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 LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix el Sr. Antoni Marí Calbet.

EL SR. MARÍ I BONET:

Joan Marí Bonet substitueix Neus Marí Marí.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Bosco Gomila. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No es produeixen més substitucions?

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a les preguntes amb número de registre 130/02, 131/02 i 132/02.
Assisteix l’Hble. Consellera de Medi Ambient, Sra. Margalida
Rosselló, que ve acompanya, a més, del director general de
Recursos Hídrics, Sr. Antoni Rodríguez.

I.1) Pregunta RGE núm. 130/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
la inauguració de la dessaladora d'aigües residuals de l'EDAR
de Santa Eulària.

Per formular la pregunta RGE núm. 130/02, relativa a la
inauguració de la dessaladora d’aigües residuals de l’estació
depuradora de Santa Eulàlia, intervé el diputat Joan Marí Bonet,
del Grup Parlamentari Popular, que és el seu autor. Té vostè la
paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria agrair la
compareixença davant aquesta comissió d’Ordenació del
Territori de la consellera de Medi Ambient, que estic segur que
ens dirà coses importants relatives..., o sigui, que poden
interessar als agricultors del perímetre de reg de Santa Eulàlia,
i després també del pla de contingència d’Eivissa per la
sequera.

Abans de formular la pregunta voldria dir que a un informe
elaborat pel Ministeri d’Agricultura l’any 1980, que feia
referència aquest estudi al perímetre de reguiu de Santa Eulàlia,
figurava en un dels paràgrafs d’aquest informe, deia literalment:
“Con independencia de las aguas aportadas directamente
por la lluvia, las únicas que se emplean en la agricultura
proceden de los acuíferos subterráneos de capacidad
prácticamente agotada. Todo ello conduce a la necesidad de
recurrir a las aguas residuales depuradas como un recurso
cuya utilidad representa múltiples ventajas paralelas a las
anteriormente expuestas, tales como, la fundamental, evitar la

contaminación del litoral”. Com veim, l’any 1980 ja hi havia
una gran escassesa de recursos hídrics en aquella zona, o sigui,
que era molt preocupant per als agricultors del perímetre de
reguiu de Santa Eulàlia.

Ja anteriorment al 1980, un grup de pagesos d’aquella zona
se va mobilitzar per veure què podrien fer per aconseguir
alleugerir la situació tan preocupant que tenien de la gran
baixada del nivell freàtic a tota la zona. Aleshores un grup d’ells
va començar a treballar i, després de molts de contactes,
esforços i consultes i, bé, estirades de jaqueta, varen
aconseguir que el 1985 es pressupostassin unes obres
d’aproximadament 426 milions de pessetes per fer unes
instalAlacions bàsiques per a la reutilització d’aigües depurades
per emprar precisament en aquest perímetre de reguiu, el
perímetre de Santa Eulàlia.

Aquestes obres consistien en una bassa on
s’emmagatzemaven les aigües depurades, que havia de ser una
bassa d’uns 4.000 metres, i aquestes aigües havien de ser
impulsades a una bassa d’uns 210.000 metres cúbics i, d’allí, a
uns canals de reg perquè els pagesos de la zona se’n
poguessin aprofitar. Quan es varen començar aquelles obres
tots els pagesos estaven molt ilAlusionats; pensaven que se’ls
havien acabat els problemes, però ara, sobretot els dos darrers
anys, ens trobam que per falta de vigilància, per falta de
manteniment d’aquestes instalAlacions, aquestes instalAlacions
que es varen dur a terme amb tan bona acceptació de la gent, es
troben que no s’han pogut aprofitar perquè, sobretot la bassa
del tractament, tenia la làmina en males condicions i no s’hi
podia bombejar.

Llavors d’aquí ve la pregunta. Sra. Consellera, quan va
inaugurar la dessaladora d’aigües depurades, sabia que, encara
que s’haguessin dessalat aquestes aigües de l’estació
depuradora de Santa Eulàlia, no es podien bombejar a l’estació
de reg? Per què va fer la comèdia de la inauguració, si sabia que
això no es podia fer? Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, li he de dir prèviament
que aquesta consellera no ha fet mai cap comèdia amb cap tipus
d’inauguració i que, en tot cas, la comèdia la faria altra gent, i
en concret el fet d’haver plantejat aquesta pregunta i en
aquests termes. Li he de dir clarament, per tant, que no és
comèdia, sinó que és dur endavant un projecte molt clar de
millorar el proveïment d’aigua de cara al que són els pagesos.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. En torn de rèplica, Sr. Diputat té la
paraula.
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EL SR. MARÍ I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta estació
depuradora d’aigües residuals, segons informes pot depurar
unes 1.000 tones dia, però és igual que siguin 1.000, que siguin
2.000, que fossin les que fossin, si no es poden bombejar a
l’estació d’emmagatzemament. Per què es va instalAlar aquesta
estació depuradora d’aigües residuals? Per depurar les aigües
i tirar-les a la mar?

Indubtablement tenc notícies que no és que s’hagin depurat
per tirar-les a la mar, sinó que mai no ha funcionat aquesta
depuradora. Però la pregunta és la següent: Si vostè sabia que
no es podia bombejar, per què fa aquest acte?, que el que va fer
amb això és que aquella gent que ja estava molt preocupada
diu: “Però què ens vénen a dir, que ara ens posen una
depuradora per dessalar aigües residuals, si així mateix
nosaltres no ho podem aprofitar? Per què fan això si nosaltres
no ho podem aprofitar de cap manera?”

Dic jo: Vostès sabia, quan va fer la inauguració, que aquesta
dessaladora d’aigües residuals  no tendria cap profit? Vostè
sabia, Sra. Consellera, que encara que s’haguessin pogut
bombejar aqueixes 1.000 tones diàries no servien perquè els
agricultors les poguessin aprofitar? Perquè, vegem, allí hi ha
una bassa reguladora de 210.000 metres cúbics; perquè no es
deteriori el laminat de la bassa, aquesta bassa ha d’estar plena,
perquè si no entra el vent, el fred i el sol i passarà el que passat
sobretot en aquests -que ja estava el males condicions- però en
aquests dos últims anys, que ha quedat que no s’hi pot
bombejar aigua. Per què no?, perquè aleshores seria un perill.

Però encara que s’hi pogués bombejar tardaria nou o deu
mesos en estar plena la bassa, o sigui, que hauríem de
començar a bombejar enguany, perquè el que no es pot fer és
mesclar aigua dessalada amb aigua salada, perquè el grau de
salinitat que tenen les aigües depurades de la depuradora de
Santa Eulàlia és tal que, si hi ha 8.000 metres cúbics,
aproximadament, que és la mitjana, que es depuren a l’EDAR de
Santa Eulàlia, si es mesclen aquestes, que tenen un grau de
salinitat d’uns 8 quilos per metre cúbic; si a aquests 8.000
metres cúbics es mesclen 1.000 de dessalada, encara té un grau
de salinitat tal que no es pot utilitzar per a reg. Digui’m vostè a
veure quina ha estat la utilitat d’aquesta dessaladora d’aigües
residuals instalAlada a l’estació depuradora d’aigües residuals
de Santa Eulàlia.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Ja en torn de contrarèplica té la paraula la
consellera de Medi Ambient. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, supòs que la seva
pregunta, o el que vostè vol saber, és la raó que explica que
inauguràs jo, que sap perfectament quan va ser, una

dessaladora d’aigües residuals per donar solucions a les
demandes agrícoles de Santa Eulàlia; va ser clarament per
aquest tema i, a més, va ser construïda i en funcionament en un
temps rècord, i li puc contestar perquè crec que, a més, serà
prou aclaridor.

En primer lloc la conselleria, en coordinació amb el Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, va programar aquesta instalAlació
amb un objectiu molt clar, que és donar resposta a una
demanda d’aigua agrícola en condicions i amb garantia de
subministrament i, per tant, que fos una aigua en què no hi
hagués un grau de salinitat tan elevada, sinó que permetés,
precisament tenint menys sal, poder permetre el reg agrícola
d’aquella zona i, per tant, donar aigua o proveir d’aigua els
pagesos.

La rapidesa d’aquest equipament va permetre obtenir la
confiança -li ho puc dir ben segur- dels regants, que estaven
cansats de problemes d’altres temps, i varen veure com des del
Govern i, evidentment, com he dit, també en colAlaboració amb
el consell insulars, es donaven garanties clares per a la seva
supervivència com a agricultors perquè, com sap vostè,
evidentment tenien dificultats a causa del grau de salinitat de
l’aigua. 

Però, a més, el Ministeri d’Agricultura, que vostè sap
perfectament del Govern central, tenia previst canviar la làmina
aïllant de la llacuna. Aquesta operació és la que encara ara
motiva el retard del bombeig de l’aigua tractada i no és cap altra
cosa, i en aquest moment el ministeri no ha duit endavant la
tasca a què es va comprometre i que, a més, ja tenia prevista
des de feia estona, la qual cosa, com dic, fa que no es pugui fer
el bombeig adequat. Jo esper, perquè n’estic convençuda, que
faran un esforç important en el Ministerio de Agricultura i que
una vegada que estigui enllestida aquesta làmina començarà la
impulsió d’aigua tractada.

Precisament jo crec que..., el que m’estranya -li ho he de dir-
és per què el Ministerio de Agricultura tarda tanta estona i
ajorna tant el canvi d’aquesta làmina aïllant, i en aquest sentit
seria bo que vostè, Sr. Diputat, portaveu, en aquest cas, del
Partit Popular, precisament demanàs responsabilitats a qui les
té, que en aquest cas, com li dic, és el Ministerio de
Agricultura del Govern central que precisament retarda una
obra que és absolutament necessària per donar aquesta aigua
als regants de la zona de Santa Eulàlia en condicions, que
nosaltres, amb aquesta obra que hem fet, sí que estam
disposats a donar-los.

Moltes gràcies. 

I.2) Pregunta RGE núm. 131/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
l'aljub d'aigua amb la qual es va brindar a la inauguració de la
dessaladora de Santa Eulària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Per formular la pregunta 131/02,
relativa a l’aljub d’aigua pel qual es va brindar a la inauguració
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de la dessaladora de Santa Eulàlia, intervé el diputat autor de la
mateixa el Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tornam al dia de la inauguració
d’aquesta dessaladora d’aigües residuals a l’estació
depuradora de Santa Eulàlia. Bé, el dia de la inauguració
d’aquesta estació dessaladora de 1.000 metres cúbics, de 1.000
metres cúbics dia, 1.000 metres cúbics que a ple rendiment
serien 360.000 metres cúbics l’any, aleshores, si es necessita
per a un reg mitjà aproximadament un metre cúbic metre
quadrat, vol dir que es podrien regar unes 36 hectàrees any. Jo
crec que això solucionaria poc, solucionaria molt poc als
regants d’aquell perímetre de reg de Santa Eulàlia, solucionaria
molt poc.

Ja li vaig dir en una altra ocasió que, si en lloc de depurar
aigües residuals hagués fet una dessaladora, les aigües
residuals estarien dessalades i hauria solucionat el problema als
regants i als que no són regants. Bé.

Per tant, aqueixa dessaladora no serveix per a res, Sra.
Consellera, no serveix per a res, i no serveix per a res perquè
regar 36 hectàrees..., perquè jo li dic que dessalar 1.000 metres
cúbics, si els mescla amb la resta, amb els 7 o 8.000 metres
cúbics que queden per dessalar, si es mesclen continuen tenint
un grau de salinitat suficient per fer-los inservibles per a reg.
Aleshores això no serveix per a res.

Però, bé, no serveix per a res, li ho he dit abans i li ho torn
a dir, però aquest dia de la inauguració, pel que es veu, varen
brindar amb uns quants gotets d’aigua que begueren els
assistents, i sé que n’hi havia algun a qui feia una miqueta de
fàstic beure aigua d’aquella, però posteriorment ens han dit que
no ho era, l’aigua amb què varen brindar, de l’aigua dessalada,
sinó que l’havien dut d’una cisterna que era una aigua
fabulosa.

Jo el que li deman és el següent: Sra. Consellera, ens pot dir
de quina cisterna dugueren aquesta aigua que diu que era tan
bona per anar-ne a buscar?

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar, té la paraula la consellera de
Medi Ambient, Sra. Rosselló. 

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, veig que està
molt preocupat per aquest tema, d’on havíem dut l’aigua. Jo el
que li puc dir és que no hi havia cap cisterna ni vàrem anar-la a
cercar enlloc. Es va beure l’aigua que va ser tractada per aquella
planta d’osmosi instalAlada allà. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sr. Marí té la
paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. Presidenta. Sra. Consellera, però això, ens ho diu
seriosament?, que varen beure aigua dessalada d’aquella de les
aigües depurades de la bassa de Santa Eulàlia? Jo,
francament..., no sé, jo no sé si ho voldrà testificar un dels que
la servia, que m’ha dit que no, que no ho era, aigua d’aquella,
que l’havien dut d’una cisterna. Ara, vostè ho diu..., escolti, va
a missa. Ara, jo li dic això: que aquesta dessaladora d’aigües
residuals de la depuradora de Santa Eulàlia, per molt que
brindassin, per molt bona que sigui l’aigua, això no serveix per
res i vostè ho sap, vostè ho sap, això. No serveix per a res.

Si dessalàs els 8.000 metres cúbics que es produeixen allí
diàriament, bé, almenys serviria per regar, però li ho torn a dir:
faci el favor, pensi-s’ho, no dessali les aigües residuals, dessali-
les totes. I a més li vull dir una cosa, miri, té un grau de salinitat
allò que ara les últimes anàlisis eren de 7 quilos metre cúbic,
que és una barbaritat. En una època punta era de 8 quilos; amb
4 grams litre, o sigui, 4 quilos metre cúbic, no s’hi pot regar, i
vostè ho sap, que no s’hi pot regar; no diguem amb 8 quilos.

Vostè amb un sistema, el que sigui, però procurem
solucionar-ho als pagesos i als senyors, que tots som fills de
Déu, però primer els pagesos. I em demana si jo estic preocupat
per aquestes aigües?, idò clar, que estic preocupat, però si jo
som d’allí, i en aquest perímetre jo hi tenc una finca... Per tant
no em conti coses rares. De totes formes li agraesc molt les
respostes que m’ha donat fins ara. Continuï igual.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Ja per tancar aquesta qüestió té la paraula
la consellera Sra. Rosselló. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, veig que vostè no creu
en la tecnologia, precisament quan sí que creu en fer dessalació
de quasi bé tota l’aigua d’Eivissa. Per tant li vull dir clarament
que aquesta planta d’osmosi es veu que no s’ha passejat per
altres bandes, però li podria dir que a altres llocs com Tarragona
i altres bandes està funcionant aquest tipus de plantes, i el que
fan és que dessalen l’aigua que ha estat depurada prèviament,
i el director general que és aquí present ha begut d’altres
plantes que no són les de Santa Eulàlia, i no li ha passat res, ni
s’ha posat malalt ni, per altra banda, tampoc havíem duit l’aigua
d’una cisterna.

Per tant jo crec que precisament el que hauria de fer seria
creure més en la tecnologia que en aquest moment s’està
posant i implantant per millorar l’estat de moltes coses, entre
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elles l’aigua, i per tant que l’aigua tractada per osmosi, en
aquest cas aquesta planta que està situada en aquest lloc que
vostè tan bé coneix perquè a més hi té una finca, com vostè ha
dit, que compleix la normativa d’aigua potable i, per tant, es pot
consumir directament, no té cap tipus de dificultat per
consumir-la directament malgrat, evidentment, vengui d’un lloc
que en principi no pot parèixer massa agradable perquè és una
aigua que ha estat depurada. Avui en dia, com li dic, la
tecnologia està tan avançada com per permetre aquest tipus de
coses que a vegades poden parèixer una mica extravagants,
p erò precisament, com dic, gràcies al fet que tenim gent que
pensa i precisament progressa en un sentit positiu.

Dit això li vull dir que -per altra banda- sí que serveix
aquesta dessaladora. El fet que vostè cregui que no és una
qüestió que crec que és senzillament que vostè aposta pel que
faria, un altre tipus de política. La política que feim nosaltres
està molt clara, i és prioritzar el que és el proveïment dels
pagesos perquè puguin regar amb aigua que no estigui tan
salada que no els permeti poder regar, sinó que precisament allò
que intentam a través d’aquesta planta d’osmosi és poder fer
un reg amb aigua depurada però llevada la sal que, com dic,
permeti que puguin néixer les plantes o allò que considerin que
han de plantar i, per altra banda, perquè ens interessa que això
substitueixi la utilització d’aigua de pous, bona, o que es
continuï fent una sobreexplotació dels aqüífers de la zona de
Santa Eulàlia.

Per tant estam absolutament convençuts que anam en una
línia positiva de poder, com dic, cedir aigua en aquella zona als
pagesos, als regants que hi ha en aquella zona, i li torn dir que
vagi a on ha d’anar, que és el Ministerio de Agricultura; com
així, encara ara, després de tants de mesos, no ha arreglat la
làmina, que era el que havia de fer, i vostè ho sap perfectament,
i no permet que pugui bombejar de manera adequada aquesta
planta? Jo estic segura, Sr. Diputat, que més endavant veurà
que realment és una bona aposta que s’ha fet per millorar, com
dic, que els regants de la zona de Santa Eulàlia puguin regar de
manera adequada.

Moltes gràcies. 

I.3) Pregunta RGE núm. 132/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
la inauguració de la dessaladora de Santa Eulària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara la tercera i última
p regunta, la número 132/02, relativa també a la inauguració de
la dessaladora de Santa Eulàlia. Intervé, per tant, el Sr. Joan
Marí, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com que va en la mateixa línia, Sra.
Consellera, miri, jo crec molt en la tecnologia i, de fet, jo també
sé una miqueta com funciona. Em diu per osmosi, exactament,
osmosi inversa, d’entrada. Molt bé. Si vostè em digués que
demà posaria una dessaladora que dessalàs 10.000 metres

cúbics dia, fabulós, i no li parlaria dels altres, que comprin aigua
Font Vella, els altres, i si volen canviar de marca que comprin
Font Vella per beure i Solares per fer-se la cara neta, que se’ls
posarà més morena, però que em digui que regar 36 hectàrees
en el municipi de Santa Eulàlia fa que el nivell freàtic pugi, vaja!
Però si 360.000 metres cúbics els necessiten els jardins del
municipi, no les finques. No reverteix en res aquesta quantitat
de 1.000 metres cúbics dia, i vostè ho sap. Si vostè posa una
dessaladora a l’estació depuradora de Santa Eulàlia que dessali
10.000 metres cúbics diaris, pot creure que jo li faré una
propaganda enorme.

Quant al que diu del ministeri, que això ho havia de
solucionar, allò de la làmina, el ministeri..., però bé, això és un
problema seu, però escolti, la transferència d’agricultura, no la
té el Govern balear? Les transferències en agricultura, les té el
Govern balear sí o no? Idò d’entrada almenys -que no són
tants, això- 100 milions de pessetes per arreglar les
instalAlacions no són tants de sous i, a més, el pressupost no hi
arriba, són uns 70, només. Idò arreglin això i recuperaran el
diner quan els hi enviï el ministeri. 

Però allò principal, per a mi, és que això que vostè va fer,
que ho va inaugurar a bombo i platerets, fotos, mitjans de
comunicació, etc., etc., no ha servit per a res perquè no ha
funcionat ni un dia, i si hagués funcionat, pitjor, hagueren tirat
sous en energia per, aquella aigua que haguessin dessalat,
tornar-la a tirar a la mar. Per tant, d’això res.

Per tant, Sra. Consellera, i acab, li faig l’última pregunta, que
diu: Sra. Consellera de Medi Ambient, els pagesos del perímetre
de reguiu de Santa Eulàlia, amb una situació extrema com
aquesta que pateixen, es mereixen que vostè faci el “teatrillo”
que va fer a la inauguració de la dessaladora d’aigües residuals
de l’estació depuradora de Santa Eulàlia?

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Per contestar té la paraula la consellera de
Medi Ambient, Sra. Rosselló. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en primer lloc li he de
dir que crec que la manera com planteja aquestes preguntes
crec que és molt poc adequada per part d’un diputat, el fet de
parlar només de “teatrillos” i de numeritos, perquè precisament
jo li he de dir que, igual que supòs que vostè i que el seu partit,
inaugurar una instalAlació que es considera, evidentment des
del caire polític que cadascú està defensant, una millora en
aquest cas per als pagesos, que ho consideri un “ teatrillo”
crec que diu molt poc a favor de la persona que em fa aquesta
pregunta.

Dit això, perquè crec que és important esmentar-ho, també
li he de tornar a dir que és evident que..., jo no sé si el que
vostè m’està demanant és perquè no faig una depuradora,
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perdó, una dessaladora a Santa Eulàlia, o si és que realment
està qüestionant per què s’ha fet aquesta planta en aquest
concretament per millorar el reg als regants, perquè és evident
que, la primera pregunta, no me l’ha feta, i també l’hi puc
contestar si me la formula en temps i forma correcta, però a la
segona li he de tornar a repetir, perquè crec que és difícil que
ho entengui i voldria que ho entengués bé, que aquesta planta
d’osmosi inversa és una millora, perquè resulta que lleva -com
vostè molt bé sap perquè, pel que es veu, també és entès en
osmosi inversa- la quantitat de sal que arriba a la depuradora,
que fa que després aquesta aigua no es pugui utilitzar per regar.
Aquesta instalAlació permet que es pugui utilitzar per regar; això
és el que permet. Si després vostè vol fer les mil i una
consideracions, les pot fer, si és que són tantes hectàrees o
manco. 

Això és una millora per al reg d’aquella zona i, en aquest
sentit, com he dit, gràcies al fet que tenim tecnologia d’aquest
tipus, podem dir que, a més i d’una manera més eficient a nivell
energètic, fa possible que es pugui regar amb aigua depurada
aquella zona i, per tant, els regants que tenen reg o que tenen
coses sembrades en aquell punt. A més evita que utilitzin
aquests regants pous o aigua d’aqüífers que es poguessin
utilitzar per a altres usos, com per exemple l’ús domèstic. 

Per tant, Sr. Diputat, una cosa és que vostè no ho vegi bé,
però el que està molt clar és que aquesta consellera està ben
orgullosa d’haver inaugurat aquella instalAlació, que consider
que és una instalAlació per a la millora del reguiu d’aquella zona
i, per tant, per als pagesos de Santa Eulàlia, i esper que aquesta
i altres actuacions puguin realment respondre a allò que dic
clarament, i que entenc que és govern, que és millorar el reg per
als pagesos perquè cada vegada hi hagi més pagesos que
puguin regar millor a Eivissa i en aquest cas a la zona de Santa
Eulàlia. Dir-li també Sr. Diputat, suposo que vostè ho sap o no
ho recorda molt bé, el pla de reguius és una competència de
l’Estat espanyol, en aquest sentit està molt clar que aquesta
bassa qui ho ha d’arreglar és el Ministerio de Agricultura i li
torn a repetir, ja que vostè comparteix amb ells el mateix color
polític, demani per favor facin via perquè realment es donaran
compte que aquesta planta no només funciona bé, sinó que
millora l’estat d’aquella zona respecte la pagesia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Marí.

EL SR. MARÍ I BONET:

Vegem Sra. Consellera, si dins dos mesos el Ministeri
arreglés la làmina de la bassa d’emmagatzematge, vostè creu
que els pagesos podran regar? Si està arreglada l’estació de
bombeig la bassa d’impulsió i la bassa d’emmagatzematge, amb
això que vostè ha fet allà vostè creu que els pagesos podran
regar? Vostè creu que les aigües tendran un grau de salinitat
que els farà compatibles per al reg? M’agradaria que m’ho
contés. 

A veure jo crec que no l’entenc o no s’explica vostè bé o jo
m’explico bé jo. Jo li he dit una cosa, amb l’aigua que es depura,
amb el grau de salinitat que té el volum d’aquesta aigua només
se’n dessalen 1.000 metres cúbics diaris i després es mescla i va
a parar tot a la bassa d’emmagatzematge i d’allí cap al reg, vostè
creu que aquesta aigua serà apte per al reg? Vostè està
orgullosa de dir als pagesos..., vostè creu que pot dir als
pagesos que després podran regar amb aquesta aigua? Jo crec
que no, perquè si ara té 7 quilograms de sal per metre cúbic i ho
rebaixen una 1/6 part, o 1/7, o 1/8 no quedarà això. Jo sé que
segurament li passa que aquest grau de sal que du no són tots
clorurs, no, suposo que no, és que si tot fos clorurs no només
hi podríem regar, és que només tocar-ho els pagesos ho
destrossaria Sra. Consellera.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Ja per tancar aquesta qüestió té la paraula
la consellera Sra. Rosselló. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, dir-li que jo esper
arreglin ben aviat la bassa, sobretot per poder veure que es
rega i amb les condicions que pertoca i a partir d’aquest
moment vostè podrà dir que efectivament aquesta aigua és
insuficient per al nombre d’hectàrees o té un grau de salinitat
que no permet el fet de poder regar, però ara per ara no és
comprovable per altra banda, perquè com li dic aquesta bassa
no funciona i això és el gran problema que hi ha en aquest
moment i no és un altre.

Dit això, dir-li també que és evident i s’ha fet a posta, perquè
nosaltres solem fer les coses amb tota la serietat que podem, es
podrà regar i dir-li també per donar-li els números exactes, en
aquest moment són 360.000 metres cúbics per any, això es
calcula per 6.000 metres cúbics per hectàrea i any que s’utilitza
i són 60 hectòmetres més la mescla són 120 hectòmetres i per
tant, hectàrees que es podran regar. Per tant, aquí pareix que hi
ha un ball de xifres i convé que posem d’una vegada ordre a les
coses. Per tant, s’ha fet una instal Alació que és clarament una
millora per al reg a la zona de Santa Eulàlia, que no pot
funcionar degut a una manca d’eficàcia per part del Ministerio
de Agricultura  del Govern central i una vegada arreglat els
problemes que hi ha a la bassa, jo esper que es pugui donar
compliment a les previsions que nosaltres hi tenim previstes i
a més si hi ha algun problema ja es solucionarà quan la
consellera..., però ara per ara el més important és que es pugui
començar a regar i es pugui veure si aquestes hectàrees que
són 120 en total es puguin regar amb tota aquesta aigua que
produirà la planta d’osmosis inversa, que retirarà la sal, com
l’aigua de la bassa. 

Per tant, jo crec i esper que efectivament pugui funcionar bé
i sobretot els pagesos d’allà puguin regar amb aquesta aigua
que al cap i a la fi és el nostre objectiu, clar i per al qual hem fet
feina durant tot aquest temps. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marí, sí li don la paraula. Sr. Marí, un moment.

EL SR. MARÍ I BONET:

Sra. Consellera li vull dir, si no m’han informat malament,
d’aquí a dos mesos tendrà la làmina de la bassa, el Ministeri
l’haurà fet, després parlarem de l’aprofitament de les aigües.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Sra. Consellera vol comentar res més en
relació a aquest tema? Té la paraula. 

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

Bé estic contenta que em doni aquesta notícia i m’ho doni
un diputat i no ens ho doni directament el Ministerio de
Agricultura, que creim que és com hauria de ser, però així i tot
considero que és una bona notícia, que vostè sap abans que el
Govern de les Illes Balears.

De totes maneres ja que em permeten dir algunes coses més,
creim que no feia falta canviar tota la làmina, però ho han fet
així, suposo que el Ministeri tal vegada ho ha fet, no sé, per
augmentar la inversió o per crear algun tipus de problema, esper
que no, esper que sigui per millorar l’estat d’aquesta bassa. Els
1.000 metres cúbics que es generen per part d’aquesta
instal Alació són tan bons que es poden mesclar fins amb els
2.000 metres cúbics del terciari i encara és prou bona per regar.
Per tant, jo crec que en aquest sentit clarament es veu que
encara hauria d’entendre una mica més bé el funcionament
d’aquest tipus de plantes i per tant, hauria de saber fer un poc
més els números corresponents. 

De totes maneres, així i tot, esper que l’objectiu que ens
uneix i no és altre que els pagesos puguin tenir aigua en
condicions idò es vegi resolt d’una manera clara. Torn a repetir
que és molt eficaç, en 5 minuts ha sabut que el Ministerio de
Agricultura faria la bassa en dos mesos, crec que és una
eficàcia absolutament increïble, de la qual jo li dono
l’enhorabona, perquè jo com a consellera ningú durant tots
aquests mesos m’havia dit res sobre aquesta bassa.

Moltes gràcies.

II. Compareixença RGE núm. 3895/01, sol Alicitada pel Govern
de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de Medi Ambient,
per tal d'informar sobre el pla de contingència a Eivissa per la
sequera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara sí que passam al debat del
segon punt de l’ordre del dia d’avui d’aquesta comissió,
relativa a la compareixença RGE núm. 3895 del 2001, solAlicit ada

pel Govern de les Illes Balears de l’Hble. Consellera de Medi
Ambient per informar sobre el Pla de contingència a Eivissa per
a la sequera. Té per tant la paraula la consellera Sra. Margalida
Rosselló. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Precisament aquesta compareixença del Pla de contingència per
a la sequera a Eivissa voldria fer un parell d’apartats i
començaria a parlar sobre la situació actual. La situació actual
de subministrament urbà d’aigua a l’illa d’Eivissa pot resumir-se
amb els següents punts:

En primer lloc la sequera a Eivissa els dos darrers anys ha
arribat a nivells molt severs, la precipitació mitjana anual
acumulada va arribar al 54% per davall de la mitjana el març del
2000 i tot i que recentment ha millorat, encara es troba en un
12% per davall de la mitjana. La producció d’aigua en alta per
al proveïment urbà enregistrada a l’exercici 2000 arriba a un total
de 10,9 milions de metres cúbics, d’acord amb les dades que té
la Direcció General de Recursos Hídrics, no pot descartar-se
que hi ha extraccions no declarades, reconduïdes cap a usos
urbans. La producció de les dessaladores d’aigua de mar arriba
l’any 2000 a un volum total de 3,63 hectòmetres cúbics, a partir
d’una capacitat instalAlada de 6,03 hectòmetres cúbics, que
representen una capacitat de producció vacant del 39%, la
capacitat no utilitzada es concentra principalment a la
dessaladora de Sant Antoni. 

L’increment de la demanda d’aigua dessalada, entre 1996 i
2000 ha estat només del 0,95%, la resta del proveïment en alta
s’obté d’aigua de pous, en part salinitzats o en procés de
salinització, o si més no a nivells molt baixos. Les estacions de
pous declarades el 2000 per al proveïment urbà varen arribar a
7,28 hectòmetres cúbics, l’increment d’extraccions als pous
eivissencs entre l’any 1996 i el 2000 va ser del 9,09%, és a dir,
l’increment de les extraccions dels pous en aquests quatre anys
és quasi 9 vegades més que el creixement del consum d’aigua
dessalada. La coincidència d’aquestes circumstàncies
recomana l’adopció de mesures que garanteixin el proveïment
dins l’actual cicle que ens trobam i facin possible dins una
gestió integrada la recup eració dels aqüífers més malmesos, és
per això que es considera oportú l’aplicació a l’illa d’Eivissa
d’un pla de contingència per a la sequera, d’acord amb l’article
79 de la normativa del Pla Hidrològic de les Illes Balears,
aprovat l’any passat.

La situació de sequera a Eivissa, d’igual forma que la resta
dels territoris de les Illes Balears, va ser reflectida oficialment
pel decret de mesures especials contra la sequera del 16 de juny
del 2000. En conseqüència i com ja he dit, d’acord amb allò que
previst a l’article 79 de la normativa del Pla Hidrològic de les
Illes Balears de criteris i actuacions contra la sequera,
s’adopten les següents mesures, ordenades d’acord amb la
data prevista per l’inici de les actuacions. Per tant, la
planificació en general respecte aquestes mesures serien les
següents. La primera mesura seria una planificació
d’actuacions, referent a l’apartat punts a, b i d del Pla
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Hidrològic de les Illes Balears i que respon a elaboració del pla
de gestió i integració de recursos hídrics, la data d’inici va ser
l’abril del 2001 i la data d’acabament el juny del 2001. Es tracta
que per tal d’establir unes bases mínimes per al
desenvolupament del pla de contingència s’han recollit i
analitzat de forma homogènia les dades més fiables
d’extraccions i consums als diferents nuclis de l’illa d’Eivissa.
Les dificultats de contrastar dades per a una població molt
dispersa no impedeixen establir amb precisió les dades més
significatives, especialment les del nuclis interconnectables a
una xarxa en alta de caràcter insular. 

La primera avaluació s’ha pogut ratificar amb les dades
recentment elaborades que completen tot el proveïment urbà
d’Eivissa per a l’any 2000, així segons els primers esborranys
d’aquestes dades la demanda urbana seria: la unitat 20.01 de
Sant Miquel, 405.402 metres cúbics. La unitat 20.02 de Sant
Antoni, 1.296.597 metres cúbics. La unitat 20.03 de Santa
Eulàlia, 2.120.510 metres cúbics. La unitat 20.04 de Sant Carles,
157.240 metres cúbics. La unitat 20.05 de Sant Josep, 273.126
metres cúbics. La unitat 20.06 d’Eivissa, 3.034.452 metres
cúbics. La dessaladora d’Eivissa, 2.665.869 metres cúbics. La
dessaladora de Sant Antoni, 968.364 metres cúbics. Per tant,
total proveïment de l’any 2000, 10.921.560 metres cúbics.
Aquesta comptabilitat feta per unitats hidrogeològiques és
absolutament contrastable amb la que va servir per dissenyar
el pla de contingència que avui presentam i que es va fer per
termes municipals, en aquella s’estimaren per al 2000 com a
demandes urbanes connectables un sistema en alta, 9.771.645
metres cúbics, que en creixements inercials elevats,
aproximadament un 6% i aplicació de mesures per a la gestió de
la demanda poden representar per a l’any 2002 necessitats
inferiors al 10,5 milions de metres cúbics. De fet el creixement de
la demanda entre 1995 i el 2000 va ser del 6,24%; 9,09% de pous
i tan sols el 0,95% d’aigua dessalada, no obstant considerant
la població total equivalent estimada per a l’illa d’Eivissa de
154.131 habitants l’any 2000, resulta una dotació per persona i
dia de 194 litres, és a dir, 10 litres menys que la de 1996.

La segona mesura que són actuacions sobre la gestió de la
demanda és una campanya de conscienciació general, tal com
s’apunta a l’apartat 2.E del Pla Hidrològic de les Illes Balears i
concretament apunta a, s’intensificarà especialment a l’illa
d’Eivissa la campanya d’estalvi d’aigua que es desenvoluparà
a la comunitat autònoma a l’estiu del 2001, una inversió d’uns
15 milions de pessetes i la data d’inici de juliol del 2001 i una
data d’acabament de setembre del 2001. Precisament en el plec
de condicions tècniques de la campanya de sensibilització per
a totes les Balears es va prioritzar els emplaçaments de tanques
i opis a Eivissa i Sant Antoni, especialment a les carreteres més
freqüentades pels turistes i visitants. El manteniment
d’aquestes campanyes de forma seriosa i continuada ha de
permetre assolir les direct rius del Pla Hidrològic de les Illes
Balears, que preveu per a Eivissa una demanda d’11,22
hectòmetres cúbics any per a l’horitzó del 2006. 

La tercera mesura campanya de conscienciació escolar, tal
com s’apunta a l’apartat 2.E del Pla Hidrològic de les Illes
Balears i respon a una campanya d’informació, demostració i
auditoria sobre la problemàtica de l’aigua als centres escolars,

la data d’inici és el juny del 2001 i la data d’acabament el juny
del 2002. Dins un total de 32 centres que participen en la
campanya de demostració, ja iniciada en els centres escolars de
les Balears, a Eivissa hi participen els centres de Blanca Dona
a Eivissa i Xarc a Santa Eulàlia, a més del Centre de Professorat
a l’illa d’Eivissa.

La quarta mesura, promoció de la gestió de la demanda
apartat 2.E del Pla Hidrològic de les Illes Balears, respon a una
convocatòria d’un concurs de projectes de gestió de la
demanda a l’illa d’Eivissa, amb una inversió de 40 milions de
pessetes i un finançament del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera i la Conselleria de Medi Ambient, la data d’inici
juliol del 2001 i la data de finalització juliol del 2002. Tot i l’acord
inicial encara no s’ha pogut desenvolupar el concurs de
projectes de gestió de la demanda, però està en vies de dur-se
endavant.

La cinquena mesura, utilització d’aigües residuals
depurades per a usos compatibles, apartat 2.D és l’implantació
d’un sistema de tractament avançat d’aigües residuals
depurades per a l’ús agrari a Santa Eulàlia amb la recuperació de
cabdals urbans. La primera fase són 1.152 metres cúbics per dia,
la inversió respon a 46 milions de pessetes, la data d’inici va ser
el juny del 2001 i la data de finalització l’agost del 2001.

La sequera que ha afectat les Balears els darrers anys,
juntament amb un model de creixement sense fi ha compromès
seriosament els aqüífers subterranis de les Balears,
especialment els de Mallorca i Eivissa. El polígon de la franja
verda de Santa Eulàlia, els descensos dels nivells piezomètrics
varen dur els pous a situacions molt difícils, que només es
podien resoldre aprofundint les perforacions existents o
utilitzant nous recursos d’aigua. Per altra banda, la salinitat de
les aigües depurades feia molt difícil la utilització d’aquest
recurs i deixava sense ús les nombrosos inversions efectuades
a la zona pel Ministeri d’Agricultura i dels propis regants.
Resoldre aquests problemes i donar perspectiva de futur en
garantia d’aigua agrícola i de bona qualitat va dur a la
Conselleria de Medi Ambient, a través de l’Ibasan, juntament
amb el Consell Insular d’Eivissa i Formentera a actuar en dues
direccions. En primer lloc demanar a l’Ajuntament de Santa
Eulàlia la màxima cura en la vigilància dels eventuals
abocaments d’aigües d’alta salinitat a la xarxa de clavegueram,
per tal de minvar el contingut salí de les aigües que arriben a la
depuradora. 

Per altra banda instalAlar una planta d’osmosis inversa a la
sortida del terciari de la planta depuradora de Santa Eulàlia, per
tal d’eliminar la salinitat de les aigües residuals i possibilitar el
seu ús més ample en la zona de reg agrícola i en la seva
ampliació. Aquestes dues mesures no només garanteixen el
futur de l’agricultura a la zona, a més permeten a través de
l’intercanvi de cabdals l’inici de la utilització estratègica de
l’aqüífer de Santa Eulàlia, que mitjançant aquesta i altres
mesures es constituirà en la reserva estacional i hiperanual de
l’illa d’Eivissa.

Passam a la sisena mesura connexió de sistemes de
proveïment, apartat 1.c es tracta de la interconnexió amb els
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sistemes de proveïment de Sant Antoni, Eivissa i Sant Eulàlia
i dipòsit de regulació del sistema, amb una inversió de 1.050
milions de pessetes. El finançament per part del Govern de les
Illes Balears i mitjançant fons de cohesió. La data d’inici és el
juny del 2001 i esperem que la data de finalització sigui el més
aviat possible. El projecte de la interconnexió de les dues
dessaladores d’Eivissa amb l’aqüífer de Santa Eulàlia és la peça
clau de la recuperació hídrica de l’illa. Consisteix en una
canonada, vostès poden veure que aquí hem posat el projecte
per tal que el puguin veure d’una manera acurada i clara,
consisteix com dic en una canonada d’uns 30 quilòmetres de
longitud, parteix del dipòsit de la dessaladora de Sant Antoni
i arriba fins a un depòsit a Sant Rafel per trencament de càrrega
i continua fins el depòsit de Vila i fins a Santa Eulàlia. La
canonada és reversible i a més compta amb tres grups
motobomba capaços d’impulsar cada un d’ells un cabdal de 70
litres per segona a una alçada de 100 metres. 

La importància d’aquesta actuació es compren perquè
permetrà invertir la gestió actual de l’aigua a l’illa d’Eivissa, la
dessalació considerada com el remei de les puntes de l’estiu i
aïllada de la gestió dels aqüífers és l’alternativa més cara i
ineficient per al proveïment d’aigua urbana. La gestió de l’aigua
a les illes de la Mediterrània ha de ser la gestió dels aqüífers i la
dessalació ha de ser el suport i no la seva mort. Vegi com a
exemple Sant Antoni i el seu model d’explotació i encariment de
l’aigua, com és sabut és el lloc on és més cara d’Eivissa. La
interconnexió precisament fa possible una gestió integrada amb
el mínim de dessalació (...) i el màxim de recuperació dels
recursos fa possible el cost més baix, fins i tot la infiltració dels
sobrants d’hivern per a la demanda de l’estiu i sobretot fa
possible baratar la relació actual entre extraccions de pous i ús
d’aigua dessalada. Ara la relació es troba 7 a 4 en conta dels
recursos naturals i l’objectiu és arribar al 7 a 4, però a favor dels
aqüífers. En definitiva d’allò que es tracta és aprofitar la
tecnologia a favor de les generacions futures i no com ara en el
seu contrari. Es tracta de recuperar aquells recursos que en
benefici d’uns pocs o molts han eixugat literalment la nostra
terra i més les Illes Pitiüses, concretament Eivissa. 

La setena mesura crèdit blau de Sa Nostra, és una oferta
especial de finançament en condicions preferents per a
projectes de la gestió de la demanda. Consideram que és una
molt bona oferta que ha duit endavant Sa Nostra que
precisament ajuda a aquesta nova manera d’entendre la gestió
eficient i més ecològica de l’aigua. Malgrat totes les actuacions
proposades, moltes d’elles en execució o ja finalitzades,
representen la solució més sostenible per al proveïment
d’Eivissa, el Pla de contingència preveu d’acord amb el principi
de precaució mesures d’oferta que hauran d’implementar-se en
funció de la contingència de les situacions que es puguin
presentar de manera eventual.

La vuitena mesura actuacions especials de gestió de
recursos, apartat 1.D del Pla Hidrològic, es tracta del trasllat
temporal a Eivissa de fins a 2.000 metres cúbics dia de captació
de dessalació. Una inversió de 15 milions de pessetes, més
amortització durant el període d’ús, el finançament serà via
tarifes, amb increment estimat del cost mitjà de l’aigua
dessalada de la dessaladora d’Eivissa d’unes 5 pessetes metre

cúbic. La data d’inici va ser el juliol del 2001 i la data de
finalització l’agost del 2001. S’ha efectuat el trasllat d’un mòdul
de 700 metres cúbics dia, que té problemes de producció,
només dóna 650 metres cúbics dia, degut a tenir un marge molt
estret en la qualitat de l’energia produïda pels autogeneradors
que disposa la planta de Vila. Una vegada produïda la connexió
de la dessaladora amb la central de Gesa s’haurà de prendre una
nova decisió sobre el trasllat dels nous mòduls.

Mesura novena, increment de la producció de les
dessaladores fins el seu sòtil de construcció. Es tracta que la
dessaladora de Sant Antoni, la posada en servei de la segona
bateria de membranes existents, de 4.000 metres cúbics dia.
Aquest finançament va per fons de cohesió, la data d’inici que
es preveu és el febrer del 2002 i la data de finalització el maig del
2002. El finançament europeu i l’avançament dels doblers per
p art del Govern ha de permetre que la interconnexió sigui un fet
i per tant, que finalitzi la posada en marxa en la seva totalitat de
la dessaladora de Sant Antoni, més de 7 anys després de la
seva construcció.

La mesura número 10, increment de la producció de les
dessaladores fins el seu sòtil de disseny. Es tracta que la
dessaladora d’Eivissa sigui dotada, en cas de continuïtat de la
sequera, de membranes per al quart grup d’alta pressió existent
i que possibiliti 3.000 metres cúbics dia. Això suposa una
inversió de 400 milions de pessetes, el finançament és a través
dels fons de cohesió, la data d’inici octubre del 2002 i la data
d’acabament el març del 2003. Aquesta mesura ha estat
ajornada, ja que s’ha donat prioritat a la instalAlació de fins a
tres concentradors de salmorra, que permeten obtenir fins a
3.900 metres cúbics dia més, per tant, 1.300 metres cúbics dia
per línia d’aigua dessalada, amb un cost econòmic i energètic
molt inferior. Representen tornar a passar per unes noves
membranes la primera salmorra, amb la diferència de si en el
primer procés es necessitava 70 atmosferes de pressió per
dessalar, en el segon basten unes 20 atmosferes de nova
impulsió. Aquestes optimitzacions han estat incloses en el plec
de condicions tècniques per al nou contracte d’explotació de la
dessaladora.

En resum es tracta que amb l’anàlisi de les millors dades
projectar les millors i més eficients solucions per garantir no
només el proveïment d’avui, sinó també el de demà. Es tracta de
garantir que deixem als nostres fills uns recursos que vàrem
rebre dels nostres pares amb molt millors condicions de les que
avui es troben, uns recursos que he de dir que hem malmès en
benefici d’un desenvolupament del que ara veim la cara dolenta
i que per tal de complir amb la nostra responsabilitat hem de
reconvertir, amb l’ajuda de la millor tecnologia, de progrés,
progrés també per a la terra que allà on habitam i com a llegat
per a les generacions que ens succeiran.

Per tant, crec que aquest Pla de contingència per a la
sequera a Eivissa, amb un seguit de mesures molt amples, que
van des d’instal Alacions concretes de millora de les
infraestructures ja existents, millorar-ne d’altres que no
existeixen com la interconnexió i a més afegir un punt relacionat
amb la gestió de la demanda, fan realment que s’apliquin, com
ja he dit, polítiques de gestió, eficients, més econòmiques, més
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ecològiques i que realment facin que el nostre recurs escàs com
és l’aigua, es pugui gestionar d’una manera eficient, d’una
manera responsable i d’una manera seriosa com comporta un
Govern del que jo en form part.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió
d’aquesta sessió per un temps màxim de 45 minuts per preparar
les preguntes i observacions que considerin oportunes, per
això demanaria als portaveus si podem continuar o procedim a
la suspensió. Per tant, procedirem a la continuació d’aquesta
sessió. En primer lloc té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista el Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Volem intervenir des del
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista i ho volem fer
agrair la presència de la Sra. Consellera de Medi Ambient,
acompanyada del Director General de Recursos Hídrics que
s’han fet presents avui capvespre en aquest Parlament i volem
agrair i felicitar al mateix temps les informacions i explicacions
que ens ha fet l’Hble. Consellera davant aquesta Comissió
d’Ordenació Territorial.

Hem escoltat atentament les seves explicacions i l’hem de
felicitar per tot els que ens ha dit i per aquestes mesures
adoptades pel Govern de les Illes Balears dins aquest Pla de
Contingència a Eivissa per a la sequera. Totes i cada una
d’aquestes 10 mesures reben i tenen el suport d’aquest grup
parlamentari, perquè entenem que són actuacions que
necessitava Eivissa i el Govern de les Illes Balears les ha
aportades, com és aquesta campanya de sensibilització o
conscienciació escolar, o de promoció de la gestió de la
demanda, o la utilització d’aigües residuals depurades,
connexió de sistemes de proveïment d’aigua, els crèdits de la
caixa d’estalvis per a una gestió més eficient de l’aigua, o
l’actuació especial de la gestió de recursos, fins i tot també, les
dues darreres que fan referència a l’increment de la producció
de les dessaladores.

A nosaltres ens sembla, el Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, que l’aportació d’aquests recursos
econòmics que ha invertit el Govern de les Illes Balears a l’illa
d’Eivissa pot contribuir a millorar aquestes infraestructures que
són tan necessàries per a una illa com Eivissa i volem felicitar
la consellera de Medi Ambient i a tot el seu equip colAlaborador
per la política mediambiental que està duent a terme a l’illa
d’Eivissa, en colAlaboració amb el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera i amb les aportacions aconseguides del Fons de
Cohesió de la Unió Europea, com també de recursos propis
d’aquesta comunitat autònoma, que nosaltres consideram que
en bona part han d’anar destinats precisament a millorar el medi
ambient d’aquestes illes.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair en primer lloc la
compareixença de la Sra. Consellera per explicar totes aquestes
mesures que es van prendre en el seu moment com a pla de
contingència davant la situació d’extrema sequera que estava
patint l’illa d’Eivissa, no només d’extrema sequera puntual, sinó
d’una situació històrica de mala solució o de no donar solució
a la problemàtica del proveïment d’aigua potable a les zones
urbanes, entre altres coses per deixadesa de l’administració
d’assumir aquelles competències que li eren pròpies, de tal
manera que la situació actual, podríem dir, prèvia a totes
aquestes mesures que ha explicat la Sra. Consellera, dóna com
a resultat una situació kafkiana i impossible d’entendre des de
qualsevol sentit racional que s’intenti plantejar la política de
proveïment d’aigua en el cas d’Eivissa.

Tenim, per una banda, una potabilitzadora a la ciutat
d’Eivissa que és, podríem dir, insuficient però que, bé, dóna
servei a la ciutat d’Eivissa, que té una qualitat, evidentment,
bona perquè és aigua procedent de depuradora amb un
determinat preu. A la vegada tenim a Sant Antoni una altra
instalAlació d’aquestes característiques que funciona a la meitat
de la capacitat del seu rendiment per falta d’infraestructura que
faci arribar aquesta aigua al nucli urbà del mateix Sant Antoni.
Per una altra banda tenim el nucli urbà i important de la zona de
Santa Eulària, que es proveeix de pous d’un aqüífer que té bona
qualitat però que, evidentment, els recursos són limitats, i per
un altre costat tenim la zona de Sant Josep, amb una xarxa que
fins ara era de propietat privada i que proveeix o que té una
qualitat d’aigües absolutament insuficient, o no potable,
podríem dir, i en tota aquesta amalgama de situacions quant a
qualitat i quantitat, amb preus diferents, es dóna el cas que
potser hi ha xarxes, públiques o privades, que tenen aigua de
mala qualitat i la subministren cara, altres que tenen aigua de
bona qualitat, potser fins i tot amb costos de producció elevats,
i la subministren barata, altres tot al contrari. 

En definitiva és una situació a la qual s’ha de posar ordre i
posar remei. Jo crec que aquest pla que ha explicat la consellera
és una primera passa, sens dubte, molt important per a aquesta
solució global que necessita l’illa d’Eivissa pel que fa a
proveïment d’aigua potable a la població resident, a la població
urbana. Per tant és imprescindible comptar amb una xarxa en
alta, com deia la consellera, de la qual aquesta interconnexió és
una primera passa important, una xarxa en alta o una política
que vengui gestionada per un òrgan únic de gestió que
garanteixi quantitat, la quantitat necessària d’aigua que doni
garanties de subministrament a la població, i que a més ho faci
amb igualtat de qualitat i igualtat de preu i que, a més, es pugui
fer amb el menor cost econòmic possible en el sentit que el
menor cost econòmic vol dir també menor cost social i menor
cost mediambiental.
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Per tant, és imprescindible aplicar una política d’optimització
i eficiència en les infraestructures existents i, a la vegada,
planejar una política decidida de reutilització d’aigües
depurades a fi de poder preservar al màxim l’aigua subterrània,
dels aqüífers, com a reserva per al futur, i això només serà
possible aplicant una bona política de proveïment a la població
que doni a les aigües residuals una qualitat que fins ara no
tenien, i que les pugui fer reutilitzables per a l’agricultura.

Està molt bé que mentre s’aconsegueixen aquests objectius
se prenguin solucions parcials, com poden ser dessaladores
d’aigua salobre a les aigües residuals, o actuacions puntuals
amb plantes modulars, qualsevol solució que vengui a palAliar
la situació d’extrema sequera -puntual- que s’ha sofert aquests
anys, però que coincidim en el fet que el plantejament de futur
ha de ser global, d’optimització i d’eficiència en la utilització
dels recursos.

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el seu portaveu, Sr. Juan Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair, com no pot ser
d’altra manera, com han fet també els meus companys que
m’han precedit en l’ús de la paraula, la presència de la Sra.
Consellera i també del director de Recursos Hídrics per explicar-
nos o per presentar-no el Pla de contingència de la sequera, un
pla que, sigui dit tot amb el màxim de respecte, ens arriba tard,
en arriba tard i diré per què. 

És a dir, tots coincidim, com fins ara s’ha exposat, que la
sequera forta que han patit les illes d’Eivissa i Formentera,
perquè jo crec que Formentera l’ha patida tant o més que
Eivissa, ha estat durant aquests dos anys, dos anys i mig
darrers que han passat. Clar, ara començam a parlar, presentam
ara aquest pla, algunes actuacions -això sí que és ben cert-
s’han començat a fer, algunes ja estan acabades, però jo crec
que de les deu, si no les he comptat malament, de les deu
mesures de què s’ha parlat, a part d’una allau rapidíssima de
dades tècniques que no sé si ningú ha tengut temps de captar,
i que jo hagués agraït profundament que aquesta informació, en
lloc de dar-la de paraula ràpidament hagués estat passada als
diferents grups que integren aquesta cambra perquè així potser
tots tendríem millor informació i tots tendríem la possibilitat
d’oferir també alternatives d’una manera molt més reflexionada,
vull dir que només quatre poden dir que són mesures, si ho puc
dir així, fortes.

Hi ha una sèrie de mesures que jo no li discutiré, com el
tema de planificació, el tema de campanyes de conscienciació,
el tema de campanyes als alAlots... Tot això està molt bé, però
això no ens lleva la necessitat d’aigua que tenim a Eivissa i a
Formentera, no ens la lleva, i no ens aporta cap solució
immediata al problema que tenim de falta d’aigua. 

És curiós que s’ha estat referint únicament al pla de
contingència de sequera d’Eivissa, deixant de banda l’illa de
Formentera. Ignor quin és el motiu però no ha parlat
pràcticament per a res de l’illa de Formentera. Si tengués
l’amabilitat de dir-nos el perquè d’aquesta exclusió, o
simplement i senzillament dar-nos algunes dades de quines
mesures han pres a Formentera, idò jo també li ho agrairia molt.

De tota manera, si em permet, per ordre d’exposició seu, li
diria jo, no?, que de les mesures que han pres crec que la
primera forta podria ser la quarta o la cinquena, que és l’ús
d’aigües residuals per a reguiu. Jo, d’això, n’estic molt content,
i li ho dic de veres, Sra. Consellera, perquè, miri, quan..., jo duc
molts d’anys barallant-me i escarrassant-me perquè d’una
vegada per totes l’aigua depurada deixi d’anar a la mar i quedi
a la terra; vostès recordar que fa anys hi havia una espècie
d’anunci que deia “Ni una gota d’aigua sense depurar”, i jo des
de fa molt de temps pens que s’hauria de canviar per “Ni una
gota d’aigua depurada a la mar”, o als torrents, tirada sense cap
tipus de control o de finalitat, i me n’alegr molt que parli vostè
d’això. 

Clar, però m’entristeix una qüestió, i li vull dir per endavant,
Sra. Consellera, que això no és responsabilitat estricta de la
seva conselleria, perquè l’ús d’aigües depurades per a reguiu
és competència de la Conselleria d’Agricultura; vostè té la
responsabilitat, que ja és prou quant a importància, de depurar
i deixar les aigües en condicions perquè puguin ser utilitzades,
però el fet és que desaprofitam -i ho dic des de fa bastant de
temps- un protocol amb el Ministeri d’Agricultura amb el qual
hi ha un compromís d’inversió en un termini d’una sèrie d’anys
per reutilitzar les aigües depurades per al reguiu. Hi ha estudis
fets, hi ha molta feina feta i ho estam desaprofitant. De fet és
cert que allò que es fa ara a Santa Eulàlia que, com diu vostè
molt bé, ho fa el ministeri, forma part d’aquest pla de reguiu
amb aigües depurades que s’integrava dins el protocol que es
va firmar pel Govern balear amb el Ministeri d’Agricultura, però
hi ha moltes, moltes, moltes inversions en què estam perdent el
temps. 

Jo conec aquest conveni una miqueta bé i, aleshores, li puc
dir que des d’abril del 99 donava un termini de sis mesos per
formar la comissió mixta i començar a examinar projectes,
aquesta comissió es va formar a mitjans de l’any 2000 i ara
encara no sabem de què anam. El Govern s’havia compromès,
la Conselleria d’Agricultura, dins els pressupostos de la
Conselleria d’Agricultura hi havia compromeses una sèrie de
partides per adquirir terrenys per fer basses reguladores, per fer
inversions, i no s’ha fet absolutament res, i és una llàstima, i
coincidesc amb vostè en el fet que s’han d’utilitzar al màxim
aquestes aigües depurades perquè, si a una banda, si als pous,
si a les zones de reguiu actual es dugués aigua depurada,
permetria que els pagesos en aquelles zones no utilitzassin els
seus pous. Fins i tot li diria més: hi hauria algun pou que potser
(...) no faria falta fer-lo servir, i si es du l’aigua, que n’hi pot
haver, a les zones de secà, miri, està millorant la renda dels
pagesos a la vegada que tampoc no utilitzam aigua subterrània,
que crec que hauria de ser el principal objectiu que hem de
tenir, almenys durant molt de temps, tenint en compte les



572 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 38 / 13 de febrer del 2002 

 

dades, per a mi alarmants, de com està el dèficit hídric de les
Pitiüses, que és el pitjor de les Illes Balears.

Aquestes plogudes que hem tengut durant aquests darrers
mesos han anat la mar de bé a Mallorca, han anat bé a Menorca,
a Menorca, que jo sàpiga, està amb un dèficit d’un 3%, i a
Eivissa hem passat de tenir un dèficit d’un 25% a un 12%. Miri,
d’acord, hem arribat a la meitat del dèficit, hem reduït a la meitat
el dèficit però continuam tenint un dèficit gravíssim, gravíssim,
i jo crec que s’han d’aprofitar tots els mitjans que tenim per a
aquestes qüestions.

I em ve al cap una referència que vostè ha fet a Sant Antoni,
a la dessaladora de Sant Antoni, i jo crec que això contribuiria
molt a poder utilitzar les aigües dessalades i evitar que a Sant
Antoni tots els horts que estan en el pla utilitzin o treguin aigua
salada, i és que la dessaladora de Sant Antoni, com diu vostè
molt bé, en aquest moment no s’aprofita al màxim, hi ha un 30
i busques per cent, deia vostè, segons les notes que he pres,
que no s’aprofita, però també és cert que la depuradora de Sant
Antoni es proveeix de població, zona urbana, del casc urbà de
Sant Antoni, i amb això amb tot respecte vull rectificar el
portaveu del Grup Socialista que, a més, és vicepresident del
Consell Insular d’Eivissa, i dir-li que la dessaladora de Sant
Antoni sí que arriba a tot es casc urbà de Sant Antoni; on no
arriba és a les zones urbanes del sud de la badia de Sant
Antoni, que és terme municipal de Sant Josep, i potser que si
aconseguíssim això podríem tenir aigua depurada en
condicions, aigua depurada sense que tengués sal i dur-la,
perquè jo crec que els criteris d’utilització d’aigua depurada han
de ser dur-la a les zones on els pous estan més salinitzats, com
s’ha fet a Mallorca els anys 70, que crec que va ser la primera
experiència de tot Espanya d’utilitzar aigua depurada, en el Pla
de Sant Jordi, i dur-ho al Pla de Sant Antoni, i veurien vostès
com ens trobaríem que en una sèrie d’anys el Pla de Sant
Antoni almenys no tendria els màxims de salinitat que té ara.

Comentava vostè que efectivament la a zona de reg de
Santa Eulàlia, la zona nord, els pous estan molt compromesos.
Efectivament; vostè té a la conselleria, i crec que el Ministeri de
Medi Ambient també, i el Consell Insular d’Eivissa i Formentera
crec que també el tenen, perquè això va ser l’acord per
unanimitat, o sigui, els membres de la corporació, tant els del
pacte com els del Partit Popular de Santa Eulària, del municipi
de Santa Eulària, varen enviar un informe que deien quina era
la situació alarmant del pous de Santa Eulària, en els quals
havia arribat a baixar d’un any per l’altre més de la meitat del
nivell dels pous, i jo crec que ens hauríem..., i si tant vol li
entraré en el que sempre a vostès potser els molesta una mica,
la batalla que tenim el Partit Popular i el pacte: hauríem de
adonar-nos del fet que a Eivissa, si volem continuar traient
aigua dels pous contínuament i no utilitzam l’extracció d’aigua
dels pous per a un moment de màxima necessitat, com podria
ser el mes d’agost, quan tenim la punta de població més alta, i
substituïm aquests proveïments per una adequada dessalació
d’aigua tendrem problemes sempre. 

Això que li estic explicant no és un invent només del Partit
Popular, què vol que li digui?, perquè sinó podríem dir que és
que som una miqueta maniosos i sempre estam sempre amb la

mateixa història. No, tècnics funcionaris, enginyers que ara
treballen en el consell i que abans estaven adscrits a la
Conselleria d’Agricultura i ara tenc ent ès que estan adscrits a
la Conselleria de Medi Ambient, a la seva conselleria, aleshores
així figura a les publicacions; jo desconec exactament quina és
la seva funció, però tècnics que són del Govern balear..., sí, és
aquest senyor, és aquest senyor que li indica el Sr. Director
general, aquest senyor no és del consell, aquest senyor és
funcionari de la comunitat autònoma de les Illes Balears i està,
com diu vostè molt bé, al servei de la seva conselleria. Aquest
senyor, en conferències, fins i tot en declaracions a la premsa,
ha arribat a dir que la seva opinió és que a Santa Eulària és
absolutament imprescindible, textualment li ho diré, i així no pos
en boca de tercers paraules que no corresponen: “En Santa
Eulalia es esencial una planta desaladora”. Hi ha altres
tècnics que també ho han dit, en fi, en el Fòrum d’Aigua
d’Eivissa també se’n va parlar, però jo crec que el problema no
es tracta ara de justificar qui ho diu o no, es tracta d’aprofitar,
com deia vostè molt bé, al màxim les possibilitats de producció.

Vegem. És cert que Sant Antoni no treu tota l’aigua que ha
de treure, però també és cert, i també ho ha apuntat el portaveu
del Partit Socialista, del Grup Socialista, que a la zona sud de
Sant Antoni, la badia de Sant Antoni, i encara que jo des d’aquí
no vegi bé el mapa veim les figures i vostè ho té més a prop i ho
pot veure molt bé, hi ha una gran zona de població que, a més,
és una zona hotelera on hi ha un consum d’aigua important,
que és el que li deia que si hi arribàs l’aigua evitaríem tenir
aigua salada a la depuradora; però després tota la zona fins a
Sant Josep, fins al casc urbà de Sant Josep, que és petitíssim,
hi ha una xarxa privada..., bé, ara ha deixat de ser privada
perquè l’ha adquirit i l’ha municipalitzat l’Ajuntament de Sant
Josep, que distribueix l’aigua a les cases que viuen aïllades, als
habitatges unifamiliars aïllats. A aquesta gent també li haurem
de subministrar aigua, Sra. Consellera, i jo em tem que mentre
duim l’aigua cap a Santa Eulària deixam descoberta tota la zona
sud de l’illa d’Eivissa, i la necessitarem per cobrir aquesta zona,
perquè els pous de tota aquesta zona corren perill de
salinització.

Per tant crec que l’ús de la canalització, que jo no m’hi he
pronunciat mai en contra ni sentirà ningú del Partit Popular
pronunciar-s’hi en contra, entre altres raons perquè és un
projecte del Partit Popular que vostès -i si em permet la broma-
molt encertadament han afegit al ramal de Santa Eulària perquè
així, quan nosaltres tornem a governar, podrem posar-hi la
dessaladora i ja tendrem mitja feina feta, aquest projecte no
només ha de servir per traginar aigua d’un cap a l’altre, sinó
que nosaltres el veim perquè ens serveixi per evitar riscos
d’avaria, perquè vostè ha comentat que ha instalAlat un mòdul,
vaja, una dessaladora mòbil a Vila. Per cert, vostè ha tengut
algunes confusions, i és que ens atribuïa a Eivissa ciutat, o a
Vila, unes dades, i llavors quan parlava d’Eivissa no sabia si era
de l’illa o de la ciutat; això a vegades és perillós perquè un no
sap de què està parlant. Però, com li dic, vostès han instalAlat
aquesta dessaladors mòbil simplement i senzillament perquè
Vila feia dos mesos que tenia la planta dessaladora espenyada
i donava aigua salada als ciutadans; aquesta és la realitat, i no
ens podem permetre el luxe de tenir avaries a les nostres plantes
perquè tenim falta d’aigua. Si hi ha les tres dessaladores i una
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d’elles té avaria, tenim un coixí d’aigua que ens permet evitar
precisament els problemes que es varen crear aquest estiu
passat, que teníem una planta a Vila abans de començar la
temporada d’estiu que servia aigua completament salada, amb
uns nivells absolutament inacceptables, i que llavors
ràpidament vostès varen intentar suplir afegint-hi la
dessaladora mòbil, com s’anomena, per cobrir les necessitats de
Vila.

La ciutat d’Eivissa, la dessaladora de la ciutat d’Eivissa és
absolutament insuficient per a la zona que ha de cobrir i per a
la població que ha de cobrir. Dur aigua de Sant Antoni... Per
cert, hi ha una pregunta que jo no tenc massa clara. Vostè em
diu que Santa Eulària servirà de dipòsit durant la producció
d’hivern per acumular l’aigua, i llavors dues qüestions: primer
de tot, aquest augment de producció de la dessaladora de Sant
Antoni i aquesta aigua, qui la paga?; i després aquesta aigua,
què faran?, la treuran del dipòsit on l’han tirada?, és a dir, de
l’aqüífer de Santa Eulària, i la tornaran a treure per repartir-la en
cas de necessitat? Ho pregunt perquè això no ens ha quedat
massa clar.

A mi em pareix molt bé incrementar la producció de les
dessaladores fins al límit, Sra. Consellera, no tendrà cap
problema amb això. El problema és el que li dic: que no n’hi
haurà prou, perquè hi ha moltes zones, com és ara per exemple
la zona de Sant Miquel i la zona nord d’Eivissa, Es Canar, Sant
Miquel, tota aquella zona d’allà, que tenen seriosos problemes
de proveïment a la població. Hi ha moltes zones disseminades,
vostè sap que la població d’Eivissa, així com a Mallorca viu
concentrada als pobles, a Eivissa hi ha una quantitat
impressionant d’habitatges disseminats que també se’la ha de
subministrar aigua, i de qualque lloc ha de sortir, i si continuam
bombant l’aigua dels pous com es fa fins ara, idò arribarem a
tenir problemes molt seriosos, problemes seriosos de
proveïment. Per tant jo no crec, i m’ho permeti, que amb aquest
pla de contingència..., perquè enguany, sí, hem tengut els dos
darrers mesos de l’any passat plujosos, però enguany duim el
mes de gener que, en els darrers 30 anys, és dels més dolents
que hem tengut. Crec que és avui que es publicava que havien
plogut 6 litres per metre quadrat en tot el mes de gener, quan la
mitja són 30 i busques, quasi 40 litres, 36 o 38 litres. Jo no
conec... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Juan Cardona, ha d’anar acabant .

EL SR. JUAN I CARDONA:

Vaig acabant, Sra. Presidenta.

...però crec que la qüestió de l’aigua potser aquí no afecti
tant, a Eivissa afecta bastant, i per això possiblement em faci
una mica pesat, però crec que, quan parlam del futur de l’aigua
d’Eivissa i de Formentera, quan parlam de poder donar aigua
als ciutadans, que és la primera obligació que tenim, no ens
podem permetre segons quines frivolitats.

Miri, el que no és lògic, por molt bé que es vulgui defensar
o exposar-se en la defensa dels pagesos, és voler dessalar
aigua depurada, i no dessalar aigua per a la gent que en
necessita per beure. Està molt bé que es vulgui dessalar aigua,
però seria més pràctic, i això ho vaig apuntar fa uns dies, buscar
qui està tirant la sal a la xarxa de Santa Eulària, perquè a Santa
Eulària l’aigua no és salada; l’aqüífer, i ho sap molt bé la Sra.
Consellera, l’aqüífer no és salta perquè és estanc i no té risc de
salinització; pot tenir altres risc, com és l’exhauriment, però no
de salinització, i la Sra. Consellera ho pot saber molt bé només
que investigui una miqueta i faci servir els seus serveis, els
serveis a la seva disposició, per controlar qui tira aigua,
salmorra, en concret, i per què.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Juan Cardona. Per contestar globalment les
preguntes o observacions formulades pels portaveus dels
diferents grups, té la paraula la consellera de Medi Ambient,
Sra. Rosselló. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, intentaré ser breu perquè crec que l’hora ja convida
a acabar relativament aviat. De totes formes vull agrair en primer
lloc tant al portaveu del PSM com al portaveu del Partit
Socialista que vegin com a positiu tant la meva compareixença,
voluntària, per altra banda, per explicar aquest pla de
contingència de la sequera a l’illa d’Eivissa, com també perquè
totes les propostes que s’han duit aquí, que s’han exposat de
manera ràpida, perquè tot s’ha de dir, idò que siguin
considerades positives i d’intentar resoldre un problema que ja
ve de molt enrere.

Dit això intentaré contestar al portaveu del Grup
Parlamentari del Partit Popular i esper fer-ho, com he dit, el més
breument possible, però també intentaré ser molt clara. En
primer lloc, i seguint una mica l’esquema que vostè ha plantejat,
jo li diré que aquest pla de contingència no arriba tard;
precisament el que fa és arribar d’una vegada, per primera
vegada, un pla clar de quina actuació s’ha de dur a Eivissa en
una situació greu que, malgrat la sequera que hem tengut
aquests darrers anys, l’ha accelerat, de qualque manera l’ha
agreujat; és una situació que, com vostè molt bé coneix, ve de
molt enrere, ve de molts d’anys enrere, en què hi ha hagut un
malbaratament dels aqüífers de l’illa d’Eivissa i on, precisament,
li he de dir també que on no es dóna o es respon a allò que
se’ns planteja, que el fet d’haver-hi dessaladores significa que
els aqüífers es poden restablir i es poden tenir a un bon nivell.

Precisament Eivissa és l’illa que té més dessaladores, no vol dir
que tengui més capacitat de dessalació, que varen ser posades,
a més, amb un temps més per davant que les que varen ser
posades a l’illa de Mallorca i, per altra banda, que té els aqüífers
més malmesos, com he dit, i no només per circumstàncies de la
sequera, sinó que ja venien de molt més enrera. Això respon
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també, és, evidentment, un model de creixement econòmic i
urbanístic, molt determinat, i turístic que no es pot, ni molt
manco, desvincular del tema de les extraccions tan importants
que hi ha hagut d’aigua dels aqüífers de l’illa d’Eivissa.

Per tant, crec que no és frívol, el contrari, és ser
absolutament responsable i seriós el fet de plantejar un pla de
contingència per a la sequera de l’illa d’Eivissa; crec que el fet
de plantejar, a més, per a l’illa d’Eivissa, que té unes
circumstàncies especials, determinades, diferenciades de la
resta d’illes, fa que es plantegi només i exclusivament per a l’illa
d’Eivissa amb unes consideracions, com dic, diferenciades,
perquè sí té un problema diferent de la resta d’illes, sigui
Menorca, sigui Formentera, sigui Mallorca.

Per tant, crec que en aquest Govern hem actuat amb una
total responsabilitat per dur endavant aquest pla que, a més,
per altra banda he de dir que aquesta compareixença l’havia
demanada fa més de tres mesos, per la qual cosa aquest pla està
fet, ho dic perquè està fet de fa més estona, de manera que, tal
com he donat jo amb les dades, moltes coses d’aquest ja s’han
duit a terme i per tant ja s’està treballant sobre el tema d’aquest
pla.

Dit això, crec que aquest pla, a més, respon a un clar
objectiu, que jo vull repetir per deixar molt clar: i és que,
evidentment, no només des de la política de la Conselleria de
Medi Ambient sinó, evidentment, des del Govern de les Illes
Balears es considera que el que s’ha de fer per gestionar d’una
forma adequada el recurs bàsic i escàs que és l’aigua, és fer una
bona gestió dels aqüífers. I en aquest sentit tot el plantejament
de les deu mesures van encaminades a aquest objectiu:
gestionar de manera racional, de manera acurada, de manera
també, perquè no dir-ho, ecològica i econòmica, molt millor de
com s’estava fent ara. I li explicaré perquè, si és que algunes
qüestions no han quedat prou clares. Per tant, respon molt
clarament a aquest objectiu i en aquest sentit s’han proposat
totes aquestes mesures.

Dit això, i abans d’entrar ja en consideracions respecte a per
què aquest objectiu, comentar-li que totes les mesures són
importants; crec que no ha de desmerèixer i supòs que no és el
seu tarannà, que d’aquestes deu mesures només n’hi ha quatre
d’importants perquè es tracta de fer obres, la resta, les sis
restants, que són campanyes de conscienciació, altres mesures
que ara no diré una darrera l’altra, perquè ja les hem esmentades
de manera ràpida, fan -jo diria- que no les desmereixin perquè
són aquelles que amb pocs doblers i amb pocs recursos
econòmics creen una conscienciació i un aclariment respecte
que un ús eficient de l’aigua significa estalviar molts metres
cúbics d’aigua; que aquests metres cúbics d’aigua, per altra
banda, no s’han de generar a través de fer grans
infraestructures, sinó que fent un -com diria jo- bon hàbit d’ús
d’aquesta aigua i, al mateix temps, fent determinades tècniques
o determinades utilitzacions de bona gestió d’aquesta aigua
s’evita fer grans infraestructures. I amb això li puc donar una
dada que és clara, almanco des del punt de vista de la nostra
conselleria: una campanya feta de conscienciació d’estalvi
d’aigua permet -i això està mesurat, estudiat no només per part
nostra, de la pròpia conselleria, sinó d’altres organismes que

analitzen els temes d’aigua i sobretot treballen en el tema de
gestió de la demanda-, pot suposar un 10% d’estalvi o de
consum d’aigua; un 10% poden ser molts metres cúbics d’aigua
que s’estalvien. Per tant, crec que en aquest sentit no es poden
desmerèixer tot un seguit de mesures que van, com he dit,
encaminades a campanyes o, per exemple, treballar a les escoles
quan, precisament, les generacions joves són aquelles que,
entès que l’aigua és un recurs escàs, poc, que l’hem d’utilitzar
bé, una vegada que es pugui entendre això l’ús que es faci
d’aquesta aigua serà a partir de què s’ha d’anar alerta i s’ha
d’estalviar i no entendre que obrim l’aixeta i que la podem tenir
oberta perquè aquesta aigua surt de manera que no sabem ni
d’on ve ni on va.

Per tant, crec que, i en aquest sentit aquesta conselleria i jo
mateixa, com a consellera, en molts casos, i seguiré dient-ho, hi
ha moltes mesures, totes són importants, no crec que
únicament i exclusivament es pugui treballar en temes de gestió
de l’aigua només parlant de gestió de la demanda, sinó que
s’ha de fer una xarxa de determinades actuacions; i en aquest
cas crec que aquest pla de contingència contempla mesures de
fer infraestructures, però mesures de molts altres tipus que,
totes juntes, van en aquest objectiu que, com dic, és entendre
que de l’aigua s’ha de fer una gestió eficaç, intel Aligent,
ecològica i econòmica adequada.

Dit això, he d’entrar a parlar de qüestions més concretes
respecte a què suposa aquest plantejament que nosaltres feim
a través d’aquestes mesures, que són, com he dit, una gestió
adequada dels aqüífers. En la dessalació, és a dir quan vostè
diu: falta aigua; a Eivissa, en primer lloc, dir-li que aquest estiu
no ha faltat aigua; aquest govern, quan hi ha hagut un
problema que, si bé, jo ho he explicat, era seriós, a causa de la
sequera, es va fer una instalAlació d’aquesta dessaladora mòbil,
es va considerar que era oportú traslladar-la des de Palma de
Mallorca fins la dessaladora de Vila i, en aquest sentit, això ha
ajudat que hi hagués un increment de l’aigua dessalada, però
no es pot dir que hi hagi hagut un problema de manca d’aigua
als termes o als municipis importants de l’illa d’Eivissa.

I entenent que la dessalació actual, que vostè molt bé
coneix quants metres cúbics tant la dessaladora de Vila com la
dessaladora de Sant Antoni produeixen en aquest moment, la
interconnexió el que fa és augmentar aquesta quantitat d’aigua
i per tant els metres cúbics. I per altra banda, també, no només
que s’incrementi el número o la quantitat d’aigua, que això és
un tema important, però, a més, també, es fa de la forma
d’entendre que el que no es pot seguir fent és una gestió on la
dessalació només és per a les puntes d’estiu. Nosaltres
entenem que les infraestructures que existeixen a l’actualitat
s’han d’utilitzar al llarg de tot l’any i el que s’ha de fer és,
precisament, fer infiltracions als aqüífers -i en aquest cas una
infiltració a l’aqüífer de Santa Eulària, que vostè sap
perfectament que no està salinitzat-, la qual cosa permet fer de
dipòsit subterrani perquè aquesta, durant la producció que hi
hagi durant tot l’any, ajuntant les dues dessaladores, de Sant
Antoni i de Vila, permetin que el sobrant, perquè en aquest
moment no hi ha demanda per la quantitat d’aigua que
generarien aquestes dues dessaladores, idò que el sobrant
s’acumuli, es guardi a un aqüífer, a un dipòsit perquè,
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precisament, en aquells moment punta d’estiu que es necessita
més aigua es pugui utilitzar aquesta aigua o una part d’aquesta
aigua, sempre intentant que la que hi ha a l’aqüífer es recuperi,
quan sigui necessari. Això és una gestió eficaç de l’aigua, és
una gestió on s’utilitzen al màxim les infraestructures que tens
en aquest moment i a partir d’això fas, com dic, una utilització
al màxim i a ple rendiment durant tot l’any; a més,
emmagatzemant aigua dins un dipòsit que ho permeti i, a partir
d’aquí, utilitzar l’aigua quan realment a les puntes es fa
necessari.

Per tant, crec que respon, com he dit, a una gestió molt clara
i molt, a més, plantejada, que no és fer infraestructures que són
infrautilitzades en els mesos d’hivern i després tenim problemes
en els mesos d’estiu. Per tant, respon a aquest objectiu molt
clar; i aquí podem parlar de quantitat d’aigua i en podem parlar
de quantitat d’aigua, sense tenir cap necessitat d’haver de
parlar exclusivament de què hem d’augmentar les
infraestructures, anem a fer rendibles les infraestructures que
tenim i anem a guardar l’aigua que tenim perquè la podem
guardar perquè disposam d’ella. En aquest sentit, dir-li que
només amb tot el que suposa la interconnexió de les dues
dessaladores passaríem d’un total de 3'73 hectòmetres cúbics
l’any, aproximadament, amb aquesta interconnexió es farien 6'3
hectòmetres/any; amb la qual cosa doblam la quantitat d’aigua
sense augmentar infraestructures. A més, sense comptar tota
la infiltració que es pot dur a terme.

Dit això, no vull allargar-me, perquè crec que per ventura,
com he dit, intentaria ser breu, i perdonin si no ho puc ser,
passaria a parlar d’altres qüestions que vostè ha esmentat,
perquè crec que no les puc deixar de banda, ja que n’ha fet
esment. Dir-li que pel que fa a tota la qüestió de reutilització
d’aigües depurades, evidentment, crec que estam absolutament
d’acord i crec que el Govern de les Illes Balears i la Conselleria
de Medi Ambient, la Conselleria d’Agricultura, però jo aquí puc
parlar com a consellera de Medi Ambient, hem dit de forma
reiterada que s’ha de millorar la depuració de les aigües,
sobretot trobant pagesos; perquè vostè també sap
perfectament que de vegades no es troba on l’aigua depurada
pugui ser utilitzada.

Aleshores, des d’aquest punt de vista crec que la propost a
que s’ha fet a Santa Eulària amb la planta d’osmosi inversa ha
estat molt adequada perquè, com he dit abans, i no he tengut
tampoc molt de temps amb les preguntes de contestar de
manera clara, però crec que a la meva exposició sí que ha
quedat clar, suposa, per una part, una millora de com regar
aquella zona els pagesos que volen regar la zona de Santa
Eulària; i per altra banda, permet que determinats aqüífers no es
facin malbé. I per tant es fa una reconversió del que seria la
utilització de l’aigua. I dir-li una altra cosa, que vostè no sé, Sr.
Cardona, si ho sap o no ho sap, però li he de dir que no compari
l’osmosi inversa per dessalar aigua depurada amb dessalar
aigua salada, perquè només hi ha un indicador que li vull donar
que és molt clar i, almanco des d’aquesta conselleria, que
nosaltres preservam el medi ambient i el seguirem preservant
mentre duri i mentre puguem, el cost energètic que té una
osmosi inversa d’aigua depurada és de 2 quilovats i el que té
una dessaladora d’aigua dessalada són 6 quilovats; amb la qual

cosa el cost energètic és molt menor que dessalar aigua
dessalada. Per tant, des d’aquest punt de vista és molt més
eficient fer-ho de la forma com nosaltres hem plantejat aquesta
infraestructura d’osmosi inversa que, evidentment, té un cost
energètic molt més baix i per tant, com dic, val la pena, sobretot
perquè, a més, l’aigua bona es pot utilitzar per a aquest ús que
a vostè tant li preocupa i que a nosaltres també ens preocupa,
que és l’ús domèstic per aquelles cases que estan aïllades i que
no poden disposar d’aquella aigua d’una manera tan clara.

Per altra banda, per no deixar-me res del que ha comentat,
em sorprèn aquesta exclusió que diu que s’ha fet o s’ha pogut
fer de Formentera. Jo crec que precisament vostè sap molt bé,
com a eivissenc, sempre es reivindiquen que Eivissa no és
Mallorca ni són les altres illes, jo supòs que reivindiquen també
que Formentera és diferent d’Eivissa i per tant hi ha
plantejaments diferents respecte d’Eivissa i respecte de
Formentera. Això és un pla de contingència de la sequera pel
que fa a l’illa d’Eivissa i evidentment no per a l’illa de
Formentera.

Però respecte de Formentera, ja que m’ho demana, sí que li
vull dir perquè si li interessa saber què és el que s’ha fet, hem
demanat, perquè ho ha demanat aquesta conselleria, l’ampliació
de 1000 metres cúbics/dia de la dessaladora de Formentera; li
record que això ho vàrem demanar quasi bé a l’any 99 i per tant
va ser just començar el nou govern; i després de dos anys, a la
fi, el ministre o el Ministerio de Medio Ambiente s’ha decidir a
ampliar 2000 metres cúbics/dia, 1000 més del que nosaltres
havíem demanat. No sabem perquè tanta aigua i perquè tant
tard, entenem que no és per qüestions electorals, sinó que és
per qüestions bàsicament perquè necessiten aigua. Com pagarà
Formentera una dessaladora de 4000 metres cúbics/dia, que no
funciona pràcticament a l’hivern, com ho farà quan no funciona
a l’hivern? I nosaltres el que intentam, i així demanam que sigui,
que es pugui funcionar tot l’hivern perquè aquesta aigua que
es generàs per aquesta infraestructura es pogués acumular, es
pogués dipositar, es pogués guardar per després utilitzar-la en
el moment punta. Això és fer una gestió eficient de l’aigua i la
resta són coses que no s’entenen. Per tant, respecte de
Formentera, ja dic, si vostè vol que faci una compareixença de
Formentera no tenc cap tipus de problema, perquè és evident
que en temes d’aigua, com en altres temes mediambientals
t reballam a totes les illes i des d’un punt de vista diferenciador,
perquè entenem que les problemàtiques també són diferents.

Per altra banda, em parla, no sé, si em permet, d’un tècnic;
jo no entraré en aquesta qüestió, crec que, a mi, no sé què ha
dit d’aquest senyor, vostè ho ha llegit, és un tècnic del consell
insular, els tècnics, de vegades, parlen a títol personal; jo el que
li puc dir és que, des de la Conselleria de Medi Ambient és
evident que hi deu haver molts tècnics que pensen de maneres
diferents, el que ha de fer un tècnic és fer feina, és fer les dades,
és fer les propostes que pertoquen com a tal; i jo li he de dir
que des de la Conselleria de Medi Ambient tenim molt clar
sobretot quina és la proposta de gestió de l’aigua de l’illa
d’Eivissa. L’he intentada explicar, creim que això és el que val,
no opinions que hi pugui haver, que jo les puc respectar totes,
perquè evidentment hi ha moltes opinions, moltíssimes, de
diferents, però que des de la conselleria es té una proposta i
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una aposta molt clara de com s’hauria de dur a terme la gestió
de l’aigua d’aquesta illa de la resta d’illes, perquè entenem que
ja era hora que qualcú ho plantejàs d’aquesta forma.

No sé si he contestat totes les seves preguntes o tots els
seus plantejaments, però almanco crec que és evident que el
que intentam des del Govern de les Illes Balears és gestionar
eficientment un tema com és l’aigua; que econòmicament sigui
més viable, per tant no tanta inversió innecessària i que el preu
o que el cost de l’aigua sigui més elevat; precisament una
interconnexió d’aquest tipus suposa una abaratiment de
l’aigua, i si de cas després se’n pot parlar, perquè funciona
durant tot el temps i per tant rebaixa el cost que hi ha fins i tot
de les dessaladores existents. Crec que això clarament és la
nostra proposta, és molt clara, jo esper que a més, des de
l’oposició, no només s’entengui sinó que li donin suport; i que,
sobretot, també li voldria demanar, Sr. Diputat, que és evident
que una gestió de l’aigua va absolutament acompanyada d’una
ordenació del territori que realment faci que no hi hagi un
creixement tan desbocat i tan desmesurat, com hi ha hagut a
l’illa d’Eivissa. Jo esper que això realment no ens aboqui a un
descontrol tan gros com el que hi ha hagut i precisament en
aquest sentit crec que aquesta gestió que nosaltres proposam
serà el model, que no només serà el present, sinó que clarament
serà el futur, baldament governin vostès.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, grups que
vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari Popular i per un
temps màxim de cinc minuts, el Sr. Cardona té la paraula.

EL SR. CARDONA I JUAN:

Sra. Presidenta, jo li assegur que serà curt, en l’extensió de
la paraula, clar, de l’ús de la paraula, perquè desgraciadament
l’avió cap a Eivissa surt a les nou i mitja i ja són les vuit i mitja,
així que no ens queda molt de temps. Però de tota manera, vull
dir-li una qüestió: jo entenc, tal vegada és qüestió de conceptes
o de definicions, que quan fas un pla de contingència per a la
sequera és pel que s’està sofrint a un moment determinat i a un
lloc determinat, a un territori determinat, en aquest cas, pel que
es veu Formentera ha quedat exclosa i només afecta l’illa
d’Eivissa. Bé, això ja és decisió del Govern; però el fet que la
sequera l’hem tenguda els tres darrers anys i ens ho presenten
ara, és a dir que això arriba tard; que de cara al futur això
serveixi per a pròxims problemes de sequera, que tal vegada, per
desgràcia, correm el risc de veure-ho enguany, home, doncs
mira, tal vegada sí; però no em digui que això ens soluciona el
problema d’anys enrera.

I jo voldria deixar-li molt clar que jo no he dit que les
campanyes, que les altres mesures, aquestes campanyes de
conscienciació, no siguin importants. Clar que sí, el que passa
és que això és una qüestió de futur. Es tracta, i en això estic
completament d’acord amb vostè, d’educar la població, la
població jove sobretot, i tothom perquè faci un ús racional de
l’aigua. Però això no ens serveix per a un moment crític, com és

tenir un problema de sequera, que això és una qüestió purament
temporal. Això és el que intentava dir-li i no sé si és que m’he
expressat malament, si és així ho lament, però les campanyes de
conscienciació bé està fer-les, però no només quan hi ha
sequera sinó també quan no n’hi ha; és a dir, és una feina que
fa l’administració o que ha de fer l’administració durant tot el
temps possible, per intentar, precisament, que la gent, que els
ciutadans estiguin acostumats a un ús racional de l’aigua. I a
això em referia, no deia que fos una cosa insuficient.

Clar, que pot arribar a significar el 10% de l’estalvi de
l’aigua? Correcte. Quin temps necessitam nosaltres incidir en la
població perquè aquest estalvi es produeixi? Jo sincerament ho
ignor, no sé si és que amb sis mesos ja aconseguim aquest
estalvi d’aquest 10% que vostè em comentava. Però el que sí ha
de quedar clar, que això és una mesura pensada, ben pensada,
però pensada a llarg termini i que ha de donar un resultat a mig
o a curt termini, però no immediat que ens salvi el tema de les
necessitats hídriques d’una illa que en aquest moment pateix
sequera.

Jo no li discutesc els objectius, l’ús racional de l’aigua crec
que ho pot compartir tothom, no li discutesc això, ni li discutesc
que les dessaladores no només han de treballar el mes d’agost.
El problema que he intentat explicar-li, i veig que malament
perquè no ens hem entès, és que hi ha moltes zones que estan
molt a prop de la dessaladora que tenim ara a Sant Antoni, per
exemple, que necessiten cobrir-se i que quan haguem cobert
tota aquesta zona que queda al sud del terme municipal de Sant
Antoni i que, pràcticament, és tot terme municipal de Sant
Josep, no li quedarà tanta d’aigua per dur-la a Santa Eulària. I
que després hauran de vestir, i com que Vila ja està al límit,
encara que augmentem una miqueta més no ens donarà per
agafar tota la zona de la platja d’En Bossa i llavors encara
enviar aigua, i deim Santa Eulària, però pensi que jo no estic
pensant només amb el casc urbà de Santa Eulària, perquè seria
una ximplesa dir això, no, quan dic això estic parlant de les
zones turístiques del nord de l’illa d’Eivissa i dels pobles del
nord de l’illa d’Eivissa; en aquest moment Sant Miquel pot tenir
seriosos problemes.

I, efectivament, fins ara no ens ha faltat aigua, gràcies a
Déu. Però, Sra. Consellera, què passa que per poder prendre
mesures ens ha de faltar aigua? Crec que no i crec que tampoc
ha de ser la seva voluntat. I li diré que hi ha algunes zones que
no ens hi faltarà aigua mai, mai en la vida ens hi faltarà aigua,
tota la zona de baix, tota la zona, diguem, de Sant Josep i de
Sant Antoni no hi faltarà aigua mai, per mor que tota l’aigua
que traiem és aigua de la mar i aigua completament salada. I això
passa des dels anys 30; jo li puc dir que en el cas urbà de Sant
Antoni hi ha pous que des dels anys 30 estan salinitzats. Per
què? Perquè el subsòl és tot marès i l’aigua filtra, i quan treus
més aigua de la que toca -i això ho sap vostè més bé que jo-
doncs és quan es produeix el perill, no el perill, quan es
produeix la intrusió marina. Tot el (...) i el pla de Sant Antoni és
terra (...) que s’ha guanyat a la mar al llarg del temps; totes
aquestes zones estan a un nivell quasi que és el mateix de la
mar. El pla de Sant Jordi de Palma és el que hi ha al pla de Sant
Antoni d’Eivissa. Per tant, allà no hi faltarà aigua mai, descuidi
que no hi faltarà aigua mai; el problema és que és aigua ben
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salada. I si no solucionam aquesta qüestió i no abastim d’aigua
bona, m’és igual d’on vengui, si vol fer-la anar a Santa Eulària
i llavors fer-la tornar cap a Sant Antoni a mi ja em va bé, però el
fet és que si la zona sud de la badia de Sant Antoni no
s’abasteix d’aigua bona -i quan dic aigua bona vull dir aigua
potable i amb les condicions necessàries-, no ens faltarà aigua,
tendrem aigua salada; fins i tot hi ha naixements d’aigua enmig
de la mar que també es poden aprofitar, si ho feien a l’època
púnica ho podem fer ara. Del que es tracta és de saber treure
l’aprofitament i li dic amb tot el meu respecte, no és fa.

Jo ja he assumit que quan dic aquestes coses llavors em
renyen i em diuen que en temps del PP ho fèiem pitjor, bé,
escolti, doncs ho fèiem pitjor; però miri, vostès han tengut tres
anys i fins ara mesures que puguem tocar, ara avui ens
presenten aquest projecte, mesures que puguis dir, no,
inversions reals, fets reals que hagin evitat que a Eivissa s’hagi
patit menys la sequera, Sra. Consellera vostè ha dit que ha dut
la dessaladora mòbil a Vila, la dessaladora mòbil ha abastat Vila,
però no ha arreglat el problema de la zona sud de la badia de
Sant Antoni, ni el problema de Sant Miquel, ni el problema de
Santa Eulària, ni la zona nord de Santa Eulària. I a la zona nord
de Santa Eulària vostè sap que hi ha alguns hotels que tenen
dessaladora pròpia, precisament perquè no se’ls abasteix aigua.
I com que no se’ls abasteix aigua i tenen dessaladora pròpia,
resulta que tiren -a vostè li fa molta gràcia, a mi no me’n fa ni
mica- i li puc assegurar que tiren la sal morro al clavegueram. I
això fa que la depuradora de Santa Eulària, si ho dic bé, depuri
aigua salada; i fa que vostè s’hagi gastat els doblers que s’hagi
hagut de gastar per posar aquesta dessaladora d’aigües
depurades; que jo ja sé que surt molt més barat, de la mateixa
manera que surt molt més barat fer un forat a una zona que
l’aigua estigui salinitzada, perquè, com que té menys sal, surt
bastant més barat tant el cost de l’aigua com l’energia. Jo no li
discutesc això, el que jo li dic és que si tal vegada s’hagués
investigat prou i s’hagués sabut i s’hagués evitat que aquesta
zona nord de l’illa d’Eivissa hagués quedat desabastida no
passaria això, i li hagués sortit bastant més barat. És de l’únic
que li parlava.

A mi també m’agrada estalviar duros, al Partit Popular també
li agrada estalviar duros, i estic d’acord que el creixement
desmesurat no fa bo, tant d’acord hi estic que som una de les
persones que fa firma el projecte de llei de les directrius
d’ordenació del territori, que vostès han canviat en alguns
aspectes, però la majoria encara els mantenen. Per tant, crec que
en això, i ho dic humilment, podem coincidir, però una vegada
que ja tenim clar que la limitació del territori i que la limitació del
creixement és que ha de ser i no s’ha de créixer d’una manera
absolutament descontrolada, també li dic que la realitat
s’imposa, tard o d’hora s’imposa. I a mi em sabria molt de greu
que d’aquí a dos o tres anys haguem després d’anar a corre-
cuita a cercar una finançació per a unes estructures que ara
vostè es nega a fer, per convenciments polítics, tècnics o els
que vostè vulgui, que jo respect profundament, però que
després es trobarà vostè, si és de la seva responsabilitat, o es
trobarà el Govern balear, sigui qui sigui que tengui la
responsabilitat del Govern, que haurà de fer front amb els seus
fons quan ara li sortiria bastant més barat, perquè els ho
paguen des de fora.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i lament i vull que no es
consideri una descortesia cap a la Sra. Consellera si a un
moment determinat ens posam a córrer els dos eivissencs que
quedam aquí. Moltes gràcies, o quatre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar ja la qüestió, per tant, Sra.
Consellera té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta i senyors diputats. Supòs que hi ha
més de dos eivissencs, però evidentment sí que m’agradaria
que almanco em pogués escoltar, Sr. Cardona, dos minuts. Dir-li
en primer lloc que, efectivament, la realitat s’imposa, vostè ho
ha dit, s’imposa d’una manera aclaparadora, en primer lloc el
tema de l’aigua, el tema de la gestió dels aqüífers no és un tema
que vengui ni de dos ni de tres anys, ve de molts anys enrera
i per tant s’és corresponsable de l’estat com està en aquest
moment i defugir aquesta responsabilitat crec que això no dóna
-no dic que vostè vulgui defugir-, però el que està molt clar és
que aquesta qüestió, com li dic, ve de molt enrera i arreglar una
situació com aquesta, sempre passa amb el medi ambient, Sr.
Cardona, sempre passa, arreglar un tema perquè no s’ha utilitzat
mai un principi, que jo, com a persona defensora del medi
ambient en molts de termes, és el de prevenció, pel fet de no
utilitzar el principi de prevenció passa després que tornar a
donar la volta a un fet com aquest, on els aqüífers estan tan
malmesos, la gestió de l’aigua, d’aquest recurs, està tan
malament, realment resulti absolutament i molt difícil. Això ho
dic perquè crec que si comencàssim a utilitzar el principi de
prevenció abans de fer una cosa, pensar-la, aleshores crec que
moltes coses d’aquestes ens les hauríem estalviat.

Dit això, per tant ja era hora que arribàs qualcú que intentàs
posar, almanco des del nostre punt de vista, una mica de
racionalitat a com es fan les coses. Miri, vostès volen posar
dessaladores, jo no diré ni que sí ni que no, és a dir del que es
tracta és de rendibilitzar al màxim el que es té ara en aquest
moment; jo li he dit que fent aquesta interconnexió, que ha
hagut de ser el Govern de les Illes Balears que ha pres la decisió
inicial de fer-la, perquè teòricament el ministeri l’havia de fer
però no la feia, i nosaltres hem considerat que havia de ser una
prioritat per a l’illa d’Eivissa, perquè enteníem i entenem que
dur endavant aquesta interconnexió respecte a l’aigua dobla la
capacitat, i a més permet que hi hagi un emmagatzemament a un
aqüífer determinat que, a més, no està salinitzat. Això dóna una
possibilitat d’utilització d’aquesta aigua molt elevada, Sr.
Cardona, i no em pot dir que no sigui així. Per tant, no em
venguin amb el catàleg de venda de dessaladores, perquè
l’important és, primer de tot, rendibilitzar i racionalitzar al màxim
el que existeix en l’actualitat. Això és fer realisme pràctic i no fer
futurisme.

En segon lloc, li vull dir una altra cosa; miri, Sr. Cardona, jo
crec que ara no se’m pot dir que no sigui realista i, a més, dir-li
una cosa molt concreta, en el tema d’Eivissa -i ara perquè
parlam d’Eivissa i no parlam de les altres illes- jo no parl de
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plans, parl de fets; i els fets són molt concrets, n’hi he repetits
una sèrie que a vostè no li pareixen bé, però al cap i a la fi són
fets; hi ha un fet concret, que és el que s’ha duit a Santa
Eulària, aquesta infraestructura concreta que no funciona i que
vostès desmereixen molt, però s’ha fet aquest fet. En segon
lloc, el fet de dur una dessaladora mòbil a la planta de Vila; en
tercer lloc, dur endavant i, per tant , ja tenir a punt d’iniciar,
aquest projecte d’interconnexió, és un fet. Quart, millorar l’estat
de com estan les dues dessaladores, sigui la de Vila sigui la de
Santa Eulària, és un fet, no és només un pla a llarg termini.

Per tant, crec que en aquest sentit no anem a parlar de
plans, sinó de fets; a més, els he donat fins i tot dades que,
evidentment, de vegades, tot s’ha de dir, també jo ho dic i ho
reconesc aquí, que de vegades no es poden complir totes,
perquè hi ha qüestions que no es poden controlar
absolutament, però que és evident que intentarem que sigui
així. Per tant, jo no parl de qüestions, de coverbos, per dir-ho de
qualque manera, sinó que parl de fets concrets i clars.

I un altre tema, Sr. Cardona, si em permet, i crec que estam
en posicions, algunes, molt similars, la qual cosa m’alegra
moltíssim perquè crec que l’important, com he dit, és, sobretot,
gestionar bé el recurs de l’aigua; miri, no és el futur les
campanyes d’estalvi, i perdoni que li faci aquest matís, és també
un fet i és un ara, és un present, jo xerr de futur, però xerr de
present. I el present quin és? Miri, amb una campanya d’estalvi
que vàrem fer a l’any 2000 en aquesta Conselleria de Medi
Ambient, el Govern de les Illes Balears, vàrem fer, segons les
dades estimades per nosaltres, vàrem aconseguir un estalvi de
quasi un 10%, l’any 2000. També és cert que hi havia una
situació molt crítica respecte de l’aigua, ja sortia pràcticament
cada dia als diaris i supòs que això va ajudar, però el cert és que
vàrem estalviar un 10% respecte al consum dels anys anteriors,
això és un fet, no és una cabòria, no és un futur. El tema de les
campanyes d’estalvi tenen resultats si es fan bé, en el moment
puntual i quan pertoca.

En segon lloc començar a habituar a la gent, infants petits
a començar a estalviar, no és un tema de futur és un tema de
present, això li dic perquè està molt clar, si els hotels, cases,
indústries, etcètera comencessin a fer una tasca que nosaltres
intentam utilitzar determinats dispositius que tècnicament estan
fabricats s’estalvia moltíssima d’aigua, per tant, no parlo de
futur, parlo de present, però passa que aquest present
determina el futur, perquè la sobreexplotació dels aqüífers
d’aquests darrers 30 anys ha determinat que ens trobem dins
aquest present.

Per tant, jo en aquest sentit crec que allò que estam fent
nosaltres és imposar la realitat, imposar el seny, imposar la
reflexió i intentar solucionar un problema, entenem que és un
problema difícil, molt difícil i evidentment no es soluciona tot
com a vegades s’ha dit per part d’altres diputats a anteriors
legislatures, que es solucionaven els problemes d’aigua d’una
manera definitiva. Jo no crec que d’una manera definitiva, s’ha
d’actuar des de molts de nivells i des de moltes òptiques
diferents, s’han de fer moltes mesures i s’ha intentar realment,
com dic, fer una feina molt completa perquè l’aigua no és 1+1=

2, sinó que es necessita, com dic, molta feina, moltes propostes
que s’interrelacionin unes entre les altres.

Per acabar, jo voldria dir també Sr. Cardona que nosaltres no
sabem que hi ha hotels que tenen dessaladores, si vostè ho sap
jo li agrairia molt que ens ho fes arribar a la conselleria, perquè
evidentment faríem la inspecció corresponent, perquè nosaltres
no en tenim coneixement de l’existència d’aquest tipus de
dessaladores a hotels de la zona d’Eivissa. Per tant, jo crec que
en aquest sentit deixar ben clar que entenem que mitjançant el
Pla de Contingència davant la sequera que feim a l’illa d’Eivissa
estam donant passes importants, entenem que no resolem
definitivament el problema, entenem també, estic d’acord amb
vostè, que hem de millorar molt la reutilització de les aigües
depurades, pot estar ben segur que allò que estigui al nostre
abast intentarem fer-ho. També hem de millorar el proveïment
d’aigua de determinades zones, hem de veure quina és la millor
manera per fer-ho, però pot estar ben segur d’una cosa, tenim
els objectius molt clars, tenim la realitat molt present i també
tenim el futur. Crec que estam intentant racionalitzar al màxim un
recurs, escàs, que tots i no només vostès que són d’Eivissa
estimen i volen guardar que és l’aigua. Nosaltres plantejam una
proposta per això i per tant, en aquest sentit crec que aquest Pla
de Contingència de la sequera és un pla que respon a una
realitat i respon a una manera de fer política respecte un recurs
com és l’aigua.

Moltes gràcies i perdonin pel temps que he utilitzat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat el debat i
l’ordre del dia d’avui no queda més a aquesta presidència que
agrair la presència de la Consellera de Medi Ambient Sra.
Rosselló, així com també la del Director General de Recursos
Hídrics Sr. Antoni Rodríguez , també la de tots vostès senyores
i senyors diputats i sense més assumptes a tractar s’aixeca la
sessió.

Moltes gràcies.
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