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Aquest document pretén recollir de manera resumida les principals constatacions i 
suggeriments que han sortit al llarg del curs, especialment arrel del debat que va 
servir per concloure’l. El que aquí s’exposa es complementa amb les presentacions 
dels ponents, que s’han posat a disposició de tots els participants.  
 
CONSTATACIONS: 

- El consum d’aigua a l’illa de Menorca és a dia d’avui dia d’uns 23-24 Hm3/any. 
D’aquests, uns 14 Hm3/any s’extreuen per al consum urbà, que es situa en 10-11 
Hm3/any (les pèrdues de la xarxa són de l’ordre del 27%). El consum agrícola-
ramader no es coneix de manera tant precisa, però estaria al voltant dels 9 
Hm3/any incloent agrojardineria (hortals).  
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- La pràctica totalitat de l’aigua consumida prové d’aqüífers subterranis, i el 90% 
de l’aigua dedicada a consum urbà s’extreu del principal aqüífer de l’illa: el de 
Migjorn. El consum ha provocat una disminució important dels nivell freàtics 
d’aquest aqüífer: uns 6 m de mitjana en els darrers 30 anys (uns 9-10 m a les 
zones de llevant i centre, irrellevant a la zona de ponent, on es troba gaire bé a 
nivell de la mar). En els darrers 4-5 anys els nivells s’han estabilitzat i fins i tot 
s’han recuperat lleugerament degut a una pluviositat per damunt de la mitjana i 
a que, en ser menor la pressió de l’aigua dolça degut al descens dels nivells 
freàtics, aquesta vessa més poc a poc cap a la mar. De cara al futur, però, i 
coincidint amb períodes secs, es pot produir un altre descens dels nivells si el 
consum continua al mateix ritme d’avui dia o a ritme superior. 

 
- El descens de nivell és molt gran en alguns pous d’abastiment situats a l’entorn 

de Maó i de Ciutadella que han patit una extracció intensiva. En aquests indrets 
el nivell freàtic ha baixat més de 15 m (per exemple als pous d’es Caragolí). 

 
- Com a resultat d’aquesta explotació dels recursos, en alguns dels pous, i més 

notablement en els propers a la costa, s’ha produït un increment de clorurs que 
fa perillar la potabilitat de les aigües en alguns municipis. 

 
-  L’altre problema important pel que fa a la qualitat de l’aigua és la presencia de 

nitrats, que a Ciutadella i al sud de Maó es situa per damunt dels valors màxims 
permesos. La presència de nitrats és deguda sobre tot a les explotacions agràries 
i ramaderes i, en menor mesura, a la filtració d’aigües provinents de pous negres. 

 
- Pel que fa a la depuració, a dia d’avui la major part dels efluents urbans es 

depuren, tot i que no sempre de forma satisfactòria. 
 
- Més enllà de la consideració de l’aigua com un recurs, la pressió urbanística, 

agrícola i ramadera ha fet que els ecosistemes aquàtics de l’illa tinguin un estat 
ecològic inferior a bo, el que obliga a la seva restauració per tal de complir la 
Directiva Marc de l’Aigua de la Unió Europea. Això es molt visible en la qualitat 
hidromorfològica de les riberes dels torrents: dels 16 torrents estudiats i valorats 
amb l’index QBR, només 2 es troben en bon estat; de la resta, 6 són qualificats 
com a mediocres, 7 com a deficients i 1 com a dolent. Tampoc es excel·lent 
l’estat de conservació de les basses temporals o dels aiguamolls litorals, alguns 
dels quals requereixen també mesures de restauració. 

 

Davant d’aquesta situació es proposa que s’engeguin accions per tal d’assolir en els 
propers anys una Gestió Integrada de l’aigua a tota l’Illa de Menorca que permeti 
arribar a una explotació sostenible dels aqüífers. Es proposa també la restauració 
del patrimoni natural i cultural lligat als ecosistemes aquàtics. 
 
PROPOSTES CONCRETES: 
 
- Com que no és possible l’augment dels recursos convencionals (la quantitat 

d’aigua infiltrada cap els aqüífers), s’hauria d’augmentar l’ús dels recursos no 
convencionals com ara: 
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1) Actuar sobre la demanda. Es proposa engegar accions per tal de reduir el 
consum, que ara es situa en uns 355 l/hab-dia en promig per a tota l’illa, però 
que arriba en alguns casos a més de 1000 l/hab-dia. Aquest control s’ha de fer 
amb campanyes de conscienciació ciutadana, amb mesures actives (p.e. 
facilitar als ciutadans dispositius de disminució del flux de les aixetes), i 
també amb una política de preus que obligui de veritat a estalviar als qui més 

gasten. Es podria instaurar per exemple un cànon especial que paguessin 
només aquells que tenen consums per sobre dels 500 l/hab-dia. 

2) Afavorir l’aprofitament de les aigües pluvials, amb la instal·lació de cisternes 
en polígons industrials, cases individuals i explotacions agrícoles. En el cas de 
les cases amb grans despeses d’aigua, s’hauria de fer una política activa per 
tal d’obligar-les en un termini raonable (p.e. 5 anys) a la construcció d’aljubs.  

3) Reutilització de les aigües grises. Incentivant el seu ús a les llars. 

4) Reutilització de les aigües de depuradora amb sistemes de doble canonada, 
especialment útils per a polígons industrials i serveis. 

5) La dessaladora no es considera una opció sostenible a llarg termini, per quan 
trasllada el problema de l’aigua a un problema energètic. Tot i així, es 
proposa utilitzar de forma racional les infraestructures ja existents per 
alleugerar la pressió sobre els aqüífers. 

 
- A més de la utilització de recursos no convencionals es proposa implementar 

altres iniciatives a llarg termini que assegurin la sostenibilitat dels recursos. 
Entre aquestes iniciatives hi ha la millora de l’eficiència de la xarxa, tan pel que 
fa a minimitzar les pèrdues com a la connexió dels diferents sistemes 
d’abastament de l’illa per tal de permetre una explotació integrada dels 
aqüífers. La interconnexió permetria fer servir no només alguns pous de forma 
molt intensa, com passa ara, sinó utilitzar més pous de forma menys intensa per 
tal d’evitar les grans baixades locals dels nivells freàtics (que poden arribar a 
esgotar la lentilla d’aigua dolça que se situa per sobre l’aigua salada i acabar 
contaminant els pous amb clorurs). La interconnexió implica, però, disposar 
d’una conducció que uneixi els extrems oriental i occidental de la illa, una obra 
costosa que presenta molts d’interrogants. 

La salinització i contaminació per nitrats tampoc té una solució a curt termini. 
La única solució passa per disminuir la pressió sobre els aqüífers, eliminar o al 
manco disminuir dràsticament els focus contaminants (en el cas dels nitrats) y 
promoure així la regeneració natural dels aqüífers.  

 
-  Com a mesures pal·liatives aplicables a més curt termini es va proposar (sense 

que l’ordre indiqui cap tipus de preferència): 

1) Fer ús de la dessaladora de Ciutadella per subministrar aigua a aquesta zona; 
això alleugeriria la pressió sobre els aqüífers de ponent.  

2) Disposar d’una planta desnitrificadora a la zona d’es Castell, per solucionar el 
problema dels nitrats mentre no arriba la interconnexió dels aqüífers. El tipus 
de planta, com gestionar-la i l’abast de l’aigua desnitrificada requeriria però 
d’una discussió més profunda que es podria fer en un grup de treball creat per 
a l'ocasió. 
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- Més enllà de les iniciatives proposades a curt i llarg termini, s’aposta també per 

trobar altres idees innovadores en la gestió de l'aigua. Potser s'hauria d'invertir 
doblers i temps en estudis que donin aquestes idees, veient quines opcions són 
realment viables i reals i quantificant els costos d'inversió i manteniment i el 
temps que caldria per implementar-les. 

 
- Pel que fa als ecosistemes, es proposa utilitzar part dels fons del cànon per a la 

restauració dels torrents de l’illa, especialment les seves riberes, la qual cosa 
implica una veritable campanya de conscienciació de la ciutadania sobre el seus 
valors i la necessitat de treure la canya que ara els envaeix, la millora de la seva 
secció i perfil per a la protecció contra inundacions i la regeneració d’un bosc de 
galeria (com ara ja es troba en alguns llocs). Aquestes mesures permetrien tant 
les funcions hidràuliques com les de preservació de biodiversitat. També faria 
possible que el bosc servis de camí natural per als residents i visitants de l’illa, 
ja que seria compatible amb el manteniment d’un sender que permetés caminar 
vora el riu. La presència d’una ribera permetria també restaurar, com a mínim 
al llarg dels mesos d’hivern, un cabal de manteniment en alguns torrents, part 
del qual podria venir de les pròpies depuradores un cop fet un tractament 
terciari adequat (com ara el sistema de infiltració-percolació de la depuradora 
de Sant Lluís). L’aigua que fluís pel torrent acabaria infiltrant-se en el terreny 
en el seu camí cap a la mar i serviria per tant per a recarregar els aqüífers. 

 
- Per a poder implementar una gestió integrada de l’aigua, es proposa la creació 

d’una Agència de l’Aigua de Menorca amb capacitats per a fixar un preu unitari 
de l’aigua i que gestioni els doblers del cànon de l’aigua recollits a l’illa. 
Aquesta agència seria l’encarregada de elaborar un pla de gestió i un pla de 
mesures per tal de poder garantir la sostenibilitat ambiental i econòmica de la 
gestió de l’aigua de Menorca tot garantint l’abastament per als seus usos. 

 
- Finalment, per a poder implementar una gestió integrada es considera també 

imprescindible treure la problemàtica de l’aigua de la discussió política. Bona 
part de les mesures proposades són a un termini bastant més llarg que els cicles 
polítics i per tant necessiten d’acords que no depenguin dels resultats d’unes 
eleccions. Això s’aplica tan a nivell de Comunitat Autònoma i Consell Insular (per 
exemple pel que fa a la construcció d’infraestructures) com a nivell municipal 
(per exemple pel que fa a la renovació i duplicació de les xarxes de distribució). 
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Hi col·labora: 
  

 

 

   

   
 


