosa ja hi ha una part important sobretot
per allò del túnel de Sóller que no té res a veure amb altres
qüestions, idò està ja la canalització feta dins aquesta obra, la
qual cosa jo crec que és positiva.

Hi ha temes com per exemple el torrent de Manacor, hi ha el
tema de torrents, vull dir que jo crec que hi ha determinades
qüestions importants dins el conveni que, evidentment, jo

consider, i ja li he dit, que hi ha punts de coincidència amb el
Partit Popular i en aquest sentit precisament nosaltres no tenim
ni hem fet una crítica d’aquestes qüestions.

Per altra banda en el tema de depuració també m’agradaria
dir-li que està molt bé el que s’ha fet però és insuficient. Jo no
dic que... A més, jo li record, Sr. Jaume Font, Sr. Diputat, que
m’ho han repetit distintes vegades membres del seu partit,
diputats d’aquesta cambra, que nosaltres ara governam.
Llavors, si nosaltres governam, com és de suposar el que hem
de dir és que pensam millorar la depuració de les aigües, perquè
creim que és una de les mesures molt importants precisament
per fer un bon ús de les aigües depurades, que és una qüestió
que és imprescindible dins aquestes mesures estructurals.

Per altra banda, també, si no deix alguna qüestió perquè crec
que sí, respecte a l’aqüífer de Sa Marineta jo també he donat
prou dades, crec, no sé si per vostè són insuficients, respecte
al que ha estat l’explotació d’aquest aqüífer. S’han fet, fins i tot
crec que vostè n’ha fet, preguntes al Parlament que jo he
contestat a nivell oral; crec que també se li ha fet palès, se li han
fet arribar respostes per escrit i, per tant, sobre el tema de
l’aqüífer de Sa Marineta jo crec que ja s’ha dit prou. Ara bé, si
hi ha aquesta qüestió i moltes altres qüestions, com per exemple
els consums que vostè ha demanat, nosaltres -jo li dic
seriosament- no hi ha cap tipus de problema per tenir una altra
compareixença. També li he de dir que, aquests consums, ens
agradaria molt haver trobat aquest estudi de consums fet per
l’anterior govern perquè creim que és un element fonamental,
el tema d’un bon estudi de consums, i per tant és evident que
nosaltres estam en la línia de millorar aquesta gestió, i si és amb
el seu suport encara millor.

I per acabar, perquè ja li dic, Sr. Jaume Font, que no és que
no tengui intenció de respondre totes les 25 o no sé quantes
preguntes m’ha fet, però crec que tampoc per ventura no és el
moment i jo demanaria quasi que si és de l’interès d’aquesta
comissió idò se’m permeti un altre dia donar més informació
respecte a altres punts. Però sí que per finalitzar aquesta
intervenció meva, sí que li voldria fer arribar que nosaltres no
pretenem en absolut anar a cap pou de cap pagès a fer cap
tipus de qüestió, nosaltres el que plantejam és una qüestió
lògica que existeix per la Llei d’aigües, que és una gestió dels
recursos hídrics que sigui d’una manera participativa,
participativa, per tant, de tots, que sigui d’una manera
descentralitzada i que sigui una gestió des de l’autoritat hídrica
que en aquest moment és pràcticament inexistent. 

Nosaltres volem complir la llei i en absolut volem incomplir-
la ni volem fer qüestions ilAlegals, en absolut, sinó, com dic,
complir el que s’ha de fer per llei i complir-ho de la manera més
adequada possible i, a més, sempre tenint en compte tots els
elements implicats; perquè li vull dir una darrera cosa, Sr. Jaume
Font, i és que la gestió de l’aigua ara per ara no depèn
únicament i exclusiva del Govern; depèn del Govern central, de
Madrid, perquè doni unes determinades ajudes econòmiques
importants per a determinades infraestructures, depèn dels
ajuntaments, depèn dels consells i, concretament a la badia de
Palma, depèn de la gestió de l’Ajuntament de Palma a través
d’Emaya i de l’Ajuntament de Calvià a través de la seva
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empresa. Per tant vull deixar molt clar que és una responsabilitat
compartida i no exclusiva del Govern balear.

Moltes gràcies, senyores diputats, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Font en torn de
rèplica per un temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Consellera, miri, jo li he demanat, i m’ha
contestat quasi quasi al final però jo crec que no queda clar, és
a dir, el tema de la gestió de l’aigua, el domini públic de l’aigua.
Vostè coneix la Llei d’aigües, i si no estic convençut, i li he de
dir, vostè té un gran director general de política hidràulica, ho
he dit moltes vegades; no, no, no, és que ho he dit moltes
vegades, i no es faci comptes que ara al PP, de cop i volta, li
preocupa allò de l’aigua. Jo duc des del 83, 17 anys,
preocupant-me de l’aigua; no en du tants vostè, i vostè té
grans tècnics dins la conselleria en el tema de l’aigua, amb la
qual cosa jo no intent fer demagògia, intent tocar amb els peus
en terra. No ens vengui ara a dir que el Partit Popular hem
canviat o hem deixat de canviar, no, no, sempre en els temes de
l’aigua he intentat dins el meu partit que anassin per bé, és a
dir, el Partit Popular no ha canviat ni la intenta posar entre
l’espasa i la paret.

El tema de gestió de l’aigua i el domini públic de l’aigua.
Això és un tema important, és un tema que enguany, com que
hi ha sequera i tal i qual, ja veurem com l’arreglarem, però
aquest és molt delicat. Vostè té la comunitat d’usuaris d’aigua
per poder actuar, vostè té pous de la conselleria arreu de tots
els aqüífers de Balears, que són propietat de la conselleria, que
vostè pot passar a participar d’aquesta gestió de l’aigua perquè
té dret per poder estar dins aquestes comunitats d’usuaris
d’aigua. N’hi ha molt poques de constituïdes: la del Camí de
Muro, la de l’aqüífer de Sa Pobla està en marxa i n’hi pot haver
alguna més, però voldríem saber si darrere això vostè
persegueix molt més, perquè allò que convé és que tothom hi
participi, i no vull entrar en una discussió d’Emaya si agafaran
la gestió o no, és que em preocupa molt més la resta, que
aquesta, i seria important que ho anassin definint.

Jo crec que vostè és un poquet -i em perdoni i ho agafi amb
to...- un poquet gafe: ha arribat i incendis més mai, ha arribat i
més sequera més que mai; vostè té mala sort, Sra. Consellera,
però s’ha de plantejar a veure si és vostè la que realment fa que
hi hagi això.

No m’ha contestat, Sra. Consellera, què consumim realment,
qui ho consumeix, quan ho consumim. Sra. Consellera, vostè té
tot el temps del món en aquesta compareixença per explicar-nos,
fer les 12 del vespre i que la gent sàpiga exactament quin és el
problema de l’aigua. Jo el tenc, tot el temps del món, vostè sí.

Quina aigua han de menester, per exemple, Palma i Calvià?,
quants de metres cúbics han de menester aquest estiu? Si ara

són 116.000 metres cúbics diaris, són 140.000 o són 161.000, a
l’estiu? Aquests, d’on es trauran?, dels 40.000 metres cúbics
dia que es tenen a Cúber en aquest moment o de s’Extremera els
25.000 que es donen? La dessaladora ja en farà 45.000, a Son
Tugores passarem de 34 a 37, o si no plou no hi podrem passar,
al Pont d’Inca continuarem amb els 7.000 o passarem a 9.000, si
no plou, què passarà?, si no plou no podrem perforar més avall,
si plou fins on podrem extreure. Vostè posarà una oficina de
reclamacions a l’estiu, si no plou i resulta que no pot perforar
més avall perquè hi ha perill de salinitzar, posarà una oficina de
reclamacions?, perquè és vostè la responsable del tema de
distribució d’aigua o que la gent en tengui, no distribució, que
la gent en tengui, d’ordenar els recursos, és vostè.

A mi m’agradaria que ens contestàs aquí, perquè ho
sapiguéssim tots, quina és la responsabilitat que vostè té des
del Govern, què és a través de la seva gestió de l’aigua vostè
vol definir el model territorial?, aquesta és una qüestió, o
garantir l’aigua, els recursos hídrics amb la qualitat i la quantitat
suficients que es demana? A mi m’agradaria saber si la seva
gestió és la de dissenyar el model territorial o si la seva gestió
i la seva responsabilitat és la de garantir l’aigua, la qualitat
d’aquesta aigua pel que es demana, perquè jo crec que és
aquesta segona part, hi ha un conseller d’Ordenació del
Territori en el seu govern, i crec que aquesta és la
responsabilitat que a vostè li ha de preocupar en aquest
moment.

Com li he dit, no ens ha contestat al tema dels consums,
vostè em diu que ha defensat sempre el que el pacte deia, el
pacte no va a missa, el pacte pot tenir qüestions molt bones, i
el pacte té qüestions, com jo li dic a vostè, del món virtual, que
no és el món de Balears, i jo del que em don compte és que qui
li deia, vostè m’ha dit que som nosaltres que intentam posar en
entredit, no, no, jo no, “, Antich responde a Els Verds que el
problema del agua no se afronta con rogativas”, “Els Verds
acusan a Antich de no ser capaz de gobernar y exigen subidas
del agua”, “Rosselló responde al ultimátum de Antich con un
plan de choque para obtener agua”, “Els Verds exigen al
Govern que apoye su política de agua y advierte que necesita
sus votos”, “La actitud radical de la consellera Rosselló abre
una crisis en el Govern”, “La consellera verda dimitirà si
Antich fa ampliar la dessaladora”, “Rosselló acusa a Antich de
dejar solos a Els Verds y no impedir su desgaste”. No em torni
a dir, com ja em va dir allà abaix, en aquesta cambra, que som
nosaltres que hem intentat que hi hagi aquesta discussió, si
l’han tenguda vostès, que tal vegada és sa i tot que hi hagi
aquestes discussions, el número 1 de la seva coalició deia que
era necessari tal vegada asseure’ns i revisar el pacte, ho trob
molt encertat, (...) discrepàncies, però el que no poden fer
vostès, ni Els Verds ni Esquerra Unida ni aquest govern és
culpar el Partit Popular, a aquest grup, dels “follons” que tenen
que no es posen d’acord. Vostè, amb les mesures ics que tenia
no ha aconseguit poder dur endavant la seva ilAlusió, que era
no posar en marxa una ampliació de la dessaladora, ara se’n tem
que és necessari, i nosaltres no ho fèiem perquè vostè l’hagués
d’ampliar, és perquè vèiem que era necessari. I com nosaltres,
hi havia algun soci de govern, com Unió Mallorquina, que la
seva presidenta fa devers quatre mesos va dir, “jo no veig altra
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solució que no sigui ampliar la dessaladora”, i ens han fet
perdre el temps i han posat el problema damunt la gent.

Vostè em parla del creixement, miri, el creixement, en aquest
moment hi ha llocs que continuen creixent amb bogeria, i no
governa el Partit Popular, ho hem repetit mil vegades, surt
damunt els diaris cada dia, és Calvià, que és un dels llocs que
t é més problemes d’aigua, no val això, si miram el planejament
d’altres llocs, se’n temerà que el 80% són planejaments que no
han estat aprovats pel Partit Popular, es posin a fer feina i no
facin oposició de l’oposició. Vostè té la responsabilitat que jo
li deia darrer de tot, i vostè em diu, “a la llarga, vostès i el seu
plantejament és que hi hagi una ampliació de la dessaladora”.
És que si vostè no em contesta els consums que hi ha ara, si no
plou, si en faltarà o no, qui els consumeix, qui haurà de tenir
restriccions si no plou.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acab, Sra. Presidenta. I no s’amplia la dessaladora, tarda
uns anys Sa Costera, lògicament que nosaltres li haurem de
demanar una altra dessaladora i tal vegada -i apunti’s el que li
dic, que no tendria el perquè-, però tal vegada seria una
dessaladora entre Calvià i Andratx, més petita, i l’altra,
segurament seria més fàcil a la central tèrmica d’Alcúdia, i així
vostè resoldria molts de problemes, que un any que plou molt,
tal vegada no importaria que la usàs, lògicament, però vostè, el
que ha de dir és si té els recursos suficients amb l’ampliació, no
només d’aquesta primera línia de les dues mateixes, més l’aigua
de Sa Costera, i les seves mesures que no les coneixem, que no
les coneixem, ...

(Remor de veus)

I ara, pot ser mai que es queixin que pugui parlar un poquet
més d’això? Pot ser mai, pot ser mai, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, vagi acabant, per favor, que ja li havia fet un avís.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo crec que tal vegada a la llarga no li quedarà més remei.

El conveni, jo crec que hi ha una qüestió al conveni, vostè
sap que hi ha moltes comunitats que encara no tenen pla
hidrològic, i moltíssimes que no tenen directrius d’ordenació
del territori, encara n’hi ha, i moltíssimes que no tenen
directrius d’ordenació del territori, vostè té unes Directrius
d’Ordenació del Territori, li agradaran més o menys, i ara tendrà
un pla hidrològic, i hem fet moltes coses en aquest sentit. La
depuració no és suficient, clar que no, que no és suficient, però
hi ha llocs que ni l’han començada. Nosaltres el que li
demanaríem, per favor, que ens expliqui el tema de
transparència en la gestió, que ens expliqui qui consumeix, què

necessita vostè avui, què necessita el mes de juny, el mes de
juliol, el mes d’agost, que ha de menester que plogui i si no
plou, com ho resoldrà. Per favor, per favor.

I també seria important que aprofundís una mica més en el
tema del conveni amb Madrid, perquè si vostè està d’acord amb
aquest conveni, vostè ha d’estar d’acord amb el nostre pla
hidrològic, perquè moltes mesures d’aquest conveni són
d’aplicació del pla hidrològic. De totes formes, Sra. Consellera,
i acab, Sra. Presidenta, crec que per a aquests tres anys i tres
mesos que els queden de govern, no tornin a dir desbarats com
és la pujada de l’aigua per reduir el consum de l’aigua, perquè
l’únic que fan, a part que no els creuen, és crear un problema a
la gent i preocupar pel que no s’han de preocupar, la feia de la
gent basta cada dia per la seva preocupació, perquè vengui un
polític o una política per posar-los encara més nerviosos.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. En torn de contrarèplica, té la paraula la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Bé, Sr. Font, escolti, jo li he de tornar a recordar una
vegada més, perquè crec que, no crec, sinó que estic
convençuda que és el paper que jo faig aquí com a consellera,
és que el que és cert, i això és ben cert, que la manera
d’entendre la gestió de l’aigua és distinta des del Partit Popular
i des del Govern del pacte de progrés. És evident que és
diferent d’una manera substancial i que això vol dir que, per
tant, veim la manera de resoldre aquest problema de manera
distinta, i això ho voldria deixar molt clar, perquè repetim i
repetim i de qualque manera jo ja he intentat dir, tant a la meva
primera intervenció com al torn de rèplica, quina era la
proposta, molt en global, és evident, perquè tampoc no hi ha
temps per parlar aquí -maldament tengui tot el temps del món,
com vostè ha dit- punt per punt de la qüestió de l’aigua.

Aleshores, és distinta perquè nosaltres posam l’èmfasi en
un tema que, ja li dic, és territorial, evidentment jo no som la
consellera d’Ordenació del Territori, però també li vull recordar
que form part d’un govern i, com a tal, també, som responsable
de les decisions que es puguin prendre a altres conselleries,
perquè el Govern ha d’actuar amb la màxima unanimitat i, a més,
amb una actuació conjunta i uns objectius clars. Per tant, vostè
sap, jo ho he repetit anteriorment, que precisament un recurs
com l’aigua té a veure amb el creixement turístic i urbanístic, i el
fet de no voler-ho acceptar, jo diria que això sí que és fer
virtualitat i ser poc, diríem, realistes. De qualque manera, aquest
bany de realisme l’hauria de tenir el Partit Popular i témer-se’n
que precisament per anar cap a una política ecològicament
sostenible ...

(Remor de veus)
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Jo demanaria, perdó, demanaria una miqueta de ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, pot continuar, Sra. Consellera, demanaria una mica de
tranquilAlitat, el temps se’ns esgota a causa que hi ha altres
comissions, demanaria una miqueta de brevetat, Sra. Consellera,
però, sobretot, a les senyores diputades i als senyors diputats,
per favor, que estiguin callats i així podrem completar, acabar
aquesta comissió.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bé, idò continuant amb el que deia, vull deixar molt clara
aquesta qüestió, i, per tant, ja li dic, no pretenc ni molt menys,
des de la Conselleria de Medi Ambient fer ordenació del
territori, però ja li dic que és molt clar quin és el paper que té el
recurs de l’aigua en un territori limitat com són les Illes i, per
tant, en el tema de creixement urbanístic i turístic, i això jo crec
que vostè, que a més és un polític experimentat i molt realista,
com tot el PP, precisament han de conèixer i han de saber.

En segon lloc, també, el que jo li vull dir és que respecte
d’una sèrie de qüestions de gestió de l’aigua, li vull recordar
que hi ha una llei d’aigües, que no l’he inventada jo, és una llei
d’aigües que existeix, i que clarament posa quina ha de ser i
com s’ha de dur a terme aquesta gestió a través de les juntes i,
per tant, aquí, hi ha el compromís ferm i clar de fer les juntes
insulars per part d’aquest govern, que aquestes juntes insulars,
a més, han de tenir participació dels usuaris i de les institucions
i dels consumidors i, per tant, tota una sèrie d’institucions o
d’organismes que han de participar en aquestes juntes, que
nosaltres el que ens resulta increïble és, precisament, que
durant tant de temps no es fes, per part de l’anterior govern, es
creassin aquestes juntes, precisament per poder fer una política
de gestió més seriosa i més responsable i no tan virtual, sinó
vertaderament realista i eficaç com ha de ser una política de
qualsevol partit que tengui la responsabilitat de governar.

Per tant, és això el que nosaltres pretenem, aquest objectiu
és a la llei i és complir una qüestió que, com he dit, fins ara no
s’havia fet, cosa que ens estranya moltíssim.

Per altra banda, també vull deixar molt clar que la gestió de
l’aigua o el que seria haver de donar les solucions a l’aigua,
evidentment, el Govern balear té una part important, jo no vull
defugir, en absolut, de la meva responsabilitat, però també vull
deixar molt clar, ho he dit anteriorment, que hi ha altres
organismes que tenen importància, que tenen una part
fonamental a la gestió d’aquest recurs i precisament en aquest
moment qui gestiona una part important d’aquest recurs és
Emaya, i no és perquè vulgui posar ara en entredit Emaya, sinó
perquè és una realitat, una realitat conformada per la manera de
gestionar que tenia el Govern balear, que pràcticament
gestionava molt poc, amb la qual cosa deixava un poc en mans
lliures les empreses com Emaya i d’altres ..., o persones
particulars que tenien pous i que venien aigua. És a dir es tracta
que en aquest moment, el Govern balear té una responsabilitat,
però una responsabilitat compartida, és a dir, si en aquest

moment o aquest estiu hi ha un problema d’aigua és un
problema compartit i no únicament i exclusivament del Govern
balear, i això per una qüestió realitat i no per una qüestió, en
absolut, de voler defugir de cap tipus de responsabilitat.

Una altra qüestió, nosaltres hem actuat de manera
responsable, vàrem plantejar un pla de xoc a la sequera, totes
les propostes de nivell conjuntural s’estan duent endavant,
totes, les que no es duen endavant, o cosa bastant, són les de
tipus estructurals que són els ajuntaments que les han de dur
endavant, com per exemple posar els comptadors individuals i
d’altres, i, en canvi, les conjunturals, com és l’ampliació de la
línia de reserva i d’altres, sí que feim, en aquest moment, una
per una, dur-les i, per tant, comprometre’ns amb això. Per altra
banda, hi ha la comissió de la sequera que es reuneix cada
setmana, precisament per dur un seguiment d’aquest pla de xoc
i, si cal, plantejar altres mesures i que es veuen, en aquesta
comissió, Ajuntament de Palma, Emaya, Ajuntament de Calvià
i l’empresa subministradora d’aigua i el Govern balear o la
Conselleria de Medi Ambient a través de la Direcció General de
Recursos Hídrics. Per tant, hi ha un total compromís, per part de
les tres bandes, pel que fa a la Badia de Palma, per intentar
solucionar aquests problemes.

Una oficina de reclamacions, és evident que se’n podria
posar una a cada ajuntament i a cada institució, perquè en tot
cas s’hauria de demanar, més que una oficina de reclamacions,
el que s’hauria de demanar és una gestió de l’aigua que
precisament anàs en la línia del que jo he explicat abans, que és
de fer un bon ús d’aquesta aigua. Per tant, no cal parlar
d’aquesta qüestió.

Per un altre tema, en això vostè hi insisteix molt, en el tema
dels consums d’aigua, de conèixer els consums i tal, és evident
que és una feina important a fer, i és una cosa amb la qual
nosaltres hi estam fent feina, ara no en tenim, en principi, un
coneixement exhaustiu del tipus de consum que es duen en
aquests moments, però sí podem dir que precisament a les
ciutats de Palma i Calvià, tal, també com hem dit en repetides
ocasions, són de les ciutats de tot l’Estat espanyol on es
consumeix més aigua. En aquest moment, aguantam de 300
litres per persona i dia a Palma i a Calvià, mentre que ens trobam
o ens situam a Barcelona, que és una ciutat mediterrània i
propera, que estan a l’ordre de 200 litres per persona i dia, i en
el cas d’Alacant, que fins i tot té més població turística, estan
a l’ordre de 120 litres per persona i dia.

Aleshores, sí que el consum és molt elevat per part de ... Sí,
Sr. González Ortea?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Si usted quiere, Sra. Consellera, le digo cosas, pero me temo
que la presidenta no me deja.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bé, jo demanaria una miqueta de seriositat, no?, perquè crec
que és el mínim a una comissió d’aquestes característiques.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

M e parece que ha sido usted la que me ha aludido a mí,  yo
no la he aludido a usted en ningún momento.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bé, puc continuar, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Bé, aleshores, el tema és que, per tant, a nivell de consum,
els consums són molt elevats i es tracta, precisament, de minvar
aquest consum, i nosaltres el que he dit des del principi és que
la nostra política d’aigua va en la intenció i en l’objectiu de
minvar aquest consum sense posar en perill la qualitat de vida
de la gent que viu aquí ni de la gent que ve. Però això sí que
necessita una sèrie de polítiques diferents a les que es feien
fins ara. I és evident que no és fàcil, és cert, no és fàcil, perquè
requereix de la cooperació de tots, per tant de tots els grups
polítics, de totes les institucions, de la ciutadania, per fer una
gestió de l’aigua distinta de la que s’ha fet fins ara. I jo
comprenc que realment és mal de fer, perquè, per ventura, no
hem estat capaços de fer-ho entendre de forma prou clara. El
que sí li puc dir, Sr. Font, és que en aquest moment les
polítiques de gestió de la demanda s’estan fent a moltíssimes
de comunitats de l’Estat espanyol, i ja no parlem d’altres llocs,
realment per una manera, no només per estalviar aquest recurs,
sinó també perquè és més barat, econòmicament, fer polítiques
d’aquestes i no precisament polítiques d’incrementar cada
vegada més l’oferta. En aquest sentit, a mi m’agradaria que ens
poguéssim entendre, per ventura en una discussió que hem de
tenir moltes més vegades, però amb l’intent que, efectivament,
ens preocupa tant a vostè com a mi, ens preocupa l’aigua, però
és evident que tenim polítiques diferents per solucionar-ho.

I, dit això, jo no em vull estendre, perquè crec que ja he fet
massa, però li torn a dir a la Sra. Presidenta i també als
representants del Partit Popular, que si consideren necessari
que es faci una altra compareixença amb més dades i amb altres
qüestions, que es demani, jo no tenc cap tipus d’inconvenient,
no sé si el director general ha d’afegir alguna cosa o si ja
avorrirem la comissió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sap que vostè sempre és
benvinguda aquí per tractar d’aquests temes que ens
preocupen a tots, però si hi ha els tràmits pertinents, i si és així,
ja es demanarà la compareixença.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té
la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en primer lloc agrair
la seva presència a requeriment, en aquest cas, d’un grup
parlamentari, jo també voldria fer una intervenció com la que
m’ha precedit, sense alarmisme, sense demagògia, intentant fer-
ho des del seny, procurant no parlar del “ku-klux-klan” ni de la
llista de la no sé quanta de gent que sobra en aquesta illa,
procurant no crear falses sensacions dins la població respecte
de l’escassesa i respecte d’una espècie de caos que es podria
produir al respecte, i miraré que tampoc no hi hagi cap criteri
inquisidor d’intentar crear bruixes per intentar confabular la
sequera i els incendis de les Illes Balears. Senzillament és donar
des del nostre grup el que pensam.

Jo crec que les Illes Balears, i vostè s’ha trobat amb un greu
problema, efectivament és molt difícil de resoldre perquè té una
situació molt greu d’explotació d’aigües des de molt enrera. Si
els anys seixanta ja es va prohibir l’extracció d’aigua i es varen
sotmetre a autorització prèvia tots els pous en explotació
superior als 7.000 metres cúbics/any, era perquè hi havia una
situació molt delicada, i tothom començava a ser-ne conscient,
amb un estudi molt important per part de quan es va fer el Pla
Provincial, que hi havia una veritable racionalització de quin era
el problema de l’aigua. Desgraciadament, el que hi ha hagut
després ha estat molta alegria, no reconèixer aquest problema,
per molt que se n’hagi pogut parlar i davant els debats tothom
hagi pogut dir qualsevol altra cosa, la veritat és que s’ha fet
una fugida cap endavant amb una greu, al nostre parer,
irresponsabilitat dels qui reclamen responsabilitat després als
altres, no hi ha hagut mai  problema amb el tema de l’aigua,
l’aigua no és un problema si s’ha de fabricar es fabrica, si s’ha
de dur en vaixell, es du en vaixell, i nosaltres creim que això és
un mal plantejament d’aquesta situació.

Per tant, davant la situació que vivim, i li vull dir des del
nostre grup , perquè de vegades hi ha altres grups que parlen
pel nostre i convé deixar molt clar aquest tema, sempre s’hauran
de fer tots els esforços possibles perquè la gent que està a
l’arxipèlag, perquè els ciutadans de les Illes Balears i totes les
activitats econòmiques que s’hi desenvolupen en un moment
determinat, tenguin garantida aigua de qualitat i amb la
quantitat necessària. I crec que aquest repte ens du que, fins i
tot situacions i decisions que vagin en contra de quina és la
solució definitiva que nosaltres plantejam per al problema,
s’hagin de prendre a un moment determinat de conjuntura. És
evident que algunes, fins i tot, de les propostes puntuals que
en aquest moment es pretenen, no tendrien cap interès ni serien
plantejades dins un pla hidrològic de caràcter global per
solucionar definitivament els problemes de l’aigua, però en la
situació que tenim, agreujada per la sequera, creim que és
imprescindible dur-les a terme.

Ara, més enllà d’això, crec que és cap aquí, al pla que s’està
dibuixant, un altre escenari, amb un consum intelAligent, amb
una sensibilització de la població, nosaltres sí que creim que la
població ha d’estar per un consum intelAligent de l’aigua, i
s’han de prendre mesures en aquest sentit, n’hem vistes moltes
d’anunciades, molt poques de fetes durant tots aquests anys,
i creim que és complicat, creim que és difícil i que és un repte
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important que té aquesta conselleria, però sempre es farà molt
més del que s’ha fet fins ara.

Creim que també és necessari un canvi de model, de no
créixer, no el que tenim avui, no deim que ningú se n’hagi
d’anar en vaixell, el vaixell era per dur aigua, això no ho direm
mai des del nostre grup ni entenem, trobaríem aberrant que
qualcú s’atrevís a fer frases d’aquestes, llevat de qualcú que
vulgui fer un alarmisme absolutament absurd, sinó el que sí que
volem és que es garanteixi el consum d’aigua allà on hi ha els
nous creixements, i en aquest sentit li demanam, creim que és
un sentit de prudència que la junta informi d’aquests nous
desplegaments, primer perquè el pla hidrològic, el que es té en
elaboració diu que no hi haurà més turistes a les Illes Balears,
diu que “el número total de turistas crecerá en los próximos
años muy moderadamente”, és la versió castellana, jo li
demanaria a veure si ens en pot enviar alguna també en català,
“de forma que este crecimiento se considera asumido en
cuanto sólo es crecimiento”, es considera assumit (...) del pla
hidrològic. Però després encara és més sorprenent, ens diu
respecte de la demanda de la segona residència, “ no se
considera. La segunda residencia no se considera”, parlam de
dades de l’any 93, 94, perquè el pla s’aprova el 96, les dades
són anteriors i diu, “no se considera la segunda residencia, ya
que se supone que decrecerá en la misma proporción en las
poblaciones”. Bé, és interessant, és una anàlisi que es va fer en
aquell moment, les xifres es feren respecte d’aquest supòsit i,
per tant, amb congruència, mentre això no es canviï, creim que
el prudent és que als nous desplegaments territorials de segona
residència, es tengui molt present aquest fet.

A Calvià, per exemple, hi ha un augment, encara, molt
important de tota la demanda i el que encara hi pot haver, i si
els 15 milions de metres quadrats, dues vegades la població de
Búger, que es va desclassificar, no s’hagués fet, per ventura
encara el problema seria molt més greu, cosa que, evidentment,
el Govern anterior trobava aberrant desclassificar ni parlar que
aquest tema de l’aigua era un entrebanc, perquè deia que
d’aigua n’hi podria haver sempre, i que el que hi podria haver
era un caos si això s’aturava, el creixement. Nosaltres coincidim
amb altres ponents que el creixement, tot i haver-se
desclassificats 15 milions de metres quadrats, dues vegades el
territori del municipi de Búger, encara és excessiu, encara és
excessiu i, per tant, algunes mesures s’hauran de prendre, i s’ha
de fer des d’un altre model, naturalment.

Per cert, també ens volem interessar pel pla hidrològic,
aquest pla hidrològic que la junta va remetre a Madrid l’any 96,
en quina situació es troba?, per què no s’aprova pel Consell de
Ministres? Perquè també veim, i ho veim amb molt de recel, que
els convenis són molt mal de signar amb Madrid, també li
demanaríem, en això, que en fes un especial esment, coincidint
també amb altres ponents. Hem vist aquí signats amb un
ministre inversions molt importants, firmades, que no s’han
desenvolupat, i després hem vist també anunciades i signades
a Palma mesures importants d’inversió, però que després
arriben a Madrid i no se signen. És a dir, hi ha aquesta venda
p ública, però no hi ha aquesta signatura. Què passa? Nosaltres
també ens interessam molt, perquè des de l’any 96 se’ns parla
de tot això, el 95 hi va haver un conveni amb el govern

socialista, que no s’ha executat, però és vigent, entenem que un
ministre d’un partit no canvia dins un estat modern, europeu,
no parlam de l’edat mitjana, per tant, entenem que es un
servanda i, per tant, demanam com així aquesta dificultat a
signar aquestes inversions, perquè creim que amb el que
aporten les Illes Balears a l’Estat, amb el que suposa la despesa
turística i el que suposa dels ingressos de l’Estat, és evident
una obligació moral, jurídica i política de l’Estat central de
donar inversions per intentar resoldre i palAliar les dificultats de
la sequera i la situació hídrica de les Illes Balears.

Per altra banda, també insistir que el preu de l’aigua ha de
ser un preu que ha de tenir molt en compte sempre que és un bé
imprescindible, nosaltres creim que això ho ha de tenir garantir
qualsevol política de preus de l’aigua, però també és cert que
s’ha pujat ja prou l’aigua i continuarà pujant si les dessaladores
encareixen el preu de l’aigua com ho fa el cànon per pagar les
depuradores que desgraciadament no es pot reutilitzar tota
l’aigua perquè no és de prou qualitat, però sí que s’ha encarit
l’aigua en aquest sentit, i que si els ajuntaments volen
repercutir damunt el preu en gran part, també la responsabilitat
que tenen de tenir unes canonades i unes connexions en
condicions, també aquest preu per ventura haurà d’augmentar.
Jo crec que això si s’ha de garantir que sigui d’una manera molt
raonable i que, en qualsevol cas, sempre s’ha de tenir present
que és un bé imprescindible, que sigui quina sigui la renda de
la persona que l’utilitza, hi ha de poder accedir, el bé de l’aigua
és un bé que ha d’estar a l’abast de tothom.

En aquest sentit, també li volem demanar que s’hi involucri
en aquesta mateixa línia que vostè apuntava de les comunitats
d’usuaris, nosaltres les veim molt positives, no entenem les
suspicàcies d’altres grups que no les han potenciades gens ni
mica, ha estat una veritable dificultat, dificultat crear comunitats
d’usuaris a les Illes Balears, han estat gairebé boicotejades, el
cas de Campos és realment de jutjat de guàrdia.

Per tant, jo li demanaria, coincidint verbalment en el que han
dit ja d’altres ponents, que les comunitats d’usuaris tenguin
protagonisme, tenguin informació, tenguin transcendència, que
també ho facin a través de l’administració, de les juntes insulars
sobretot, com vostè apunta, jo crec que és fonamental que això
sigui així i que defensin, sobretot, una cosa que aquí també
s’ha anomenat i no sé si som prou conscients de què deim,
domini públic, l’aigua és de domini públic, respectam els drets
adquirits anteriors a la llei del 95, del 85, amb els límits que allà
mateix s’establi8ren, però, per favor, faci un esforç per garantir
el domini públic de l’aigua, i no permeti que hi hagi (...) privades
més enllà de les que estan legitimades històricament i no
permeti canvis d’usos només per a aprofitament i per
plusvàlues. Defensi, i defensi-la com no s’ha fet en aquesta
terra mai, el domini hidràulic, en aquest sentit, jo confio que
algunes puntualitzacions que confio que em farà en aquesta
rèplica (...) suport a aquest canvi de terç, tot i veure la dificultat
de fer-ho en tan pocs mesos i sobretot que es conegui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Alorda. Per contestar, té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Alorda, un parell de qüestions. En primer lloc,
agrair-li aquesta proposta que precisament, també en la línia del
que ha dit el Partit Popular, d’incitar encara més les comunitats
d’usuaris, ja que, com he dit i explicat anteriorment, la idea de
la creació de les juntes insulars pretén, precisament que hi hagi
una participació d’aquestes comunitats d’una manera, a més,
com dic, real i clara, i no que només hi hagi determinats, que no
només tengui determinats representants, sinó que realment
estigui representada la societat en general, no?

Per altra banda, també, el tema del domini públic hidràulic,
també és certament un tema en què hem de treballar molt i que
resulta molt dificultós, jo demanaria que per aquesta qüestions,
el director general fes un esment a aquests temes, però a mi, a
part d’així, m’agradaria dir molt clarament, molt clarament -
maldament se’n vagi el senyor diputat, a la resta- dues coses.
Una és que realment el fet que es consideri que s’ha de, no
només facilitar, sinó que s’ha de garantir aigua per a tota la
ciutadania és un fet que és evident que, com he dit, d’una
manera corresponsable entre distintes institucions, s’ha de fer,
i, per tant, a causa precisament d’aquesta qüestió i de la
situació que ens trobam, d’una sequera, la més gran en aquests
darrers cinquanta anys, és el que també nosaltres hem plantejat
com a darrera opció, el tema de la dessaladora, tenint en compte
que això no significava per a res posar en dubte tota la política
de gestió de la demanda que és imprescindible, precisament per
no anar generant més demanda que faci que realment l’única
solució als problemes d’aigua sigui en el futur les dessaladores.
Per tant, nosaltres creim que és imprescindible garantir l’aigua,
però d’una manera ben gestionada, ben acurada, ben seriosa i
ben responsable.

I, per altra banda, en totes les qüestions que ha plantejat el
Sr. Alorda, i més ara que no hi és, jo només he de dir que tot el
que fa referència al conveni, al pla hidrològic, són temes en els
quals nosaltres ja hi treballam des de fa temps i que, tal com ja
he explicat abans, tendrem, esper, la corresponent posada en
comú amb el Govern de Madrid, amb els responsables
pertinents i esper que totes aquestes qüestions puguin anar
endavant.

I gràcies, perquè em sembla que no importa... Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Conseller. Conclourem idò aquest torn
d’intervencions amb la Sra. Lluïsa Dubon, portaveu del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Partit Socialista en primer
lloc volem agrair la presència de la consellera de Medi Ambient,
i en primer lloc volem destacar, com ja s’ha dit abastament, que
patim una situació difícil i nosaltres el que voldríem, en primer
lloc, és analitzar per què ens trobam en una situació tan difícil.

Creim que bàsicament aquesta anàlisi s’hauria de centrar en
dos aspectes: D’una banda ens trobam en una situació difícil
perquè pensam que no s’ha duit al llarg de tots aquests anys
una política adequada en el tema de l’aigua, que ha fet que els
problemes s’hagin fer vertaderament profunds, diguem que
s’han transformat en problemes estructurals; per tant, les
mesures que s’hauran de prendre a partir d’ara seran mesures
serioses perquè el problema és un problema ja de fons. D’altra
banda, a aquest problema de fons s’afegeix una situació
conjuntural, una situació puntual que és molt pròpia del clima
mediterrani, que és una situació de sequera prolongada que
patim aquest any, però que hem de tenir en compte tots -i ho
sabem- que el clima mediterrani es caracteritza per aquestes
qüestions; per tant, si la política que s’hagués duit durant
aquests anys hagués estat correcta, aquesta sequera d’un any
no podria provocar els problemes que està produint, és a dir,
que el fet que tinguem aquest problema que s’està discutint i
que s’està plantejant ve degut al fet que la política de tots els
anys darrers no ha estat l’adequada. 

Però de tota manera també pensam, des del Partit Socialista,
que no es tracta aquí de cercar culpables i de parlar de si s’ha
duit o no s’ha duit una bona política. Creim que el que s’ha de
fer és mirar endavant i cercar solucions perquè el tema de
l’aigua és un tema que interessa a tothom, interessa a tots els
ciutadans de les Illes Balears i el que hem de fer és actuar en
positiu i intentar que tots els partits polítics treballem cercant
solucions i que les solucions siguin consensuades.

Per tant jo crec que l’anàlisi de qualque manera està
insinuada, però tampoc no volem insistir excessivament en
aquest tema.

Creim, també, que durant la legislatura anterior es va fer una
anàlisi, que la conselleria està dotada d’uns bons tècnics i que
realment durant la legislatura anterior es va dotar d’una eina
important, que té algunes mancances però que té moltes coses
positives, com és el Pla hidrològic de les Illes Balears i que
consideram que s’hauria de potenciar al màxim, però ens trobam
amb una qüestió, i és que aquest pla, tot i que es va aprovar
des de les Illes Balears el febrer de l’any 99, encara està
pendent de ser aprovat per Madrid. Aquesta creim que sí que
és una qüestió que tots els partits polítics haurien de treballar
perquè es faci efectiva el més ràpidament possible l’aprovació
d’aquest pla hidrològic, ja que ens permetria..., ens donaria una
sèrie de recursos i capacitats d’actuació que crec que serien
molt bons per cercar aquestes solucions que abans apuntava
i que hem de cercar entre tots. Per tant jo crec que la
responsabilitat de l’aigua és una responsabilitat que hem de
compartir tots i que hem de cercar mesures el més pràctiques i
efectives.

Des de la proposta que ha fet la consellera en la seva
intervenció, jo crec que és adequat perquè el plantejament que
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ha fet també se centrava en aquests dos aspectes: D’una banda
parlava de mesures estructurals i d’altra banda parlava d’unes
mesures concretes en el que podríem denominar pla de xoc. Jo
crec que està un poc en relació amb aquesta anàlisi primera que
hem fet, és a dir, que és lògic que es plantegin mesures
estructurals, és a dir, canviar la política de l’aigua cercant
reconduir una sèrie de qüestions que no s’havien duit
suficientment bé, no s’ha treballat suficientment en el tema
d’estalvi d’aigua, hi ha una sèrie d’errors heretats durant molts
d’anys que per més que se’n parla mai no es fan efectius sense
que haguem d’anar justament a incidir sobre el tema del reg del
camp, però jo crec que hi ha, per exemple, un vici molt estès en
el camp, i és regar per aspersió i en hores molt poc adequades,
en hores en què la transpiració és molt alta, el migdia, quan mai
no s’hauria de fer. 

Jo crec que la política d’estalvi no només passa per les
aixetes i pel consumidor privat, sinó que també s’hauria
d’aplicar al camp, no llevant l’aigua als agricultors però sí fent
un ús més racional d’aquesta aigua. Crec que realment dur
polítiques d’estalvi és una bona manera, que evidentment no
serà l’única que hem d’aplicar, n’hem d’aplicar moltes, però jo
crec que és bo que entenguem el tema d’estalvi i que
l’entenguem i facem una bona política donant campanyes i, tal
vegada, amb la detecció de quins són els aspectes en què es no
es du prou bé i mirant de sensibilitzar la població perquè es
pugui corregir.

Una altra qüestió que també ha apuntat la consellera que
consideram molt important és també disminuir les pèrdues de
les xarxes. Creim que aquesta és una qüestió bàsica i que
s’hauria de fer des de totes les administracions, i aquí si que hi
té una gran incidència l’administració municipal. Creim que hem
de dur aquesta política d’aigua entre tots i, per tant, l’hem de
dur endavant i, per tant, jo crec que s’ha de potenciar tot el que
pugui suposar estalvi d’aigua sigui en la mesura que sigui.

Després una altra qüestió de què també ha parlat la
consellera i que consideram d’una extraordinària importància és
el tema de les aigües depurades i del seu aprofitament.
Consideram que aquesta és possiblement una de les línies del
futur que hauria de seguir la política d’aigua de les Illes Balears
perquè realment el consum real d’aigua, si tenim en compte el
flux de l’aigua que surt i l’aigua que després arriba a sortir per
depuradora, el consum real, és a dir, la pèrdua d’aigua en xifres
absolutes és relativa baixa. Per tant, si poguéssim aconseguir
que la depuració terciària anés prosperant tot el que hauria
d’arribar, el sistema d’aprofitament d’aigua depurada podria ser
una de les grans solucions per disminuir el problema d’aigua a
les Illes Balears. Repetesc, s’hauria de fer una actuació
conjunta i mirant globalment els temes i, sobretot, hauríem de
partir del Pla hidrològic, que ens dóna ja les eines i que el tenim
a l’abast i és una llàstima que no el puguem utilitzar.

Una altra qüestió que consideram de gran importància és,
una altra qüestió que ha apuntat la consellera, és la creació de
les juntes d’aigua. Jo crec que la de les juntes insulars d’aigua
és una qüestió molt important per a les Illes, perquè també un
aspecte que val la pena destacar és que cada una de les Illes
Balears té una problemàtica de l’aigua diferent i, per tant, per

cercar les solucions s’han de cercar des d’una perspectiva
diferent: perquè els problemes són diferents les solucions seran
diferents, i aquesta creació de les juntes d’aigua permetria
cercar amb més mesura per a cada illa les solucions. Per tant,
aquí jo sí que formularia una pregunta a la consellera: Quan
pensa dur a terme aquest govern la creació de les juntes
insulars d’aigua?, perquè des de les illes, tant de Menorca com
d’Eivissa, com també des de Mallorca, té especial interès.

Bé, i bàsicament aquests eren els aspectes que volia
destacar des del Grup Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula la
consellera Sra. Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, bé, en primer lloc agraesc a la representant del Partit
Socialista que, de qualque manera, fes esment a totes les
propostes que jo he esmentat abans perquè crec que
precisament és per aquesta via per allà on hem d’anar,
precisament intentar que, per una banda, tots els grups
parlamentaris, en aquest cas, els grups polítics puguem treballar
conjuntament de cara fer una bona gestió de l’aigua, que crec
que ens preocupa, i és evident, a tots, i per altra banda, també,
tenint en compte la importància de la implicació de totes les
institucions, des del Govern fins als ajuntaments, fins també als
consells en allò que els pertany.

Dit això jo només voldria posar un petit exemple, per no
allargar-me massa perquè crec que ja s’han dit prou coses, però
si per exemple s’haguessin posat durant aquests anys
anteriors, s’haguessin instalAlat per exemple comptadors
individuals, que nosaltres calculam que amb una inversió
aproximada de 2.300 milions de pessetes en els propers cinc
anys permetria estalviar prop d’un 20% del consum domèstic.
Per tant, un estalvi d’un 20% hem d’entendre que, ara jo no
tenc les xifres exactes, però és un estalvi d’un important cabal
que evidentment ja no malbaratam i que per tant ja no deixam
d’utilitzar, amb la qual cosa són polítiques que tenen eficàcia,
i no són en absolut virtuals.

En segon lloc també està estudiat que el tema de depurar, és
a dir, d’utilització d’aigües depurades, sigui per regar o sigui
per recarregar aqüífers, això suposa un estalvi que en molts de
casos es posa en un 40%, amb la qual cosa jo crec que
precisament s’ha d’anar per aquesta via perquè això suposa
que deixes de consumir un cabal que jo ara no puc definir
exactament perquè no tenc la xifra però important, que fa
innecessàries altres actuacions que són menys sostenibles,
com per exemple pugui ser la dessaladora o fins i tot una
extracció excessiva dels pous. Per tant, jo crec que és una línia
en què hem d’estat tots d’acord, en anar cap aquí, perquè
precisament són mesures que jo no m’invent, sinó mesures que
s’estan fent a molts de llocs i que de qualque manera tenen una
importància cabdal.
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I si em permeten un darrer exemple lligat al tema dels
comptadors individuals, jo vull dir, per exemple, que a
Barcelona s’està aplicant -i que consti que no hi governa cap
partit dels que formam part del pacte de progrés- fa vint anys
que tenen comptadors individuals i que -precisament dit pels
propis gestors- els suposa, per una banda, el que és un millor
ús del recurs i, per altra, els suposa un guany econòmic, perquè
tenen la possibilitat, igual que amb el rebut de la llum, de poder
anar a la persona directament a cobrar, i no anar al que seria
l’administrador de finca o qualsevol altra qüestió. Aquest és un
tema del qual podríem parlar molt més, com per exemple el que
s’ha dit del reg, (...) hi hagués una eficiència amb el reg; és
evident que s’estalviaria moltíssima aigua si els camps de golf
estiguessin tots regats amb aigua depurada és evident que ens
estalviaríem molta d’aigua i, per tant, creim que en aquest sentit
ens podem posar d’acord tots els partits, d’anar en aquesta
línia.

Dit això i ja per acabar, que sé que tothom té molta pressa,
contestar la pregunta que ha formulat la Sra. Diputada del Partit
Socialista respecte a les juntes insulars. Bé, aquesta qüestió ja
està en marxa, segueix els tràmits pertinents que marca la llei, és
a dir, ja està fet el Decret i ha de passar per Consell Consultiu,
i esperem que una vegada aprovat idò es pugui dur ja a terme.
Vull dir que ja hi estam fent feina, fa temps que hi feim feina, ja
està definitivament acabat i ha de passar el tràmit del Consell
Consultiu, i esperem que sigui el més aviat possible i poder dir
ja que hem creat les juntes insulars de cada una de les illes que,
efectivament, com ha dit la Sra. Diputada, és una problemàtica
diferent a cada una de les illes.

Bé, moltes gràcies i esper que, bé, que si consideren que en
una altra ocasió hem de continuar parlant d’aigua, supòs que...,
la presidenta ja ha dit que hi havia els mecanismes marcats per
demanar una altra compareixença.

Moltes gràcies a tots els senyors diputats i a les senyores
diputades. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esgotat l’ordre del dia i el debat, per tant, volem agrair la
presència de la consellera Sra. Rosselló, així com la del director
general de recursos hídrics, Sr. Antoni Rodríguez, així com la de
totes les diputades i tots els diputats, i aixecaríem la sessió.

Moltes gràcies.
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