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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem aquesta sessió
d’avui i demanaria en primer lloc si es produeixen
substitucions.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sra. Presidenta. Jaume Font substitueix José María
González Ortea.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, presidenta. Margalida Capó substitueix Marí Calbet.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Francina Armengol substitueix Lluïsa Dubon.

EL SR. PONS I PONS:

Tirso Pons substitueix Antoni Diéguez.

Compareixença RGE núm. 3699/01, sol Alicitada pel Govern
de les Illes Balears, de la Consellera de Medi Ambient, per tal
d'informar sobre el monument natural de ses Fonts Ufanes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tot seguit passarem al primer i únic punt de l’ordre del dia,
consistent en la compareixença RGE núm. 3699/01, presentada
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual solAlicita la
compareixença de la consellera de Medi Ambient per tal
d’informar sobre el monument natural de les Fonts Ufanes.
Assisteix la Sra. Consellera Margalida Rosselló, consellera de
Medi Ambient, amb el director general de Biodiversitat, Sr.
Gómez, i amb el director general de Recursos Hídrics, Sr.
Rodríguez.

Per tant té la paraula la consellera Sra. Rosselló.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, he de dir que aquesta compareixença parlamentària
que faig en el dia d’avui crec que resulta, si més no, important
de cara a dir que el monument natural de les Fonts Ufanes és el
primer de les Balears i, per tant, crec que el fet d’haver estat el
primer o la primera vegada que es declara en aquesta comunitat
un monument natural, crec que és motiu més que suficient per
presentar-ho als diputats i a les diputades i, per tant, als grups
parlamentaris d’aquest parlament ja que, si més no, la resta de
comunitats autònomes tenen en alguns casos fins i tot més de
100 monuments naturals, i en canvi nosaltres no disposàvem,
no teníem encara aquesta figura de protecció.

Dit això, per tant, el monument natural de les Fonts Ufanes
és el primer de les Illes Balears i fa honor precisament al

fenomen hidrogeològic més singular i notori de l’illa de
Mallorca, i probablement un dels més espectaculars de les Illes
Balears. Agrupen precisament un conjunt de surgències o deus
càrstiques intermitents associades a la fractura de Gabellí que
molt probablement es constitueix bé per l’efecte d’un
retroencavalcament o bé per una falla normal que reprèn un
encavalcament previ. Es tracta d’una font de tipus o d’un
component (...) i que, per tant, possibilita amb surgències
intermitents de freqüència anual o hiperanual l’abocament, la
sortida de les aigües de la unitat hidrogeològica Ufanes,
l’aqüífer UH1810 del Pla hidrològic de les Illes Balears.

He de dir que supòs que molts de vostès, o esper que
alguns de vostès hauran pogut aquests dies gaudir d’aquest
impressionant fenomen de la naturalesa perquè precisament fa
dues setmanes, aproximadament, va brollar d’una manera jo
diria espectacular després de gairebé 10 anys de no fer-ho de
la manera com ho havia fet. Crec que per tant que ens hagués
agradat fins i tot dur tot un seguit de material audiovisual, però
si més no crec que el més interessant seria que vostès en
gaudissin, malgrat ara ja està pràcticament a un nivell molt
menor de com estava fa una setmana, que vostès vagin a les
Ufanes per veure precisament que es mereix ser declarat
monument natural.

I continuant explicant de què es tracta aquest monument, he
de dir que brolla precisament de manera relativament difusa
però espectacular, de sobte i molt potent, després de
l’acumulació de pluja suficient en el massís del puig Tomir i
dels seus voltants. Existeix una correlació perfecta entre
aquestes surgències i l’evolució del nivell piezomètric de
l’aqüífer que les nodreix, i tant pel que fa als períodes de
surgència com a les cotes de surgència dels diferents
brolladors. També existeix una correlació entre les temperatures
de l’aigua sortint i les temperatures de l’aigua de l’aqüífer. A
més els estudis isotòpics realitzats ens indiquen que les seves
aigües corresponen a la barreja d’aigües subterrànies amb
diferents temps de residència dins l’aqüífer. Es tracta, per tant,
d’aigües subterrànies surgents en règim parcialment (...) que
drenen els recursos renovables de la unitat hidrogeològica
Ufanes.

Els cabals d’aflorament passen, en uns minuts i de forma
espectacular, de pràcticament inexistents a 1 o 3 metres cúbics
per segon en sortides normals, i fins a 100 metres cúbics per
segon en sortides excepcionals. Aboquen al torrent de Sant
Miquel, que travessa el pla de Sa Pobla fins a la seva
desembocadura en el parc natural de l’Albufera. La zona
d’aflorament, com bé es coneix, es troba situada a la finca de
Gabellí, al nord de l’ermita de Sant Miquel, a Campanet.

Les especials condicions, per tant, d’aquest espai expliquen
que s’hagi conservat la capa climàtica de l’alzinar, conformant-
ne un dels millors preservats de tota la zona. Els alzinars, com
vost ès saben perfectament, són especialment valuosos a les
Illes Balears i representen l’estat màxim de maduresa de
l’ecosistema boscós del nostre territori. De fet, la Llei 1/1991, de
30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció a les Illes Balears, els considera a tots ells
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com a àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció.
A l’àmbit del monument natural de les Ufanes es troba un dels
millors exemples d’alzinar humit de les Illes Balears, amb una
estructura adulta dominada per Quercus ilex probablement amb
introgressió genètica de Quercus rotundifolia. La seva
ubicació en un ambient humit i ombrívol, amb l’efecte d’un
freàtic molt alt, fa de l’alzinar de Gabellí Petit un exemple
excepcional a les nostres illes. Les especials característiques,
precisament, de les Fonts Ufanes fan que aquí, a diferència
d’altres alzinars, proliferin espècies pròpies d’ambients
forestals més ombrívols. La densitat de les copes de les alzines,
juntament amb el seu gran volum, provoca que només pugui
travessar la densa xarxa de fulles i branques una petit porció de
llum incident fins arribar al terra. Tot això procura un microclima
molt especial i d’una importància ecològica molt gran.
Precisament acostuma a haver-hi espècies com l’aritja, les
heures, els aladerns, la murtra, el marfull, la falcia, el (...), entre
d’altres.

És en virtut de tot això que va ser qualificat en el seu dia
com a àrea natural d’especial interès amb el grau més alt de
protecció d’acord, com he dit, amb la Llei d’espais naturals. No
obstant això, el recurs natural principal a preservar en aquest
lloc és evidentment l’aigua, aquest recurs escàs de què tantes
i tantes vegades hem parlat en aquest parlament. L’interès
hidrogeològic d’aquest conjunt és enorme i es fonamenta en
dos criteris. D’una part, l’especial interès dels recursos hídrics
de la font i de l’aqüífer que buida a través d’ella; com he dit, el
volum mitjà que brolla és d’11,3 hectòmetres cúbics, per tant la
seva declaració com a monument natural s’ha tengut en
consideració que aquests cabals nodreixen, entre d’altres,
l’aqüífer de Sa Pobla i de l’Albufera. I d’una altra part
l’espectacularitat d’aquestes fonts ha motivat que se les
conegui a tota l’illa i que siguin un dels punts de visita més
concorreguts en els moments d’aflorament. Els dic i els torn a
rep etir que precisament aquestes dues setmanes, si algú de
vostès s’han pogut acostar per veure aquest fenomen de la
naturalesa com són les Fonts Ufanes, també supòs que hauran
p ogut veure la quantitat de persones que les han visitades
perquè són molt conegudes a tota l’illa de Mallorca, i
precisament quan les Fonts Ufanes surten la veritat és que la
gran majoria de mallorquins van a veure-ho i, per tant, hi ha
moltíssima gent que les visita.

A més, l’especial dinàmica hidrogeològica fa que aquestes
fonts siguin objecte també d’estudi per part d’investigadors
d’universitats espanyoles i estrangeres.

Totes aquestes consideracions han decidit el Govern de les
Illes Balears a declarar-les com a primer monument natural de
les Balears i així garantir amb la millor gestió tant l’interès
general i científic del seu gaudiment com la importància de la
seva infiltració natural. És per tant la figura de monument
natural la que és considerada com a millor i que millor permet
planificar detalladament l’ús sostenible dels recursos hídrics,
del recurs hídric, i simultàniament conservar la singularitat i la
bellesa de les Fonts Ufanes i el seu paisatge.

Així, i seguint aquest raonament, el Consell de Govern, en
la sessió de dia 24 de novembre del 2000, va acordar iniciar el

procediment de declaració de les Fonts Ufanes, situades en el
terme municipal de Campanet, com a monument natural, i
encarregar a la Conselleria de Medi Ambient la redacció del
projecte de decret de conformitat amb el que estableix la Llei
d’espais naturals. Una vegada evacuats els corresponents
informes jurídics i després d’un període d’exposició pública i de
recollir la majoria de les alAlegacions presentades, el Consell de
Govern del 28 d’agost del 2001 va aprovar, a proposta
d’aquesta consellera, la declaració de monument natural de les
Fonts Ufanes.

La declaració de monument natural de les Fonts Ufanes, per
tant, garanteix simultàniament les utilitzacions actuals de les
finques afectades amb la preservació de la zona i, sobretot, el
fenomen de les surgències, a la vegada que garanteix la
infiltració de les seves aigües als aqüífers de Sa Pobla i la no
afectació a la sostenibilitat de la unitat hidrològica de les
Ufanes.

Per tant, i en referència majoritàriament a l’aigua, la
protecció del fenomen natural de les Ufanes és absoluta. Es
prohibeixen les extraccions d’aigües subterrànies a tot l’àmbit
del monument natural. Com que la periodicitat i intensitat del
fenomen no depenen solament de les extraccions a la zona del
monument, que és tan sols el sobreeixidor de tota la unitat
hidrogeològica, el decret requereix estudis específics de tota la
unitat hidrogeològica de les Ufanes per tal de definir i autoritzar
només les extraccions d’aigües subterrànies que no posin en
perill ni la freqüència ni la intensitat del fenomen que volem
protegir.

Per a les aigües superficials el decret permet la seva
utilització per al proveïment o la infiltració suficientment
allunyats de l’àrea del monument i sempre que els volums
utilitzats no posin en perill la infiltració d’aquestes aigües als
aqüífers de Sa Pobla i d’Alcúdia. L’article 8 del decret recull, a
més, que l’article 23 del Pla hidrològic de les Illes Balears
reserva a favor de l’administració hidràulica tots els recursos
subterranis no assignats de la unitat hidrogeològica 1810,
Ufanes, i els obtinguts mitjançant captació, derivació i
emmagatzemament superficial o subterrani de cabals circulars
pel torrent del Rafal, Sant Miquel, procedent de les Ufanes de
Gabellí, que no hagin estat objecte de concessió en la data
d’entrada en vigor del pla esmentat.

Per tant aquest decret suposa una protecció, com he dit,
d’aquest indret tant pel que fa al recurs de l’aigua com també és
evident que a tot el seu ecosistema d’alzinar que, com he dit,
creim que és absolutament necessari protegir.

Per tant, i per no allargar-me, crec que vostès coneixen
perfectament el fet del decret, va sortir en el BOIB número 109
de l’11 del 9 del 2001, en el qual tot l’articulat parla clarament de
quina és la finalitat, quins són els objectius, quin és l’àmbit
territorial (té una superfície el monument natural de 502.129
metres quadrats), el règim jurídic, així com el règim d’usos, tant
usos permesos, com usos autoritzables, com també els usos
que són prohibits.
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També voldria ressaltar, abans de finalitzar la meva
exposició, el fet de la normativa per a la gestió i les actuacions
en el monument natural. La Conselleria de Medi Ambient, pel
que fa a aquest monument natural, hem de promoure la gestió
d’aquest espai protegit en el marc que estableix la LEN, i també
la Llei 4/89, de 27 de març, de conservació dels espais naturals
i de la flora i fauna silvestres, així com aquella normativa
autonòmica de desplegament d’aquesta llei bàsica estatal en el
marc de les seves competències. També ha de garantir el
compliment del règim d’usos que estableix aquest decret, així
com també una adequada senyalització de l’espai natural
protegit, tant a l’interior com en els seus límits d’acord amb els
models prevists a la normativa de la comunitat autònoma.

Per tant, la Conselleria de Medi Ambient, tant per iniciativa
pròpia com per iniciativa d’una altra administració o d’un
particular, ha d’establir mecanismes adequats per promoure la
colAlaboració d’altres organismes competents en aquest espai
natural, en particular de l’Ajuntament de Campanet, dels seus
propietaris o d’associacions conservacionistes, a fi de dur a
terme les actuacions de conservació i restauració que siguin
necessàries. També ha d’arbitrar mesures tendents a
possibilitar el coneixement i l’anàlisi dels recursos naturals i
culturals d’aquest espai protegit a fi d’aconseguir-ne una millor
utilització i gestió, així com difondre les propietats a l’àmbit del
monument natural.

Per tant he de dir, per no allargar-me més en el que seria la
lectura d’un decret, que en aquest moment tenim davant, com
he dit al principi, per primera vegada la declaració d’un
monument natural a les Illes Balears, i concretament a l’illa de
Mallorca, d’un fenomen absolutament espectacular a la nostra
naturalesa; en segon lloc tenim endavant una tasca incipient,
perquè fa molt poc temps que ha estat declarat monument
natural per dur endavant una gestió eficaç d’aquest espai i, per
tant, creim que aquesta qüestió i per donar, per tant,
l’oportunitat que els grups parlamentaris puguin exposar el seu
parer respecte a aquesta qüestió, és per allò que he cregut
convenient de fer aquesta compareixença en aquest parlament
esperant que hi hagi un suport el més unànime possible a la
preservació i la conservació dels nostres espais naturals i
també dels nostres recursos hídrics, tan escassos en aquest
moment que, malgrat hagi plogut i hagin sortit les Ufanes, no
vol dir que evidentment puguem pensar que ja tenim aigua a
balquena. Hem de continuar cuidant, per tant, el nostre territori,
el nostre paisatge i la nostra aigua.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts. Demanaria als
portaveus si per formular les preguntes o les qüestions que
vulguin plantejar podem continuar. Aquesta presidència
interpreta que podem continuar i passaríem per tant a la
formulació de les preguntes.

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula
el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per congratular-nos
d’aquesta compareixença i del motiu que l’ha duita, per què
s’hagi realitzat. Certament quan l’11 de setembre, cèlebre per
altres qüestions però que en aquest país va ser el butlletí que
va declarar el monument, certament creim que era interessant,
no sé si era necessari però era una qüestió suficient com per
justificar aquesta compareixença, per congratular-nos, com dic,
i confiem que si anam dins un règim més normal de declaració
d’espais naturals no calgui celebrar-ho tant, sinó que entrem en
una època de normalitat on això sigui una qüestió més ordinària
com no tan extraordinària com ho és a les Illes Balears.

No sé si qualcú demanarà que només siguin les finques
públiques, però en aquest cas vostè sap que nosaltres confiam
que la Llei 4/89 no està pensada només per aquest supòsit.

Per tant creim que és molt important i molt interessant que
aquest fenomen, certament, com vostè apuntava, extraordinari
de les Ufanes, que jo evidentment no he entès encara molt bé
quina és la seva definició científica, però sí que som conscients
que és un efecte màgic i que realment hagués estat interessant
que aquesta compareixença, no sé si hagués vengut amb
material audiovisual, sinó que hagués anat, potser, la pròpia
comissió a celebrar-la in situ o a fer un poc de treball de camp,
perquè sempre és bo per estimar el país tocar-lo un poc amb les
mans, i certament conèixer les Ufanes ajuda a estimar-les.

Per tant, per part del nostre grup, com dic, volem celebrar
aquest plus en la protecció d’aquest indret, que ja va més enllà
del que pretenia com a protecció urbanística la Llei d’espais
naturals. Creim que és fonamental vetllar per aquests valors
naturals, creim que en aquest moment l’aigua certament ja és
pública, l’aigua subterrània, tota aquella que no estava
explotada a 1 de gener de l’any 1986 per efectes de la Llei
d’aigües. Això no obstant, certament s’ha de vetllar de prop i
amb molt de seny, fins i tot saber quin profit se’n pot tenir
d’infiltracions, de saber que els excedents puguin ser utilitzats
sabent sempre la importància agrària i per a l’Albufera que
significa tota la unitat hidrogeològica de les Ufanes.

Per tant, tenint aquesta reflexió i confiant, ja dic, que
aquesta preservació ens pugui ajudar a tots a mantenir aquest
espai amb totes les seves virtualitats, fins i tot el talaiot, que
realment no té rebuig la finca quant a l’alzinar i a tot quant ella
conté, creim que és molt positiu que hi hagi aquesta gestió,
aquest seny, aquest vetllar públicament pel monument natural
de les Ufanes, i confiem que tots, dins aquest règim de
preservació, també en puguem fruir i no el facem malbé en el
nivell que es pretén en aquest decret. Per tant el saludam i, més
que qüestions, senzillament expressar la nostra satisfacció per
aquesta declaració i confiar que sigui, evidentment, un punt
també d’inflexió o de tenir un plus de respecte i de molta molta
cura en la gestió sobretot de la qüestió del cabal d’aigua que en
aquella finca es genera o que sorgeix.
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Per tant res més i que moltes vegades pugui comparèixer en
aquesta comissió per dar notícies com aquesta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta, i breument per felicitar la Sra.
Consellera en aquesta compareixença per aquest decret de
protecció i de qualificació amb la figura de monument natural de
les Fonts Ufanes de Gabellí, a Campanet. Crec que és una bona
elecció començar per aquest monument, veritable monument
com deia el portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula,
que més que veure-ho en audiovisual o parlar-ne és molt difícil
descriure un fenomen hidrogeològic d’aquesta magnitud amb
paraules o amb decrets. Crec que allò adient hagués estat,
encara que fos figuradament, però vull dir que hagués estat
possible desplaçar-nos la comissió, perquè es un fenomen que
s’ha de veure in situ, s’ha de veure per poder tenir una mínima
idea de la magnitud d’aquest fenomen que és realment únic a
les Illes; únic per la seva, diguéssim, potència a l’hora de fluir
l’aigua, però no era únic, és a dir, hem de recordar que, fonts
ufanes, n’hi ha per tota la falda de la serra de Tramuntana, la
falda que dóna al Raiguer, i que poc a poc han anat
desapareixent i hi ha fonts ufanes que ja fa anys, més de 50
anys que no brollen per un ús, diguéssim, insostenible dels
recursos hídrics, per una sobreexplotació dels recursos hídrics,
perquè hi ha hagut una extracció més enllà del que realment
estava permès, i han anat desapareixen gradualment un rere
l’altre tots aquests fenòmens, i crec que aquests moments crec
recordar que tan sols brollen en aquests moments a Campanet,
però que era un fenomen que s’estenia arreu de tota la falda del
Raiguer, com record.

Són importants també no sols els seus valors naturals i els
seus valors hídrics, el recurs d’aigua, sinó que també és
important, com ha dit el portaveu anterior i ha dit la Sra.
Consellera, el microclima que crea aquest bosc d’alzinar i fins i
tots els jaciments arqueològics que es troben dins aquest bosc,
que creen un conjunt també únic no sols pel fenomen
hidrogeològic, sinó també, encara que no hi hagués aquest
fenomen hidrogeològic seria important protegir-lo, com de fet
està protegit per un ANEI. És important, com dic, perquè regula
l’aqüífer de Sa Pobla i també regula una important, la més
important zona humida de les Illes Balears que és l’Albufera.
Des de petit a mi sempre m’havien contat -no sé si és vera o no
és vera- que la subsistència de l’Albufera depèn en gran
mesura d’aquest fenomen de les Fonts Ufanes. No sé si és cert
o no és cert, no som un tècnic en la matèria, però el cert i segur
és que quan duien anys sense brollar les Fonts Ufanes,
realment deien els entesos que l’Albufera se’n ressentia, i
realment tots sabem que l’Albufera d’Alcúdia és una de les
important zones humides no ja dins les Illes sinó dins tot l’Estat
espanyol. Per tant també és important per l’equilibri d’aquesta
gran zona humida.

També, i sobretot, el nostre grup el que demanaria és vigilar
atentament l’aprofitament sostenible d’aquest recurs important
perquè no passi com a altres indrets. Recordaré el cas de
l’explotació dels aqüífers, dels pous de Morneta o de Can
Negret, que han impedit que una font ufana d’aquella zona hagi
tornat a rebentar des de fa 50 i busques d’anys i crec que té una
relació, encara que en els pous la sobreexplotació és més
recent, crec que té molta relació.

I per acabar sí que voldríem demanar explicació per una cosa
que no acabam d’entendre. Jo crec que és un error en el decret
i crec que és corregible, és a dir, s’hauria de suprimir en els
usos prohibits, a l’article 8..., podem llegir que com a ús prohibit
es parla del canvi de classificació del sòl. Jo crec que els canvis
de classificació del sòl no són usos. I segona, és a dir, jo dubt
que per un decret es puguin regular els canvis de classificació
del sòl, en tot cas pels planejaments urbanístics o per les lleis
d’ordenació del territori, i en tot cas per una disposició de rang
legal però no per un decret. Jo crec que aquest aquí realment
se’ns ha passat a tots per alt i crec que és important assenyalar-
ho, que el canvi de classificació del sòl no crec que es pugui
regular per decret i molt manco que sigui un ús, ja sigui
prohibit, autoritzat o permès; no es tracta d’un ús.

I simplement res més. Aplaudir i felicitar la Sra. Consellera
per aquest decret i animar-la perquè no sigui l’única declaració
de monument natural a les nostres illes, sinó que sigui el primer
d’una llarga llista que ben aviat puguem veure en aquesta
comissió i en bé de tots els ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. Té ara la paraula pel Grup Parlamentari
Popular el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha un torn de resposta, idò,
per als grups...? Estava preparant papers perquè pensava que
tenia un temps perquè la consellera contestaria.

Primer de tot, consellera, i a tot el seu equip, enhorabona.
Enhorabona per la declaració i potser aquí em podria aturar i no
dir res més, perquè jo crec que... No serà així, com pot suposar,
p erquè potser quan encara no tenia seny i encara no sabia
caminar, ni xerrar, ni rallar, ni parlar, la brisa de l’aigua que
empenyia molts de capvespres aquells anys de l’any 61, 62, 63,
la brusca de quan brollaven les Ufanes, en braços supòs de
mon pare o ma mare, ja la sentia per la cara o la pell, amb la qual
cosa no deixaré només de dir-li enhorabona, que ho és,
enhorabona.

Però siguem realistes. Flors i violes. Vostè el que ha fet avui
aquí són flors i violes, però li don l’enhorabona perquè han
declarat monument. És a dir, això és de qualque manera una
forma d’amagar per l’altra part, crec jo, un fracàs, un fracàs
important, i jo li garantesc que jo seré seriós, totalment seriós
en la meva exposició, és a dir, jo no he de fer preguntes sobre
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les Ufanes ni l’Albufera; gràcies a Déu, pel que he pogut
aprendre d’aquells que han conviscut fins abans d’arribar el
turisme, l’any 62-63, amb la naturalesa d’aquell entorn,
d’aquests hi pot haver els meus coneixement, és a dir, no
d’aquells que potser han fet estudis amb més profunditat, que
també ajuden a poder aprendre coses.

Ja li ho dic, han estat 12 minuts d’exposició per complir un
tràmit. Potser jo li recoman que facin, perquè la gent se
n’assabenti del que són les Ufanes, una edició de qualque cosa
perquè ho puguin veure, i segurament també hagués estat bé
que tots aquesta setmana passada, fa deu dies ja, haguéssim
estat davant les Fonts per veure-ho. Però què s’amaga per a mi
darrere això? Per a mi s’amaga una cosa que és pública, no dins
tots els fòrums però sí dins els fòrums municipals de Campanet,
Sa Pobla, Búger, fins i tot dins el saló de Passos Perduts
d’aquesta casa, que l’acció de voler comprar les Ufanes ha
estat un fracàs, i les Ufanes, abans d’aquest decret que va
sortir que les declarava monument ja eren monument. Fins i tot
si nosaltres no existíssim serien monument.

Però les Ufanes tenen un punt que és quan comença a ser
preocupant, i és el dia que canvien de mans; mentre hi ha hagut
l’altre propietari -miri que jo conec el propietari actual- mentre
hi ha hagut l’altre propietari no hi ha hagut cap problema amb
les Ufanes, cap ni un. Fa 40 anys, més i tot, que els Serveis
Geològics de l’Estat, abans, ara ja la Conselleria de Medi
Ambient, han estat estudiant les Ufanes i no han estat mai en
perill, fins i tot jo li diria que actuacions..., no les toquin, no
facin, perquè la garantia més grossa que hi ha és que sense cap
actuació això s’ha mantengut. És a dir, ni el Govern n’hi faci, no
les toquin.

Jo crec que segurament és el més important de tots. Jo puc
estar d’acord que Aubarca, Es Verger, són finques idò
importants per a aquesta comunitat, encara més, supòs, per a
Mallorca i encara més per a la comarca d’Art à, però el que és
evident és que si aquí s’havia de comprar qualque finca eren les
Ufanes de Campanet. Vostès fins i tot han cantat les Ufanes de
Campanet aquí ara, i fins i tot vostè segurament ha dit que
segurament..., no ho ha volgut dir perquè està malament dir-ho,
és un dels monuments més importants que tenim. Jo diria que
és el més important, i sense cap dubte que és la base perquè es
mantengui l’Albufera -ja en parlaré més endavant- amb la qual
cosa crec que hi ha una errada important que és no haver
comprat les Ufanes.

Per altra part vostè sap perfectament que té valors molt
superiors als altres, sobretot pel que és el manteniment de
l’Albufera i de tot l’aqüífer. Vostè sap perfectament que si
l’Albufera, abans d’aquella plena de l’any 1851 corrompés el
sistema dunar de la platja de la badia d’Alcúdia, aquelles zones
pantanoses que creaven problemes importants de malalties
mortals als habitants, per exemple, de Campanet, Sa Pobla,
Búger, sobretot a Sa Pobla, i part de Muro, si no hi hagués
hagut unes ufanes que empenyien de darrere aquella zona
humida mai no hagués estat tan gran com era, perquè part
d’aquesta barrera natural que eren les dunes que es romperen
l’any 1851, segurament l’Albufera mai no hagués estat la
mateixa si no hagués tengut les Ufanes, la qual cosa és un fet

molt clar, no tan sols per a l’Albufera, també per a l’aqüífer. Les
Ufanes, baix el nostre punt de vista, s’haurien d’haver comprat.
Vostè sap que això ja li hem demanat altres vegades, jo sé i
vostès saben que aquí hi ha partits polítics asseguts, que en els
seus programes electorals diuen que compraran les Ufanes, no
és el seu cas, però vostè forma part d’un Govern, és a dir,
entengui que és part, en canvi n’hi ha d’altres que ho diuen
clarament, això és un fracàs que s’ha de constatar i vostè surt
i ho fa monument, molt bé, però no avançam res més, fins i tot
crec que hi ha contradiccions, no vull dir mentides, vull dir
contradiccions i esper que vostè ho podrà aclarir, perquè no per
el cas que el Pisuerga passa per Valladolid, sinó perquè les
Ufanes és una qüestió d’aigua, aquí al final parlam d’aigua i
intentarem parlar d’aigua, jo intentaré parlar d’aigua i tendrà
relació sense cap dubte en les Ufanes.

Es tracta per una part de saber conviure amb la propietat
actual, s’ha descartat la compra, hi havia esmenes d’aquest
grup fetes per aquest diputat l’any passat, jo enguany no m’he
atrevit a fer-ne cap perquè compressin les Ufanes i crec que els
mil i busques de milions que es varen pagar d’Aubarca i Es
Verger s’haguessin pogut invertit tots a les Ufanes, Aubarca i
Es Verger que tenen el seu interès ecològic, no ho pos en cap
dubte, estic convençut que és secundari, no perquè tan sols
sigui de la comarca, totalment secundari i ara resulta que tots
sabem que s’han estat negociant, dins els cercles que li he dit,
la possibilitat d’emprar un hectòmetre cúbic d’aigua per part
d’Acasa, el Sr. Cerdà no s’han posat d’acord en aquest tema,
tal vegada ni tan sols vostè du les negociacions, és dir és un
tema de domini públic en aquella zona, perquè d’això se’n parla,
és a dir, quan un secret és de dos, quan ja n’hi ha tres ja no és
secret i no ha estat possible, a mi el Sr. Cerdà m’ha dit que han
intentat comprar-li les Ufanes i jo li he dit que trobava que
havia d’arribar a un acord, baldament fos una cosa important
econòmicament era massa important que les Ufanes fossin de
la comunitat i ja tenim això.

També dir que quan veim el decret i veim també
declaracions als diaris de diferents ordres que es donen, ens
donam compte que aquells com en Jaume Font i Barceló que era
Batle de Sa Pobla l’any 91 i l’any 93 proposava que en un
moment donant quan brotessin les Ufanes es pogués carregar
aqüífers com la zona de Crestatx o la zona de’n Cerdà al costat
de Son Barba, se’l tractava de dement o de traïdor, persones
molt properes al seu entorn Sra. Consellera, això coses
d’aquelles que queden marcades, són cicatrius que estan en el
cervell i no se’n van i jo ara veig que vostès en el decret,
d’alguna manera, fins i tot a algun document que no puc
comentar perquè ho he de comentar aquests dos dies pròxims
a València amb el Sr. Damià Perelló i el Sr. Joan Mayol, veig que
vostès pretenen emprar aigües de les Ufanes.

Miri, vostè sap que això és un tema tabú per a la zona, jo
record el PSM, el Sr. Sampol en aquella zona dient, que no es
tocaria una gota d’aigua de les Ufanes, nosaltres no dèiem que
no es toqués l’aigua de les Ufanes, nosaltres dèiem que l’aigua
quan brotava es recarregués a zones que segurament eren
compartiments estancs, que no filtraven d’una banda cap a
l’altra i tal vegada així seria més fàcil proveir aigua a Alcúdia i
no haver de xuclar aigua de zones, ja en parlaré amb documents
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de la Conselleria de Sanitat del Govern balear, la qual cosa ens
podem alegrar que hi hagi intencions d’utilitzar aquests 7 o 8
dies, 5 o 6 o 4 o 3, allà on tots sabem que prop d’un hectòmetre
cúbic diari pot arribar a s’Albufera, que això d’alguna manera es
pugui redistribuir, no només pel tema de s’Albufera, sinó per
tot allò que és el sistema de l’aqüífer Inca-Sa Pobla, que és allà
on hi està s’Albufera, però crec que avui anam elegants,
estirats i feim saber que tenim monument, però això és un dia i
l’any en té 365, la qual cosa en tenim 364 més, fins i tot si volen
jo puc fer l’esforç de fins a les 12 anar amb aquesta alegria, però
a les 12 i 1 minut hauré de pensar que passa els 364 restants.

I és la situació i és el fracàs, que jo dic, vostè es va
comprometre el mes de juny juliol del 2000 a donar una solució
integrada a la zona Nord, les Ufanes no ens han de despistar
com a monument per donar una solució integrada als
problemes, a allò que pateix la zona, ja veig que vol fer algun
recàrrec quan rebentin a segons quins llocs, la qual cosa per a
mi això és un fracàs i el que és evident és que es salinitzen els
pous, segueix el tema dels pous. Tècnics de la seva conselleria
diuen que més de 20 hectòmetres cúbics d’aigua li fan falta a
s’Albufera perquè realment no pateixi, això està escrit tenc els
documents aquí i resulta ens alegram de la declaració de les
Fonts Ufanes, però situacions, després d’un any i quatre
mesos, que és l’acció política d’aquesta legislatura li han
plantejat, tot segueix igual, a l’inrevés al Sr. Cerdà, a Acasa li
han concedit sondejos nous molt a prop, estudis nous, veig
que el Sr. Rodríguez Perea diu que no, a la zona de Son Vila,
Crestatx i els fa i els documents són a l’ajuntament i
l’ajuntament ha hagut de donar les llicències pertinents, són
sondejos d’estudi, o tenen l’autorització de captació, sé el que
dic en tot moment, però jo ni sondejos d’estudis li hagués
deixat perquè sabem com actua Acasa, o ho demanin als seus
veïnats, això és el més important.

És a dir, no ens hem d’alegrar que tenim un monument, el
monument ja el tenien els nostres rebesavis, sinó que és la
realitat de la seva responsabilitat, pous que només fa un any
tenien per exemple, en qüestió de clorurs, parlàvem de pous al
costat de Son Barba, devora en Cerdà, de l’amo en Pau Comes
Cladera, és un document de la Conselleria de Sanitat i Consum,
que tenia 1.313 miligrams per litre de clorurs, en aquest moment
aquest senyor, al cap d’un any està a 1.858 o persones com els
pous de Son Blanc, molt propera a aquesta zona, el pou de Son
Blanc tenia l’any passat 3.337 clorurs per miligram litre i
enguany en té 5.870, quan el més normal és que no superin els
350, idò 3.300 o 5.800 i ens podem congratular que tenim un
monument, però no ens podem congratular és de la política que
es du a terme de redistribució d’aquella zona, fins i tot no ens
p odem congratular, això són pous al costat d’Acasa, aquest
senyor li han deixat, és a dir, perquè vostès no han d’oblidar
que coincideixen que el Sr. Cerdà ha comprat 8 mesos abans de
vostès entrar en el Govern i vostès coincideixen quasi amb la
compra nova, dins aquests dos anys al Sr. Cerdà li han donat
autoritzacions d’estudis dins les Ufanes, també tenc la
documentació, cosa que abans no n’hi varen donar cap mai, ni
al Sr. Cerdà ni a l’antic propietari, la qual cosa molt bé estam
molt contents amb el monument de les Ufanes, però d’allò que
no podem estar contents és de la gestió que es du allà.

Ara també ens diuen que queden prohibides les noves
extraccions en aquella zona, o que el decret ho prohibeix. Jo
l’única cosa que sé és que ordres internes de la conselleria i
publicacions als diaris, queda clar que l’aqüífer de les Ufanes,
amb restriccions diu el diari, si s’han equivocat els diaris no ho
sé, allà es pot permetre seguir traient aigua, es poden donar
autoritzacions, diu el Balears de divendres dia 23 a una petita
entrevista al Sr. Antoni Rodríguez Perea, però també queda clar
a una ordre interna, signada dia 21 de novembre pel mateix
director general, que la zona de les Ufanes també es poden
treure, restringides, però es poden treure, la qual cosa jo crec
que és un poc incoherent aquest fet, a part que ja en parlarem
una altre dia a una interpelAlació que haurem de tenir per al tema
de la prohibició de poder treure més aigua a segons quins llocs,
és a dir, aquí els pagesos els és simpàtica aquesta ordre, perquè
aquesta ordre és fantàstica per als pagesos, és a dir, un pagès
ha de menester enfonsar o es poc acabar un pou antic i no pot
fer un pou nou ara, en tot cas igualment seran absents
d’aquesta restricció els aprofitaments agrícoles que puguin
desenvolupar-se en aplicació del futur banc agrícola d’aigua i
d’acord en la seva normativa. Això ho signa el Sr. Antoni
Rodríguez Perea, se’n recorden del futur banc de terres del
Govern balear? Idò ara parlam del futur banc d’aigua que farà
el Govern balear per a temes agrícoles, és a dir, galtades damunt
el mateix, el mateix que ha conviscut segles amb les Ufanes i el
parc natural, s’Albufera i no ha tengut cap problema, ni un, els
mateixos Sr. Alorda, allò que ha creat problemes ha estat el
desenvolupament urbanístic i turístic, no els pagesos, no, no,
no, els pagesos poden tenir un problema de contaminació
d’aqüífers i fan falta polítiques integrals, allà on realment anem
cap a productes quant a abonaments en nitrats no facin mal, o
fertilitzants sense pesticides, anem cap a una agricultura
integrada.

Jo he vist el pressupost ara, no en té d’aquestes polítiques,
és a dir, no podem fer el feix sempre damunt el mateix, la qual
cosa l’aqüífer podem tenir un dia de festa, perquè jo li he donat
l’enhorabona quan hem començat i cregui que ho sento i estic
content que es declari monument, no calia fer una
compareixença, això li ho garanteixo, però està ben feta, jo li
don suport i som aquí, però el que és evident és que la política
que duen en aquella zona és un fracàs, en les Ufanes perquè no
han estat capaços de comprar-la i en el tema de la salinització
que cada vegada és més forta, vostè es va comprometre amb mi,
per ordre del President Antich l’any passat, que a finals
d’hivern del 2000 tendríem una solució per a aquella zona. Les
depuradores funcionen pitjor que abans, Sra. Rosselló donen
la culpa que hi arriben peladures de patates, idò les llevi, com
abans que arribaven i no feien tanta d’olor, ja està bé de parlar
d’ilAlusions, jo parl seriosament, m’entendria qualsevol, fins i
tot li diré més a vostè no l’hem ni entesos nosaltres quan
parlava tècnicament i jo preferesc parlar amb un llenguatge
planer, d’aquell que la gent m’entén i d’aquell que la gent ha
conviscut anys i anys i em semblen molt bé els tècnics, els
respect moltíssim, qui més qui manco a ca seva en té algun,
però els tècnics que facin de tècnics i experiments amb gasosa,
no toquin les Ufanes, el que ha dit ho he apuntat, és a dir, farem
actuacions de conservació, no en facin cap, cap, cap, perquè
fer-ne cap les Ufanes rebentaran, com han rebentat fa dos dies.



540 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 36 / 28 de novembre del 2001 

 

Acab, Sra. Presidenta, dient-li a la consellera que no crec
que sigui el camí per arreglar la zona, l’aqüífer aquest fet de la
prohibició de no deixar fer pous a la zona Nord, la zona Nord no
és un problema de nivell d’aigua, vostès ho saben, és un
problema a partir de l’alçada del camí Artà-Pollença o el camí de
les Jonqueres Veres, la possible intrusió salina dins un espai
d’uns 10-12 quilòmetres quadrats, que està claríssim fa el con
quan xucla els pous d’Acasa que se’n van cap a Alcúdia. De la
mateixa manera que el Sr. Cànoves feia una petita apreciació,
estic totalment d’acord amb ell, respecte el decret, ja sé que el
decret de les Ufanes no és l’ordre interna que vostès es pengen
del Pla hidrològic de Balears, que després el Sr. Rodríguez
Perea es penja dient que és el Pla hidrològic, però fins que no
s’aprovin els plans d’explotació de les diverses hidrològiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, ha d’acabar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, però jo crec que almanco quan algú llegeixi el Diari de
Sessions que vegin que n’hem parlat, perquè jo quasi he fet la
pregunta quan he començat, amens, flors i violes i enhorabona,
o realment parlam del tema. Fins i tot, Sra. Presidenta miri que
no hi ha ni un sol periodista aquí i al final aquest tema afecta els
entusiastes i els amants de la naturalesa, que ho són els Verds,
els ecologistes i molta més gent, però per casualitats de la vida
sempre hem respirat el mateix ambient, o hem trepitjat el mateix
lloc i he aprofitat i he dit ja que parlàvem d’això, hi ha
actuacions de la conselleria que marquen un fracàs en la
política de conservació, perquè l’aigua no sigui pitjor en
aquella zona. Si hem de dir que ha empitjorat la situació després
de dos anys i quatre mesos o cinc a la zona de l’aqüífer Inca-Sa
Pobla d’ençà de dos anys cap aquí, és sí, sí amb
documentacions del Govern balear, de la seva Conselleria de
Sanitat. De totes maneres Sra. Consellera, enhorabona a vostè
i a tot el seu equip per declarar monument les Fonts Ufanes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Per contestar globalment a totes les
qüestions o preguntes que s’han formulat té la paraula la Sra.
Rosselló.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé en
primer lloc vull agrair el fet que des de tots els grups
parlamentaris que han intervengut el fet de donar o creure, que
valia la pena aquesta compareixença, sobretot perquè val la
pena haver declarat les Fonts Ufanes monument natural i
evidentment vull dir que agraesc especialment que el Grup
Parlamentari Pop ular doni l’enhorabona en un fet com aquest,
això significa que hi ha una certa sensibilitat respecte els temes
de conservació, la qual cosa crec que és d’alegrar per a tots i
evidentment per a mi..

Dit això i per entrar en la primera part, jo crec que
efectivament consideram que és un fet positiu haver declarat
monument natural de les Fonts Ufanes, voldria dir clarament a
aquesta cambra que tal vegada seria interessant el fet de
conèixer in situ les Fonts Ufanes, així com també ja que li he
demanat una compareixença pel tema de la declaració com a
reserva natural de s’Albufereta, podríem aprofitar si li sembla a
la presidenta, com també als grups parlamentaris, per fer un
coneixement in situ d’aquests dos indrets perquè ja que són
propers per ventura valdria la pena. La consideració
evidentment no em pertoca a mi, però almanco per la nostra
banda la nostra voluntat de posar en disposició dels
parlamentaris el poder dur endavant aquesta visita que ens
serviria, com diu el Sr. Font, que malgrat des de petits no hem
trepitjat les Ufanes, també les estimam i les coneixem, per tant,
el fet de conèixer les coses vol dir que existeix també més ànims,
es poden entendre millor, per tant, es poden intentar actuacions
més adequades.

Dit això, ja entram dins el que seria el tema que evidentment
neix del contingut d’aquest decret, jo voldria fer més que res
una consideració prèvia, respecte sobretot als plantejaments
que ha pogut fer el Grup Parlamentari Popular i és que jo crec
que el Sr. Font sempre ha considerat un fracàs la política
d’aquesta Conselleria de Medi Ambient i per tant, no és nou el
fet de creure que no s’han fetes, en el seu parer, massa
actuacions per allò que és la regulació i gestió d’un recurs tan
important com és l’aigua. Però jo li vull dir una cosa Sr. Font i
és el següent, les coses no es demostren dient-les, es
demostren fent-les i precisament aquesta conselleria respecte
el tema de l’aigua el que ha fet són coses, no deixar que
s’actués com si les coses vénen perquè vénen, és a dir, les
Ufanes sortiran perquè surten, sinó precisament actuant d’una
manera clara respecte a les actuacions a dur a terme. S’han fet
actuacions com per exemple aquest a declaració de monument
natural a les Fonts Ufanes, és un decret que té uns continguts
molts clars, als quals diu clarament, no ho diuen els mitjans de
comunicació, ho diu el decret, com es regularà aquesta zona i
per tant, de la manera com s’ha de dur a terme i això és un fet
que està aprovat per un Consell de Govern, que té una
publicació i per tant, és una qüestió concreta, clara, es pot
demanar si es desenvolupa de manera adequada o no aquest
decret, però el cert és que això és un fet, no és només una
qüestió de la qual nosaltres diguem farem, farem, senzillament
s’ha fet.

Una qüestió que també m’agradaria almanco recordar-li, és
el tema de la recàrrega que a més tal com vostè ha dit també, ja
ho deia l’any 91, cosa que em sembla molt bé, jo no ho record
si ho deia o no, ho supòs, és a dir, el fet de la recàrrega ningú
sap com fer-la i pareix que no hi ha cap projecte, tots són
projectes de recàrrega que moltes vegades només són bones
paraules. Nosaltres no vàrem parlar de recàrrega, sinó que
precisament nosaltres la feim, en aquest moment 15.000 metres
cúbics d’aigua, ara, avui es filtren de Llubí a S’Estremera,
precisament perquè nosaltres creim en la recàrrega d’aqüífers,
evidentment feta en bones condicions i com vostè sap i coneix
perfectament el tema de la Marineta. Per tant, es fan totes les
garanties perquè precisament és la manera més adequada, més
i si em permet dir-li, més intelAligent de gestionar un recurs com
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és l’aigua, intentar que els excedents puguin servir per
recarregar aqüífers d’una manera ben gestionada i per tant, que
ens serveixi aquesta aigua en els moments que puguem tenir
problemes d’aigua, sobretot en moments de puntes d’estiu. Per
tant, li torn a repetir que no només són paraules, es tracta de
fets. Per tant, és evident que és una alegria la declaració de
monument natural a les Fonts Ufanes, però també és un repte,
com ja he dit, de a partir d’ara gestionar-la de manera correcte,
pel que fa a l’aigua i també el seu ecosistema.

Una qüestió que també ha plantejat vostè, abans d’entrar en
altres consideracions més concretes, és el tema de dir que no es
pensa una gestió integral de la zona Nord de Mallorca. Jo
m’agradaria i per ventura això serà motiu d’una altra
compareixença, fins i tot que vostès la puguin demanar o ja la
demanaré, per explicar quina és la gestió i la política de la
Conselleria de Medi Ambient i per tant, del Govern de les Illes
Balears, respecte a la gestió de recursos hídrics, en aquest cas
a totes les Illes i concretament de Mallorca. Per tant, en aquest
moment també fer-li entendre Sr. Font, que no es tracta només
de paraules, es tracta de fets, de precisament entendre que el
nostre recurs com és l’aigua s’ha de gestionar d’una manera
adequada i s’ha fet tot un seguit d’interconnexions ben fetes,
que serveixin per tenir aigua, aigua d’una manera correcta i
sostenible, per al Nord i el Sud de Mallorca, per tant, no només
hi feim feina, és evident que és un dels objectius d’aquesta
conselleria, és un objectiu important respecte la seva gestió de
recursos hídrics.

Dit això, dir-li que evidentment les diferències són
importants respecte el que s’havia fet anys anteriors, pareixia
que senzillament quan teníem aigua l’empràvem i quan no en
teníem intentam dur-la o produir-la de manera artificial, sobretot
a través de dessaladores. Nosaltres estam duent endavant una
altra política de gestió de l’aigua, que realment creim que és
absolutament nova en aquestes illes i és clarament diferent a la
que s’havia dut anteriorment.

Dit això i entrant en qüestions més concretes respecte temes
que vostè ha plantejat, pel que fa a la compra de les Ufanes, li
he dir que vostè sap perfectament i jo crec que és un tema que
n’hem parlat altres ocasions, estam d’acord, estaria molt bé
comprar les Ufanes i crec que el Govern ha demostrat des del
principi de l’any 99, no només el seu desig també les seves
actuacions de cara a poder comprar aquesta finca de Gabellí.
Turisme, Vicepresidència, també hi va col Alaborar Medi
Ambient, el problema és que quan es compra una cosa el
propietari ho ha de voler vendre i si evidentment el propietari
no ho vol vendre, aleshores no es pot comprar com no sigui,
com vostè diu, es recorri a una altra figura com pot ser
l’expropiació, però a més tenim un problema que vostè sap
perfectament Sr. Font que existeix i és una qüestió de caire...,
que no entraré ara en segons quins tipus de consideracions,
però precisament el Sr. Cerdà va fer una inscripció al Registre
que l’aigua de les Ufanes era una aigua de domini privat.
Davant aquest tema nosaltres, la Conselleria de Medi Ambient,
va presentar, no només la Conselleria, també Presidència, tot un
seguit de treballs a nivell jurídic per tal de no només reclamar,
sinó evidentment aclarir al Sr. Cerdà que l’aigua és de domini
públic i no és de domini privat.

En aquest moment i degut als informes que ens varen fer els
Serveis Jurídics de Presidència, no podia només la comunitat
autònoma fer una declaració d’aquest tipus, que les aigües que
aquest senyor havia inscrit com a domini privat, eren de domini
públic i ho havia de fer l’Estat espanyol o el Govern espanyol.
Fa sis mesos vàrem enviar aquest informe a la Delegada del
Govern per tal que actués i precisament d’una vegada per totes
s’arreglés aquest problema fent de l’aigua que corre per les
Ufanes domini públic i no domini privat com ho té registrat ara
el Sr. Cerdà. Per tant, és una qüestió que jo esper que si vostè
pot influir que es resolgui d’una vegada per totes aquest tema,
crec que seria una gran ajuda per a les Ufanes i per a l’aigua
d’aquella zona, fins i tot donaria una altra possibilitat de cara a
la compra. Per tant, comprar ens sembla correcte, però
evidentment hi ha d’haver si més no una voluntat i resoldre un
tema d’explotació de recursos hídrics que en aquest moment
com li dic està a un nivell de qui pot tornar a allò que és,
precisament és el Govern de l’Estat espanyol, fent que aquestes
aigües siguin declarades de domini públic i no de domini privat.

Per altra banda també el fet de la declaració com a
monument natural garanteix sobretot el tema de l’aigua, que és
la seva preocupació, la declaració de les Ufanes com a
monument natural garanteix que aquests recurs hídric no es
pugui fer malbé i per tant, es faci de manera correcte i això és el
que ens ha de preocupar, no només de qui és la propietat,
evidentment això pot ser un tema interessant, però no és la
prioritat, la prioritat és l’aigua i després ja parlarem de la
propietat. Tampoc no sé perquè si hi havia tant d‘interès en
comprar les Ufanes, per què no es va fer a l’anterior legislatura
quan es podia fer perfectament i en canvi ara pareix que el gran
problema de les Ufanes és ara, com vostè diu que les Ufanes fa
molts d’anys que surten, fa molts d’anys que sorgeixen com a
vertaderes fonts magnífiques, per tant, el Partit Popular hagués
pogut tenir aquesta sensibilitat de comprar-ho a l’anterior
legislatura, per no dir-li molt abans i no creure que això és un
tema cabdal i fonamental i que és un fracàs, en tot cas el fracàs
va ser no comprar-la en el moment que es podia comprar, com
li he dit a l’anterior legislatura i sobretot dir que no es fa res,
quan aquesta conselleria i aquest Govern ha fet accions
polítiques clares de voler protegir i conservar el recurs de
l’aigua.

Respecte a la utilització de l’aigua de les Fonts Ufanes, jo li
voldria recordar, crec que és important, que aquesta utilització
de les Fonts Ufanes queda molt clara en el decret, crec que
vostè l’ha llegit d’una manera profunda, perquè és un gran
coneixedor de l’aigua d’aquesta zona i per tant, crec que deu
ser un gran coneixedor del decret, supòs que l’ha llegit i
clarament diu que la declaració recull en el seu article 8.3 que
d’acord en l’article 23 del Pla hidrològic de les Illes Balears són
usos autoritzables la captació i aprofitament per part dels
òrgans de la comunitat autònoma dels recursos superficials de
les Fonts Ufanes, així com les obres complementàries
necessàries, sempre que garanteixin la no afecció a la
singularitat i la periodicitat del fenomen del sorgiment, ni de
l’aqüífer de Sa Pobla, ni de l’Albufera i quan aquest ús sigui
necessari per al proveïment a nuclis de població establerts o per
a les recàrrega d’aqüífers. En tot cas l’explotació de recursos
hídrics superficials s’ha d’iniciar en un punt prou allunyat dels
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espais físics de les Fonts Ufanes. Evidentment no seguiré
llegint, perquè crec que queda molt clar com s’ha de fer i quin
tipus d’ús s’ha de fer d’aquestes aigües superficials i que s’ha
de fer amb tota la cura possible i precisament amb totes les
possibilitats de no fer malbé a la unitat hidrològica de totes les
Fonts Ufanes, que evidentment inclou Sa Pobla i S’Albufera.

Per altra banda dir-li que precisament el Pla hidrològic
nacional el varen fer vostès, si hi ha hagut la possibilitat de que
es podés aprovar, com vostè sap perfectament, aproximadament
fa mig any, va ser perquè el Govern actual el va tramità en el seu
darrer tram, però qui el varen fer varen ser vostès i varen posar
tot un seguit de qüestions que ara pareix que vostè diu que són
contradiccions, és a dir, les contradiccions no existeixen,
existeix una planificació de la qual es diu ben clar com s’ha de
fer l’explotació d’aquest aqüífer i a partir d’aquí es diu de quina
manera i amb quines consideracions s’ha de fer. Per tant, Sr.
Font pot estar ben tranquil i amb això també voldria respondre
a la resta de grups parlamentaris, que el recurs de l’aigua de les
Ufanes serà un recurs que no es farà malbé perquè crec que
aquest decret precisament aclareix com s’ha de dur a terme, en
tot cas quan hi hagi una explotació, no ha d’afectar per res a
allò que és la unitat hidrogeològica de les Ufanes.

Per altra banda, si em permet per no allargar-me
excessivament, dir-li que jo veig que hi ha una obsessió molt
important respecte del pou del Sr. Cerdà, crec que és una
qüestió que tots hi estam molt preocupats, i evidentment
aquesta preocupació no és una preocupació exclusiva que té el
portaveu del Grup Parlamentari Popular, sinó que crec que la
tenim absolutament la resta de persones, de diputats, i també
evidentment jo com a consellera. Però dir-li molt clarament: no
s’ha autoritzat cap concessió d’aigües subterrànies a la finca de
les Ufanes, ni tampoc a l’àrea de Monument Natural on, d’acord
amb el decret, no és possible concedir-la. Únicament en aquesta
zona hi ha, a part dels sondatges d’investigació realitzats per
l’Estat fa més de vint anys, que vostè coneix perfectament,
existeixen tres sondatges particulars, dels quals només un,
situat fora de la zona delimitada pel monument, té autorització
d’explotació per un cabal d’un litre per segon i un volum anual
de 3.000 metres cúbics, tant per ús domèstic i petit reguiu.

Per tant, no hi ha hagut cap autorització, i en tot cas
evidentment sí que hi ha hagut sondeigs, però li he de dir, Sr.
Font, si em permet, que em sorprèn una mica que parli que
aquests sondeigs, que evidentment s’ha donat el permís per
part de la Conselleria de Medi Ambient, concretament la
Direcció General de Recursos Hídrics, per fer aquests sondeigs,
no és per fer nous pous, sinó efectivament, com vostè ha dit
també per resoldre una qüestió que efectivament hi ha
determinats pous d’aquella zona que se salinitzen per uns
problemes que vostè perfectament coneix, i si de cas també en
podem parlar després. Però no són nous pous, són precisament
sondeigs. I curiosament també aquests sondeigs tenen llicència
municipals, de la qual vostè és el batle de sa Pobla i sap
perfectament que qui ha donat les llicències municipals és
l’Ajuntament, amb la qual cosa estam en una situació que jo
crec que el fet clarament d’haver declarat monument natural les
fonts Ufanes, no és un motiu d’excessiva alegria, efectivament
no tenim aquí un quòrum que ens aplaudeixi, però sí que és un

tema que era absolutament necessari començar dur endavant en
aquestes Illes fets, no paraules, un decret d’aquestes
característiques la declaració d’un monument natural és un fet,
com també és un fet dir que com s’han de dur a terme la gestió
dels recursos hídrics d’aquesta zona i evidentment esperam que
cada vegada puguem parlar de més fets concrets per millorar
sobretot la protecció d’aquestes Illes i la protecció de l’aigua.
Jo esper que en aquesta qüestió estiguem absolutament
d’acord i realment puguem treballar, a més vostè ha dit que ja
ho deia l’any 91 la infiltració als aqüífers, per tant, esper que el
Partit Popular i la resta de partits es sumin a realment fer una
gestió més lògica i més sostenible dels nostres aqüífers i no
passa per allò que fins ara s’ha fet que era una mica no
plantejar-se certes qüestions.

I dir-li una darrera cosa al representant del Partit Popular i és
miri la sequera no l’ha feta la Conselleria de Medi Ambient, la
sequera l’hem trobada, la sequera és una situació que pot
tornar a succeir i per tant, davant això és evident que és
necessari prendre mesures a curt, mig i llarg termini. Aquesta
Conselleria de Medi Ambient amb el tema de l’aigua no només
pensa, no pensa amb el que ve d’aquí a dos dies, sinó que
pensa amb polítiques a mig i llarg termini.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el diputat
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També confiàvem que avui fos un
dia de celebració i confio que també aquest debat amb totes les
diferències el tornarem a reproduir en una altra ocasió, però en
fi aprofitant que hi havia molt poca expectació i podem tenir un
altre to per ventura i crec que seria important contestar algunes
de les observacions, a part d’aprofitar per contestar o reproduir
alguns elements de la consellera, insinuacions i concretament
alAlusions directes que s’han fet al nostre grup.

Bé jo en primer lloc sorpresa que es consideri que l’aplicació
de la Llei 4/89 que a altres indrets sembla que es considerada
pràcticament leninista-estalinista, respecte aquest punt es
consideri un no res, no res, senzillament no res, amb totes les
conseqüències que són les mateixes pràcticament de moltíssims
dels elements, recordin el tempteig i retracte o d’altres que
recull i té present realment la Llei 4/89. Per tant, massa bé no
volem entrar a analitzar, simplement sorprèn la diferència de
magnitud que es fa amb figures d’aquesta protecció, sobretot
quan ens havíem acostumat que ser ANEI ja era pràcticament
tot, ara resulta que no és ni ANEI, ni ser monument natural
pareix que pràcticament no es res, flors i violes, vuits i nous.
Per part del nostre grup per descomptat no és aquesta la nostra
visió, sinó que consideram que és una qüestió important, no ho
traurem de pollaguera com ja havíem dit, però la consideram
molt positiva, sobretot com a gest positiu cap una nova línia.
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Sra. Consellera, per part del nostre grup dir-li una qüestió
que li quedi clara, no caigui en el parany, nosaltres li
demanaríem, de cap manera confongui la preservació, el fet que
determinades finques hagin de tenir un nivell de protecció, amb
la propietat, crec que seria un error molt greu de la política
conservacionista d’aquest país. De vegades el nostre grup i
consideram que finques emblemàtiques seria bo que fossin
públiques, però confiar que si es té en propietat és un doll
qualsevol regulació que en facis de la propietat, és tan absurd
que ens duria amb una voracitat per intentar que només allò
que fóssim capaços de comprar, m’ha satisfet molt sentir dir
expropiació com a una possibilitat, perquè fins ara havia quedat
molt satanitzada aquesta opció, per tant, tot allò que no es
pogués comprar realment no es pugui utilitzar, per favor no
caigui en aquest parany, perquè tendria conseqüències molt
greus, perquè s’ha dit que les Fonts Ufanes per ventura siguin
una de les coses més interessants que té Mallorca, el Teix,
Galatzó, Massanella, amb moltes diferències, són realment
paraules majors, topònims sense l’existència dels quals el
nostre país perdria molt del seu sentit, però per favor si només
els podem comprar, bé és una política que per part del nostre
grup no propugnam, si la propugna un altre que ho digui i que
es digui que és un fracàs mediambiental no comprar, crec que
és un greu error.

En qualsevol cas aquesta el dret de tempteig i retracte, com
deia, ens permetrà una cosa tan oportuna com era quan el gran
element, sembla, de perill que va ser la compra per part d’una
explotadora d’aigua, aquests són els moments de llibre, de
manual per actuar en el dret de tempteig i retracte si hi són, si
estan establerts, si tu ho has previst, si una cosa que era
monument des de sempre, abans de ser declarat ANEI, com jo
diria que les platges de S’Arenal eren un monument natural, bé
els anys 50 es varen urbanitzar, però és igual, escolti eren un
monument del segle XIX, del segle XVIII, segurament en el
segle X, però bastava? No, no bastava, l’acció humana té una
capacitat que allò que ja ho era naturalment convertir-ho, que
jo crec que Mallorca, si algú no ho sabia, no ho havia llegit, ho
ha pogut tocar, tocar. Per tant, creim que el fet que fos un
monument és bo i crec que aquest decret ajudarà que ho
segueixi sent, perquè el fet que ho sigui no té les garanties que
ho continuï sent, per paga creim que no és positiu tampoc crear
aquestes expectatives que has de comprar a qualsevol preu
perquè efectivament això va pujant . De qualsevol manera no sé
si té més interès que el Mar Blau o no, jo crec que sí, però en
qualsevol cas les polítiques d’adquisició nosaltres no les
planyem i creim que són positives.

Ara vostè ha apuntat la clau per a nosaltres, més enllà de
l’adquisició de la propietat, es tracta de regular-ne els usos, en
el cas concret de l’aigua es tracta d’utilitzar tots els nostres
títols i un d’ells és la propietat. Ens ha preocupat aquesta
deixadesa del Govern de l’Estat la reivindicació de la titularitat
pública de les aigües subterrànies, creim que ha d’haver-hi, per
descomptat, una tasca de primera línia per part del Govern de
les Illes Balears i n’estam convençuts de la titularitat pública,
digui el que digui el Registre de la Propietat, naturalment.
Naturalment a partir de la Llei d’aigües plasmada absolutament
pel Partit Popular, afortunadament canviada només en part,
però que encara manté aquesta titularitat, com a mínim del

cabdal que no s’explotava en aquell moment. Però he de dir,
molt breument perquè no ens podrem allargar, jo supòs que hi
haurà més ocasions en aquest Parlament de parlar-ne, de
recordar, molts de vostès la coneixen perfectament perquè fa
tants d’anys, està a tants de Diaris de Sessions la política
hidrològica del PSM, que el fet que s’intenti ridiculitzar, canviar
el seu sentit, crec que serà difícil canviar-ho.

Utilitzar els excedents per infiltració, mai ens hi hem oposat,
mai, cosa diferent en tot cas és dins la calor d’un debat aclarir
molt clar quan un està a favor d’una cosa i quan un està en
contra, tots els debats seriosos damunt el tema hi seran, ara el
Partit Popular, jo no sé la postura particular del Sr. Font, però el
Partit Popular té molt clar quina era la situació de les Ufanes i
de tota la captació d’aigües agràries per dur-se’n cap a Palma,
amb compra de pous als pagesos per a canvi d’usos i aquesta
va ser la gran polèmica de la qual en sentim extraordinàriament
orgullosos, per molt que prediqui el Sr. Font, ho tornaríem fer
i quan ho hàgim de tornar a fer ho farem i el Batle de Campanet
en aquest sentit, la protecció de les Ufanes la tenim molt clara
i ens trobarà per a un ús racional, assenyat, molt prudent, en
cas de dubte no ho toqui, però que realment no hi tenim cap
mena d’entrebanc. Ens va preocupar el Pla hidrològic de les
Illes Balears, la referència que feia a les Ufanes, molt millor les
del monument i ja vàrem ser reticents a seguir tramitant aquell
Pla hidrològic que té una sèrie de paranys molt durs, confiem
que es modifiquin, però certament perquè hi hagués alguna
regulació no ens hi oposàrem, però certament que té molts de
problemes.

Política del Partit Popular i em sap greu perquè l’única
paraula que se m’acut és cinisme, aigua, no problem, no
problem, trobaríem 100 declaracions, si no tenim aigua, en
farem, això el Sr. Cristòfol Soler, no hi ha cap problema. El Sr.
Matas, el problema de l’aigua ja està resolt, però declaracions
cada dia, l’aigua no té problema, en tot cas és un problema de
preu, s’ha de captar. Deia el Sr. Font, hi estic d’acord, que el
gran problema que ha tengut i que ha canviat els usos d’aquest
país de l’aigua, ha estat l’ordenació turística i d’altra mena.
Dèiem nosaltres, noves explotacions turístiques de caràcter de
segona residència perquè a la població els hem de donar aigua,
com sigui, bé les noves explotacions vegem d’on trauran
l’aigua? Conselleria de Medi Ambient i responsables de les
aigües del Govern balear, en traurem, però a veure d’on traurem
l’aigua? És igual, n’hi haurà, tota la política d’aigües per a nou
assentaments de les Illes Balears, tota durant anys, mils i mils
de pous, ara preocupen uns sondejos, mils, extraccions. Jo crec
que després del fracàs o l’èxit de l’operació vaixell, parlar de
fracàs per a aquesta declaració de monument natural, crec que
és un despropòsit i crec que és confondre pràcticament totes
les coses.

Hi ha un element de disciplina, com a totes les coses la
disciplina és molt important, si una persona fa una cosa diferent
d’allò que té encomanat, realment és un frau i jo crec que en
aquest sentit en el tema de l’aigua i perdoni que no faci
referència, però crec que Acasa és un element que ha sortit i
ens preocupa a tots, és un tema que les extraccions siguin per
al cabdal autoritzat, per als usos autoritzats, etcètera, aquí hi ha
un element important, ara un sondeig és un sondeig i
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efectivament coneixem l’existència d’aquests que s’han
anomenat i el primer que sentírem a la tribuna d’aquest
Parlament les autoritzacions que s’havien donades, estàvem
convençuts que es duplicava i es triplicava l’extracció d’aigua
d’aquella zona, perquè tal i com es deia no si era informar o
desinformar, però bé conegut el que és un sondeig i el que
s’està fent, crec que serà molt interessant. També és interessant
que a la fi es vegi una preocupació per l’increment dels clorurs
dels ions de clorur, perquè realment s’hi ha d’actuar, com els
nitrats, creim que s’hi ha d’actuar, anys, anys i anys de
demanar que això es fes i dir-te que era un doll i que érem uns
alarmistes, jo em vull congratular d’aquest canvi d’actitud i li
demanam a vostè que actuï i que realment s’han de prendre
mesures per a la sobreexplotació d’aqüífers, vostè haurà
apuntat que tal vegada hi haurà una compareixença, jo crec serà
molt més adequat que no avui, que és per obrir una copa de
cava, ens interessarà molt discutir-ho i per descomptat per
celebrar, si no utilitzen cap al passat, es camufla el passat i es
capgira, crec que serà molt important perquè veig un futur comú
en aquest sentit i per part nostre evidentment ho celebrarem,
però el ritme que duia el Partit Popular d’aquests temes,
salinització, extracció i de tots els ítems que en aquell moment
hi havia d’extracció i utilització de l’aigua, era realment absurd,
a uns nivells inacceptables.

També expressar-li la nostra preocupació perquè per
ventura per aquesta contaminació de nitrats i clorurs hi haurà
d’haver alguna actuació dins determinades extraccions, però
certament s’ha de procurar que la producció agrària no sigui la
més afectada, vostè coneix i se’n recorda que quan es va posar
que el primer ús, per cert el primer ús del Pla hidrològic és la
població, els residents, creim que això és molt positiu,
desgraciadament els residents en 10 anys, desgraciadament vull
dir la capacitat de població, no només els residents, que això és
un model que ha vengut disparat, em refereixo a la capacitat
d’habitació, s’ha disparat d’una manera tan absurda, d’una
manera absolutament irracional, però amb un entusiasme per
part del Partit Popular, que ens dur que a aquesta gent li hem de
donar aigua i el PSM que podia pensar unes coses els anys 70,
els anys 80, avui pensa les mateixes però adaptades a allò que
tenim avui i avui pensam que allò que hi ha li hem de donar
aigua i això pareix que a vegades costa d’entendre, que pots
pensar el mateix que fa uns determinats anys, tot canvia,
nosaltres també, però Mallorca és que ha canviat molt a través
d’un model, per a nosaltres equivocat, però real, no el podem
negar seria una estupidesa i políticament un suïcidi negar la
realitat.

Per tant, a aquesta gent li hem de donar aigua, ara el segon
no ha de ser mai el lleure, com es pretenia en el primer
esborrany del Pla hidrològic, com es pretenia que els camps de
golf tenguessin prioritat, etcètera sinó és l’ús agrari i aquí si
l’hem d’afectar no quedarà més remei, per afavorir el primer mai
per a altres, mai per a altres i hem de procurar no afectar-lo, si
podem perquè realment és fonamental, estam convençuts que
és necessari. I que durant segles no s’ha tocat, certament a
mitges, desgraciadament el nivell de regadius, el nivell
d’explotació actual, la facilitat de fer pous i un temps que
Mallorca sempre ha estat explotada d’aigües, només la dificultat
de l’extracció d’aigües ja protegia l’aqüífer, avui no és el mateix,

con no és el mateix la contaminació de nitrats de fa segles, no
és el mateix. Per tant, tot i que hem de protegir això, hem de
conèixer la realitat.

Per últim i acab Sra. Presidenta, per part del nostre grup li
demanarem que faci accions de conservació, en faci, per no fer-
ne cap, cap de cap ja teníem el PP. Per tant, nosaltres li
demanarem que les faci.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de rèplica té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Popular. He de recordar que el
temps que ens marca el Reglament és de 5 minuts per aquesta
rèplica. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, vostè no ha fracassat declarant monument les Fonts
Ufanes, és a dir, jo canviaria tot un capvespre i una setmana de
vacances, un mes i tot, perquè la mentida que intentava explicar
el Sr. Alorda, que jo havia dit que vostè havia fracassat declarat
monument les Fonts Ufanes, quedés per sempre a aquest Diari
de Sessions, per si algú qualque dia vol saber que en pensava
en Jaume Font de la declaració, li he donat l’enhorabona quan
he començat i vostè no ha fracassat, si el Sr. Alorda ha entès
que jo li he dit que ha fracassat és un problema d’Alzheimer o
l’esquizofrènia o no saber estar en confrontació dialèctica o
ganes que un governa i no fa el que ell voldria quan governa.
Vulgarment li diuen una altra cosa, qui més qui manco ho pensi.
Així de clar.

Hi ha un altre tema que està molt clar, una altra obvietat.
Vostè ha llegit dues obvietats, jo no he dit que li hagin concedit
extraccions, és una cosa que sempre dic perquè ni ha que
confonen les cols amb les colfloris i l’enciam amb les bledes ho
he pogut veure aquests dies que s’han visitats els horts per les
inundacions per part de membres del Govern i ho entenc perquè
tothom no té perquè saber de tot, però jo no confonc el que és
un sondeig per un estudi d’allò que és una autorització per
treure aigua, no ho confonc, jo sempre parlo del sondeigs no
parlo de les autoritzacions per treure aigua, si algú és sord o fa
el pur, m’entendria qualsevol mallorquí, menorquí,
formenterenc, fa el pur és el seu problema, jo no he parlat mai
del contrari i vostès han donat autoritzacions en aquest sentit
per fer pous, no per extreure aigua, això és una evidència tenc
els papers que m’han enviat vostès, que quedi clar també
aquest tema. 

I després perquè es vegi aquest malmenat Partit Popular,
perquè es vegi les coherències, vostè em llegia la part del Pla
hidrològic de les Illes Balears, en el qual jo no era diputat, era
regidor o batle en aquells moments i vaig poder aportar les
meves coses quan m’ho varen demanar, vostè em llegia aquell
punt allà on es podia emprar les aigües superficials, no és
veritat? Jo no li he criticat, jo el que li dic és que hi havia gent
fa 8 anys, 9 que fins i tot estava en contra d’això i això està a
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vídeos, per exemple de Televisió Poblera, a diaris i mitjans de
comunicació de Balears, jo ja els he llegit davant aquesta
cambra, la qual cosa també quedi molt clar que el Partit Popular
en aquest tema ho tenia clar, perquè vostès han dit això ho
varen fer vostès, sí, però és que ara són vostès, no dic que
vostè no pensés el mateix fa 9 anys, però que hi ha partits com
el PSM que no ho deia i no és manipular gens ni mica aquest
tema, és la realitat, per què? Perquè era més rentable
políticament dir, ni tocar una gota d’aigua de les Ufanes, que
intentar explicar el raonament que l’aigua que sobra es podia
reinfiltrar a alguns llocs. Varen arribar per aconseguir tomar en
Biel Cañellas, per part de tots els partits, cosa legítima dins uns
confrontació política, a negar fins i tot el que algú pensava i
voldria que aquests temes quedessin clars per sempre.

Després Sra. Consellera, hi ha una qüestió que m’agradaria
dir-li. El fracàs de les coses no està en voler fer les coses, està
que després surti bé o no, jo no li dic que el fracàs sigui el
monument, li he dit que el Pisuerga passa per Valladolid i jo
parlaria d’aigua i ho he anunciat i una qüestió, jo li parl del tema
de la gestió de l’aqüífer de la zona Nord quan hi ha un
compromís amb el President Antich que m’envia vostè i vostè
em diu que el final de l’estiu passat tendria una solució
integrada a la zona, hem passat a l’hivern d’enguany i no la
tenim, això és un fracàs constatat d’una acció de Govern d’un
compromís que tenen vostès, ho podem arreglar d’aquí a final
de legislatura i jo li vull dir una cosa, un dels principals aliats
que té vostè en aquest tema de l’aigua, no tengui cap dubte
que és en Jaume Font i Barceló, no ho dubti, perquè predico en
el tema de l’aigua el mateix que el primer dia. Però vostè ha dit
és que hem fet coses i és poden demostrar, ha fet els torrents
nets? Fins que jo no he donat branca, és a dir el torrent de Sant
Miquel es va fer net 32 dies abans de rompre les Ufanes
després de dos anys i quatre mesos. Han creat el consorci
d’aigües que varen demanar els ajuntaments per eliminació de
nitrats? Fan una reordenació em va dir el director general dels
consorcis, duim dos anys demanant-ho, no estan creats. És a
dir, haurà fet coses, clar que ho haurà fet, però jo no som aquí
per dir-li les que ha fet, som aquí per dir-li les que no ha fet i
crec que la neteja de torrents i consorcis d’aigua per eliminació
de nitrats per al consum de la població no són coses dolentes
i no s’ha fet i jo li critic aquesta política de l’aigua. Sí que han
donat autoritzacions al Sr. Cerdà per fer estudis, no per treure
aigua, sí, però jo no n’hagués donat cap.

Una altra qüestió expropiï, el Sr. Alorda diu i com així allà sí
i aquí no. Miri, hi ha una cosa molt important dels ciutadans i
és l’art de governar i entendre les persones i no imposar-los les
coses i són els pocs fets, ja poden riure per això n’hi ha que
governen molt de temps i altres que hi estan molt poc temps, és
un problema de comunicació, de conviure la naturalesa i l’home
que forma part d’ella i a llocs és més fàcil arriar a acords i a llocs
és més difícil i l’obligació d’un governant és convèncer la gent
i a les Ufanes si vostè s’aixeca no trobarà cap partit política, ni
cap veïnat dels voltants, pot ser que quedi el Sr. Cerdà sol, que
estigui en contra que vostè pugui fer això, en canvi nosaltres  i
això és la diferència d’uns i altres, entenem que la imposició allà
on la majoria està en contra de la propietat no hi estam d’acord,
però això que vostès se’n riuen a mi no em cauen els anells per
dir-ho i crec que políticament és bo que la gent sàpiga el que

pensa un, a algú el farà posar vermell, algú pensarà que és
beneit aquell que ho pensa, jo respect el que vostès pensen,
vostès respectin el que jo pens, ja n’hi ha prou.

Sra. Consellera i acab, jo no li he parlat d’aquelles màquines
que li fan por a vostè, que treuen aigua d’un lloc i la treuen per
l’altra i després ja no tenen sal, avui jo no li he parlat d’això, el
que passa és que n’haurem de parlar altres dies, perquè de les
Ufanes, ara vostè em diu que envien de Llubí aigua cap a
l’Estremera, si parlam de Llubí de l’any 93 Sr. Rodríguez Perea?
El Sr. Baron també podria dir, el Sr. Damià Perelló que estava a
l’altra part de l’escenari, tots podríem dir la nostra i vostè
estava a l’altra part de l’escenari, en canvi hi ha coses que allà
jo hagués dit i no em varen deixar dir, és a dir no facem història
d’aquestes coses. Jo per exemple si fos la Consellera de Medi
Ambient no duria aigua a l’Estremera, per què? Per una qüestió,
per allò que diuen tècnics seus, és a dir, falta aigua a l’Albufera,
li falta pressió per davall, fa falta pressió d’aigua dolça cap
amunt perquè la falca no entri, ara tenim aigua, no és veritat?
No deim que la Sra. Maria Crespo no vol comprar l’aigua
perquè la dessaladora tal, que empri l’aigua de la dessaladora,
que no toquin la d’allà, això li dic aquí avui i ho diré demà
passat allà on sigui. En el tema de l’aigua sempre dic el mateix,
quan la Costera estigui en funcionament, supòs que serà també
més fàcil recarregar l’Estremera, fins i tot fa sis mesos vaig dir
allò que ara sembla que comença a funcionar, vostès s’estan
plantejat una artèria cap a Alcúdia, també, per allò que em
diuen, no és una cosa encaminada, idò companys del Sr.
Alorda i el Sr. Gomila a l’Ajuntament de Sa Pobla em varen dir,
és veritat que has parlat amb el Consell Insular de Mallorca
perquè se’n duguin aigua de Sa Marineta cap a Alcúdia? No, jo
parlo de tubs d’intercomunicació, perquè ha dit una cosa la
consellera que hi estic totalment d’acord, que es tracta de tenir
Nord, Sud, Est i Oest amb una facilitat de distribució d’aigua,
amb això hi estic d’acord, sempre ho he dit, però clar no som jo
el que faig demagògia en aquest sentit.

M’agradaria consellera que entengués que jo no he vengut
a posar-li pals a les rodes, en tot cas per dir-li el que pensava de
tot el que hem parlat i li vull dir una cosa, no s’equivoqui no és
una certa sensibilitat que tenc o que tenim, tenim una
sensibilitat, podem tenir formes de fer les coses distintes, però
li garanteixo que tenc sensibilitat, perquè al final tots
representam a algú i les persones que representam són
sensibles, li garanteixo. Enhorabona per declarar monument les
Ufanes de Campanet.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Per tancar la qüestió té la paraula la Sra.
Consellera. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Vull
agrair una vegada més totes les aportacions que s’han fet per
part dels distints grups parlamentaris i dir que allò que ha



546 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 36 / 28 de novembre del 2001 

 

quedat palès, almanco al meu entendre, és que és absolutament
necessari fer una compareixença per parlar d’aigua i per tant,
p er fer i explicar als parlamentaris quina és no només la
proposta, també les actuacions de la política d’aigua que du
endavant la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears. 

Per tant, Sr. Font seguirem parlant d’aigua i en podrem
parlar tots i cada una de les persones i per tant, diputats que
estan aquí, no només amb tota la riquesa política que significa,
sinó sobretot un debat per aconseguir un objectiu del qual
evidentment el que em sap greu és que només sigui aquests
dos darrers anys que preocupa d’una manera molt important al
Partit Popular i és gestionar bé els recursos hídrics d’aquestes
Illes i en aquest cas que ens ocupa Mallorca, perquè són els
casos, ho sabem tots. Per tant, hem de parlar d’aigua, en
parlarem amb tot el que això significa, una bona gestió i
evidentment un model de territori i de creixement que sigui
adequat als recursos que tenim.

Dit això, he de dir que estic francament contenta de poder
acabar aquesta compareixença dient que és una alegria el fet de
parlar que hem declarat monument natural les Fonts Ufanes i
esper que efectivament el coratge que m’han donat per part
dels distints grups parlamentaris, no tots, però una gran part,
el fet de continuar amb una clara política de protecció del nostre
territori, el nostre paisatge, que estimam siguem o no del lloc i
també evidentment de protegir l’aigua. Però si més no una sèrie
de consideracions respecte a aportacions o qüestions que ha
plantejat el representant del Grup Parlamentari Popular.

En primer lloc li he de dir Sr. Font que la seva preocupació
per l’aigua, està molt bé que es preocupi, és bo i s’ha de
produir aquest debat, però aquesta preocupació no ha de ser
només com a una qüestió teòrica, o una qüestió d’interès cap
a l’aigua, sobretot interès en política i com vostè ha dit, fer les
coses i per tant, actuar políticament, és a dir, prendre mesures
polítiques que realment permetin veure que es fa una política,
sigui del parer o del vist i plau de tots els grups parlamentaris
o no, però s’han de fer actuacions clares, concretes i
contundents, la resta només són paraules. Li dic això perquè li
torn a repetir per part de la Conselleria de Medi Ambient tenim
molt clar que el tema de l’aigua és un tema no només important,
sinó que també ens preocupa el que és una gestió eficient,
ecològicament sostenible i des d’aquest punt de vista treballam
d’una manera intensa també perquè la zona Nord evidentment
no la tenim oblidada, sinó tot el contrari, per fer una bona xarxa
d’interconnexions d’aigua, infiltració d’aigua, etcètera, perquè
realment puguem fer una gestió més intelAligent d’aquest recurs.

Per tant, crec que ens hauríem de centrar amb això, no amb
el passat, no el que deia el PSM fa 10 anys, ni tampoc el que
vostè deia, ni el que deia el Sr. Rodríguez en els temps de Sa
Marineta, jo crec que en aquest moment el que es fa i per posar
un exemple a Sa Marineta, és tot allò que aquells polítics i
persones consideraven el més lògic, Sa Marineta quan tenia un
excedent o hi havia una possibilitat de treure aigua s’havia
d’infiltrar i per tant, en aquest sentit crec que és un tema que en
aquest moment és la primera vegada, Sr. Font, que en aquestes
Illes es fa una cosa que la que feim nosaltres ara, avui, no s’ha

feta mai, perquè s’ha pres aquesta decisió clara. Un altra tema
que també volia comentar i perquè quedi també constància en
el Diari de Sessions que els pous que han estat proposats són
per reorganitzar captacions existents perquè precisament n’hi
havia de salinitzats perquè estan molt a prop de la mar. Totes
les denúncies que nosaltres hem rebut, hem tengut a la Direcció
General de Recursos Hídrics s’han investigat, i jo el que
demanaria, sobretot a vostè que és un gran coneixedor de
l‘aqüífer i la unitat hidrològica de les Ufanes, que si hi ha
alguna cosa que consideri que es fa incorrectament o que hi ha
alguna denúncia a fer ens la faci arribar. Jo li vull dir molt
clarament que evidentment aquesta administració ambiental
està perquè qualsevol denúncia que arribi la puguem
investigar, si és el cas que hi ha algú que fa una cosa que no
toca. Per tant deman la seva colAlaboració en aquest aspecte.

I evidentment dir-li que nosaltres no només actuam a cop de
les preguntes que ens plantegen els parlamentaris, sinó que
precisament nosaltres planificam. És una qüestió molt important
que també havien oblidat els anterior governs, de planificar les
coses, sinó anar actuant així com venien els temes, i
precisament nosaltres planificam. En el tema dels torrents, el
torrent de Sant Miquel, Sr. Jaume Font, estava planificat, no va
ser perquè vostè ens fes la pregunta i, per tant, esper que en
aquest sentit li podem presentar també la planificació que
teníem.

I ja per acabar i no allargar-me, Sra. Presidenta, dir que estic,
diríem..., vull celebrar el fet d’avui haver vengut aquí en
aquesta compareixença per aquest tema, crec que hi ha bastants
de punts d’acord entre tots els grups parlamentaris per
entendre que és un fet positiu haver declarat monument natural
les Fonts Ufanes, i dir-los també a tots vostès que precisament
la política es fa, com dic, amb fets i amb coses concretes. Crec
que aquesta conselleria en aquest moment està demostrant que
per ventura amb coses petites com les Fonts Ufanes tenim clar
quin és l’objectiu: l’objectiu és protegir no només el territori, no
només els ecosistemes, sinó també l’aigua.

Esper, per tant, que tots els grups parlamentaris s’apuntin
a aquestes propostes i realment puguem dir que a les Illes
Balears es fa una gestió més econòmicament sostenible dels
nostres recursos. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

Una vegada esgotat el debat i l’ordre del dia d’avui no ens
queda més que agrair la presència aquí de la consellera de Medi
Ambient, així com del director general de Recursos Hídrics i del
director general de Biodiversitat. També la presència de tots
vostès, diputades i diputats, i s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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