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1. Introducció
Organitzam aquesta publicació sobre aigües subterrànies d’acord amb les preguntes
que es plantegen per al 25è aniversari de la declaració de reserva de biosfera de Menorca, sobre la situació actual, les tendències i les accions concretes per millorar la
situació, així com sobre autosuficiència i externalització.
Per analitzar la situació actual i les tendències en què es troben les aigües subterrànies de Menorca, es disposa d’una xarxa de control extensa, gestionada per la Direcció
General de Recursos Hídrics del Govern Balear (DGRH). Aquesta xarxa ha permès i permet caracteritzar espacialment i temporalment els aqüífers i les aigües subterrànies que
contenen, així com fer un seguiment de l’evolució de l’estat químic i quantitatiu que presenten.
Per avaluar íntegrament la situació actual i les tendències de l’estat quantitatiu i químic
de les aigües subterrànies plantejam l’esquema següent de controls que consideram que
serien necessaris:
De tots els controls possibles analitzam i seleccionam la informació disponible de la
DGRH referent a:
• QUANTITAT: dades actualitzades el setembre de 2018, de nivells freàtics i piezomètrics.
• QUALITAT: dades actualitzades el setembre de 2018, d’ions majoritaris; només
n’analitzam el contingut en ió clorur i ió nitrat.
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QUANTITAT

QUALITAT

Anàlisi de l’evolució

Tipus de control

Freqüència

Zona saturada d’aigua

Mesura dels nivells freàtics
i/o piezomètrics en
extensió a tota la xarxa

Semestral, en aigües
baixes i aigües altes
del cicle hidrològic

Indicador d’estat
quantitatiu o de reserva
de recurs o d’estat de
sequera

Mesura dels nivells freàtics
i/o piezomètrics als punts
de control estratègics

Mensual

Balanç hidrogeològic
dels aqüífers (o per
masses d’aigua subterrània
de la DMA)

Càlcul d’entrades, sortides
i emmagatzematge

Anual (cicle hidrològic)

Caracterització de la
fàcies química i anàlisis
multiparamètriques

Mostreig i analítica dels
ions majoritaris, a tots els
punts de la xarxa

Semestral, en aigües
baixes i aigües altes
del cicle hidrològic

Intrusió salina

Registres verticals de
la salinitat en punts
estratègics

Semestral, en aigües
baixes i aigües altes
del cicle hidrològic

Paràmetres indicadors de
contaminació o mal estat
químic*

Mostreig i analítica dels
paràmetres establerts com
a indicadors de mal estat

Mensual

Fig. 1. Controls proposats per a l’avaluació de l’estat i les tendències de les aigües subterrànies de
Menorca. Nota: *Actualment, clorurs i nitrats. Se’n poden establir més, com per exemple alguna de les
substàncies prioritàries o emergents resultants dels controls de vigilància de la DMA que fa la DGRH.
Elaboració pròpia.
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2. Situació actual: tendències observades
Analitzam a cada una de les zones de l’illa com ha evolucionat fins ara la cota de l’aigua (nivells freàtics i piezomètrics) com a indicador de la quantitat d’aigua emmagatzemada i ens fixam en els punts de control més estratègics. Així mateix, veiem quina ha estat
l’evolució del contingut en clorurs (mg/l Cl-), com a indicador de la intrusió salina principalment, i l’evolució del contingut en nitrats (mg/l NO3-), com a indicador de contaminació
causada per compostos nitrogenats d’origen industrial, ramader o domèstic urbà.
Zona sud, aqüífer del migjorn
A l’aqüífer del migjorn es distingeixen les tres masses d’aigua subterrània (MASUBT)
de Ciutadella, es Migjorn Gran i Maó, d’acord amb el Pla Hidrològic de les Illes Balears
(PHIB). Es tracta, però, d’un sol aqüífer conformat pels materials del Miocè superior que
ocupen la meitat sud de l’illa i que es disposen sobre un sòcol Mesozoic i Paleozoic.
La superfície piezomètrica o potencial hidràulic de les aigües mostra una zona de recàrrega, pròxima a la zona de contacte entre el Miocè superior i el sòcol Mesozoic-Paleozoic, que adquireix cotes de fins a 65 msnm en la part central i que segueix una direcció
generalitzada de flux cap a la línia de costa, per la qual es dona la descàrrega.
D’acord amb la formació geològica del Miocè superior que es troba saturada, a cada
una de les masses d’aigua subterrània trobam diferents valors de conductivitat hidràulica
que es posen en evidència amb el gradient observat de l’aigua i que, a més, determinen
la facilitat d’entrada d’aigua marina. També cal afegir que els estrats inferiors del Miocè
superior són més impermeables que la resta i fan de barrera hidràulica respecte del sòcol
sobre el qual es dipositen. Aquest fet ajuda a l’adquisició de cotes elevades de la piezometria en l’eix central de contacte amb la meitat nord de l’illa.
Per tant, per avaluar l’evolució de la superfície piezomètrica que sigui representativa
de l’evolució quantitativa, ens centram en els punts de control que mostren més variació
tant anual com estacional de manera natural, que són els més allunyats de la costa i els
més propers a les cotes més altes esmentades anteriorment, com és al nord-est del nucli
de Ciutadella, al nord del nucli des Migjorn Gran i al nord-oest del nucli de Maó. Les zones més costaneres es mantenen estables pel que fa a cota del nivell a causa de la proximitat a la mar. Puntualment trobam depressions de la piezometria provocades per les
extraccions d’abastiment urbà, que depenen de la gestió del sistema de captació.
A la zona de Maó, des del 1984 fins a l’estiu del 2008 s’observa un descens dels
nivells de 16 metres (de 31 a 15 msnm aproximadament), mentre que la darrera dècada
s’han recuperat lentament i ha assolit fins a 1,5 metres de pujada (16,5 msnm). Podem dir
que hi ha una inversió de la tendència i un lleuger ascens dels nivells.
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Fig. 2. Evolució de la cota piezomètrica fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua subterrània 1901M1
Maó. Primer gràfic: tots els punts de control; segon gràfic, punt de control estratègic en detall.
Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.

Respecte al contingut en clorurs, s’observa un lleuger ascens dels valors en la darrera
dècada en uns quants punts de control, que arriben assolir valors de 750 mg/l Cl-, ubicats a la zona costanera. La resta de valors es mantenen estables en una franja entre els
100 i els 170 mg/l Cl-. A continuació es mostra un gràfic amb tots els punts de control
i valors històrics, i un gràfic de detall fins als 500 mg/l Cl- per apreciar tendències dins
d’aquest grup:
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Fig. 3. Evolució del contingut en clorurs (mg/l Cl-) fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua subterrània
1901M1 Maó. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.

El contingut en nitrats sembla no mostrar cap variació al llarg dels anys. Podem observar el gràfic que mostra el rang de valors en la majoria de punts de control situat entre 30
i 50 mg/l NO3-, i en alguns punts de control dins una franja de valors més alts, entre 50 i
100 mg/l NO3-, amb alguna analítica puntual que ho supera.
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Fig. 4. Evolució del contingut en nitrats (mg/l NO3-) fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua
subterrània 1901M1 Maó. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.

A la zona des Migjorn Gran, l’evolució de nivells mostra processos de descompressió
d’aqüífers i passa a règims lliures així com evoluciona l’explotació dels pous d’abastiment
urbà. S’observa una baixada constant des del 1987 fins al 2002, d’entre 10 a 35 metres
aproximadament, en funció del punt de control que observam; una estabilitat de les cotes
assolides fins a l’any 2008, i una tendència a l’augment des de llavors fins a l’actualitat.
Cal destacar que el 2018 alguns punts gairebé han recuperat les cotes que presentaven
l’any 1989. Els punts de control situats més propers a la costa tenen cotes més baixes i
estables, i mostren un lleuger ascens en el temps.
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Fig. 5. Evolució de la cota piezomètrica fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua subterrània 1901M2
Es Migjorn Gran. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.

Pel que fa al contingut en clorurs, es manté estable a tots els punts de control, amb
valors compresos entre els 100 i 250 mg/l Cl-, llevat de dos punts que es troben entre els
300 i els 350 mg/l Cl- des del 1997. El mateix passa amb els nitrats, que no superen els
40 mg/l i en un punt es mantenen als 60 mg/l NO3-; a tots és estable des del 1997.
A la zona de Ciutadella la majoria de punts de control mostren total estabilitat del
nivell freàtic. A la zona nord, on s’assoleix una mica de cota, es mostra un lleuger ascens des de l’any 2005, des dels 20 als 24 msnm aproximadament. A la zona dels pous
d’abastiment urbà des Caragolí, la depressió d’explotació també mostra una tendència
a l’ascens, però des de -40 msnm a -30 msnm en els darrers deu anys. Es tracta d’una
depressió molt localitzada, els punts de control del voltant es troben entre 0 i 5 msnm,
amb lleuger ascens, també. Els gràfics següents mostren una selecció de punts de tota la
massa i en detall la de sis punts de la zona des Caragolí.
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Fig. 6. Evolució del contingut en clorurs (mg/l Cl-) fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua subterrània
1901M2 Es Migjorn Gran. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.

Fig. 7. Evolució del contingut en nitrats (mg/l NO3-) fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua subterrània
1901M2 Es Migjorn Gran. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.

108

JORNADES SOBRE ELS 25 ANYS DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA

Fig. 8. Evolució de la cota piezomètrica fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua subterrània 1901M3
Ciutadella. Primer gràfic: selecció de punts de tota la massa; segon gràfic: selecció de punts zona des
Caragolí. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.

Veiem que la qualitat de l’aigua d’aquesta zona és la pitjor de tota l’illa. Els valors
de clorurs són bastant elevats en molts punts, coincident amb zones d’extracció per a
l’abastiment urbà, situats en la franja costanera i en la zona més central des Caragolí, a
causa de l’ascens de la intrusió salina en forma de conus.
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Els valors de clorurs de tota la massa es troben en la seva majoria en una franja compresa entre els 100 i els 500 mg/l Cl-, que en detall mostren lleuger ascens excepte algun
punt que mostra descens. Un altre gran grup de punts presenten un ascens continuat
des del 1997 fins al 2008, que va dels 500 als 1.500 mg/l Cl-. El petit grup de punts que
superen els 1.500 mg/l Cl- pertanyen a la zona des Caragolí.

Fig. 9. Evolució del contingut en clorurs (mg/l Cl-) fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua
subterrània 1901M3 Ciutadella. Segon gràfic: detall fins als 3.000 mg/l Cl-. Font: xarxa de control d’aigües
subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.
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A la zona dels pous d’abastiment urbà des Caragolí veiem una tendència continuada a
l’augment del contingut en clorurs des del 1997. Destaca un punt de control que el 2018
assoleix els 4.000 mg/l Cl-. El gràfic següent mostra els valors de la selecció de punts de
control d’aquesta zona:

Fig. 10. Evolució del contingut en clorurs (mg/l Cl-) fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua subterrània
1901M3 Ciutadella, zona des Caragolí. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH.
Elaboració pròpia.

111

M. COMAS i B. HERNÀNDEZ · Les aigües subterrànies de Menorca

Fig. 11. Evolució del contingut en nitrats (mg/l NO3-) fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua
subterrània 1901M3 Ciutadella. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.

Els valors de nitrats a la massa de Ciutadella no són millors que a les descrites fins
ara, ja que la majoria són valors compresos entre els 25 i els 100 mg/l NO3-, sense variació en la darrera dècada. A més, destaquen alguns punts que superen aquesta franja i,
fins i tot, mostren una tendència a l’ascens.
Zona nord
A la meitat nord de l’illa, de materials del Paleozoic i Mesozoic, s’hi han definit tres
masses d’aigua subterrània diferents, que es corresponen amb un aqüífer diferent a cada
una.
Les MASUBT són les de sa Roca i Addaia —conformades per dos aqüífers, ambdós
del Mesozoic, concretament calcàries i dolomies del Triàsic superior-Juràssic— i la MASUBT de Tirant —conformada per materials del Quaternari que donen lloc a un aqüífer de
petites dimensions.
D’aquestes tres masses d’aigua subterrània, la de sa Roca no té connexió hidràulica
amb la mar de manera directa. Presenta una zona de cotes elevades que han arribat quasi a 65 msnm i una zona de descàrrega cap a l’aqüífer de migjorn que adquireix cotes de
10 msnm aproximadament. La zona dels pous d’abastiment de sa Roca ha patit una disminució del recurs continuat en el temps, de manera que les cotes històriques registrades
mostren que ha perdut uns 24 metres de zona saturada (de 64 msnm el 1984 a 40 msnm
el 2018) i que no es recupera, la qual cosa provoca la dessecació d’algunes fonts associades i dona lloc a la sobreexplotació de l’aqüífer. A sobre té un petit aqüífer quaternari en
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què l’aigua assoleix cotes més altes i es mantenen estables al voltant dels 80 msnm, amb
variacions típiques estacionals d’ordre mètric. A les zones més baixes i més properes a
l’aqüífer de migjorn s’observen variacions mètriques (entre 20 i 30 msnm), però sense
tendència general a l’ascens ni al descens.

Fig. 12. Evolució de la cota piezomètrica fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua subterrània 1902M1
Sa Roca. Primer gràfic: punts de tota la massa; segon gràfic: selecció de punts zona de pous de sa Roca.
Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.
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En aquest aqüífer no s’aprecia intrusió salina; de fet, l’estructura geològica en determina
la desconnexió amb la mar. Els valors de concentració de clorurs indiquen una aigua dolça.

Fig. 13. Evolució del contingut en clorurs (mg/l Cl-) fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua
subterrània 1902M1 Sa Roca. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.

Pel que fa als valors de nitrats observats en dos punts de control, cal dir que en aquest
aqüífer hi ha hagut nous focus de contaminació d’origen ramader o domèstic i urbà. Veiem com des de l’any 2007 fins al 2018 han passat de valors de 10 a 70 mg/l NO3-.
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Fig. 14. Evolució del contingut en nitrats (mg/l NO3-) fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua
subterrània 1902M1 Sa Roca. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH.
Elaboració pròpia.

Les masses d’aigua d’Addaia i Tirant descarreguen a la mar. Només es disposa d’informació de la massa d’Addaia, on s’observen variacions estacionals del nivell piezomètric més o menys constants (des del 1994, entre els 0,5 i 1,5 msnm a l’únic punt de
control actual) fins a l’estiu del 2015, moment en què fa una baixada pràcticament fins als
0 msnm i que no es recupera fins al cap d’un any. Aquest fet podria respondre a alguna
extracció puntual més gran de l’habitual. De fet, coincideix amb un canvi de tendència
puntual del contingut en nitrats, que passa d’anar en augment (de 30 a 50 mg/l NO3entre el 2012 i el 2015) a baixar una altra vegada als 30-35 mg/l. Quan es dona entrada
d’aigua marina, els nitrats de l’aigua extreta baixen. Pel que fa al contingut en clorurs
s’observa que es mantenen entre els 200 i 250 mg/l Cl- des de l’any 2012.
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Fig. 15. Evolució de la piezometria fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua subterrània 1903M1 Addaia.
Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.

Fig. 16. Evolució del contingut en clorurs (mg/l Cl-) fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua
subterrània 1903M1 Addaia. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.
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Fig. 17. Evolució del contingut en nitrats (mg/l NO3-) fins al setembre de 2018 a la massa d’aigua
subterrània 1903M1 Addaia. Font: xarxa de control d’aigües subterrànies de la DGRH. Elaboració pròpia.

Resumint, quant a contingut en clorurs a tota l’illa cal destacar que en algun punt
concret ha baixat, possiblement a causa d’un abandonament d’alguna captació, però en
general o bé es mantenen els valors o bé observam un lleugeríssim ascens, a excepció
de la zona des Caragolí de Ciutadella, on ha augmentat la concentració de clorurs en els
darrers quatre anys sobre les concentracions ja massa elevades que hi havia.
El contingut en nitrats no varia, fins i tot en algun punt ha augmentat, com és el cas de
l’aqüífer de sa Roca.
Aquesta realitat continua posant de manifest que els focus de contaminació no s’han
eliminat i que les extraccions en zona costanera no es gestionen d’una manera més sostenible.
Pel que fa a la quantitat de recursos, podem dir que en general hi ha un lleuger ascens
dels nivells a l’aqüífer de migjorn i un descens que sembla no recuperar-se mai a l’aqüífer
de sa Roca.

3. Accions concretes per millorar la situació
D’acord amb el que s’ha esmentat als apartats anteriors, es conclou que les actuacions fetes fins a l’any 2018 no han permès revertir les tendències de sobreexplotació,
intrusió marina ni contaminació per nitrats.
Per tant, és inevitable dir que des d’un punt de vista hidrogeològic, i d’acord amb les
dades observades, els problemes no s’han gestionat de base, no hi ha hagut o no han
estat suficients les accions concretes, només s’han abordat els problemes amb mesures
generalitzades en plans, normes o intencions. En general, no s’han aconseguit eliminar
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focus de contaminació o no s’ha gestionat de manera sostenible la majoria de les explotacions; en cas contrari, les tendències haurien millorat, sobretot pel que fa a la contaminació per nitrats i a la salinització de les aigües. Quant a la quantitat d’aigua, cal destacar
la massa d’aigua de sa Roca, que no es regenera ni en èpoques més humides, així que
cal dir que s’explota més recurs del disponible.
A continuació, es proposen un seguit d’actuacions de base que consideram imprescindibles per revertir la situació:
• Gestió individual de les captacions d’aigua subterrània que presenten salinització: Revisió i millora del sistema d’explotació en relació amb els cabals inicials,
profunditats d’extracció i volums anuals. Cal esmentar que sembla que la massa
d’aigua de Ciutadella —la que més problemes presenta d’aquest tipus— té intrusió
marina de tipus conus. Per tant, esdevé molt important la revisió individual de cada
captació, així com seria considerable fer-ho a algunes captacions de la zona costanera de la massa de Maó.
• Gestió individual dels focus de contaminació d’origen orgànic: Revisió i millora de la canalització i depuració d’aigües residuals; estudi de viabilitat d’eliminació
de pous filtrants d’aigües residuals existents a habitatges aïllats i substitució per
sistemes de depuració individuals; millora de la gestió dels purins en aquelles explotacions ramaderes que no s’hagin actualitzat.
• Gestió per massa d’aigua subterrània: Plans de gestió de les masses d’aigua
subterrània, si escau amb les mesures específiques per a cada una, per afrontar
afeccions a més gran escala com la necessitat de reordenació de captacions o la
sobreexplotació (el tema de la sobreexplotació especialment per a la massa d’aigua
de sa Roca).
En aquest apartat es podria abordar la substitució d’aigües subterrànies extretes
per aigües regenerades i/o dessalades en funció de les disponibilitats reals de recurs hídric subterrani que presenta cada una de les masses. Cal esmentar que l’aigua regenerada no pot contenir més sals que l’aigua de l’aqüífer on es reutilitzaria,
així que el primer pas seria millorar la qualitat de l’aigua subministrada.
Els plans de gestió per massa d’aigua subterrània estarien molt lligats als plans
de gestió sostenible de l’aigua de cada municipi, els quals preveuen revisió i millora
del sistema de captacions per a l’abastiment urbà, així com millora de la xarxa de
distribució; amb els plans de reguiu o pràctiques agràries, i amb la resta d’usos com
per exemple els consums en habitatges aïllats.
• Dotació suficient de mitjans tècnics i econòmics per resoldre els punts anteriors als organismes que corresponguin.
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També es proposen altres actuacions centrades en l’ampliació del coneixement del
medi hídric per a la millora de la gestió:
• Font de dades absoluta sobre els estudis fets de l’aigua a Menorca i evitar duplicació d’esforços.
• Convenis amb organismes d’estudis d’hidrologia subterrània per a la millora del coneixement existent i de la gestió de les aigües subterrànies a Menorca.
• Estudis de viabilitat de recàrrega d’aqüífers, valorant les zones més adequades i la
possibilitat de fer-ho amb aigües regenerades.

4. Situació prevista per als propers 5-10 anys
Després de fer l’anàlisi de les tendències dels darrers anys, i tot coneixent l’existència
de plans i de la possible constitució de la CUAM, en els cinc anys vinents no es preveuen
gaires canvis sobre l’estat observat. És necessari que les accions es duguin a terme per
començar a veure resultats, i aquests no són immediats en aigües subterrànies.
Cal considerar, però, la posada en funcionament de la dessalinitzadora de Ciutadella,
d’aquí a poc temps, que podrà alliberar extraccions d’aigua subterrània a curt termini
a la massa d’aigua de Ciutadella. Aquest fet podria tenir efectes més o menys ràpids a
l’aqüífer, tot dependrà de la gestió individual de les captacions d’aigua subterrània que
seguiran en funcionament.
Possiblement en deu anys sí que potser s’han invertit algunes tendències en relació
amb la salinització dels extrems de l’aqüífer de migjorn en funció de si s’aconsegueix la
gestió sostenible a les captacions o sistemes de captació.
Quant al contingut en nitrats, cal tenir en compte que una vegada eliminat el focus de
contaminació encara continuarem tenint nitrats residuals fins que s’hagi renovat per complet el recurs.
La sobreexplotació que sembla presentar l’aqüífer de sa Roca no millorarà si la demanda en aquella zona continua creixent o si no se substitueix per aigua dessalada.

5. Autosuficiència
És l’autosuficiència una mesura de sostenibilitat? L’autosuficiència pot donar l’oportunitat a la gestió del recurs hídric des de la base, ja que podria permetre una gestió directa
de les explotacions del recurs, de les afeccions entre si o dels focus de contaminació
puntual, així com podria permetre encaminar el conjunt d’actuacions cap a una millor
sostenibilitat dins l’àmbit de l’aigua.
L’eina per ser més autosuficients pot ser la una comunitat d’usuaris d’aigües subterrànies. Per tant, la creació d’una comunitat d’usuaris, desvinculada de la política i que
treballi com a intermediari entre l’Administració autonòmica (DGRH) i els usuaris podria
garantir l’assoliment dels objectius de sostenibilitat del cicle de l’aigua de Menorca.
Una comunitat d’usuaris formaria part de la gestió col·lectiva de les aigües de Menorca i actuaria com a interlocutor entre l’usuari i l’Administració hidràulica; per tant, els
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usuaris (que tindrien uns drets i unes obligacions) es beneficiarien de la gestió col·lectiva i
l’Administració (DGRH) tindria un únic interlocutor.
S’encarregaria dels objectius següents:
• Es corresponsabilitzaria de resoldre els problemes derivats de sobreexplotació,
contaminació i intrusió marina.
• Gestionaria:
-- Els interessos comuns dels aprofitaments de les aigües i la seva policia.
-- Els serveis que hi delegui l’Administració hidràulica.
• Evitaria, i en el seu cas resoldria, les qüestions o els litigis entre els usuaris.
• Potenciaria:
-- L’estalvi i la racionalització de l’ús de l’aigua.
-- La reutilització de l’aigua regenerada per als usos que permeti la legislació
d’aigües i la normativa sanitària.
L’any 2010, la DGRH ja va fer un primer pas en l’anàlisi de viabilitat i foment de la
CUAS (Comunitat d’Usuaris d’Aigües Subterrànies) per massa d’aigua subterrània a l’illa
de Menorca. L’objectiu era establir una comunitat per a cada massa, tot i que la idea inicial de comunitats d’usuaris és per a un aqüífer, de tal manera que els usuaris d’aquest
comparteixen el mateix recurs. Així es crea una consciència col·lectiva de grup que depèn
d’un recurs que mereix ser vigilat i gestionat de manera sostenible.
Es pot dir que a octubre de l’any 2018 a Menorca ja s’ha avançat per a la constitució
de la CUAM (Comunitat d’Usuaris d’Aigües de Menorca), que implica totes les seves aigües (subterrànies, superficials, regenerades i dessalades).
Cal tenir en compte que per a la constitució d’una comunitat d’usuraris s’han de seguir quatre passes importants, tres de les quals ja s’han assolit a Menorca:
I. Realització d’un inventari de pous: fet.
II. Constitució d’una comissió redactora: fet.
III. Redacció i aprovació dels estatuts: fet.
IV. Aprovació dels estatuts per part de l’Administració hidràulica: pendent.
Cal mencionar que, si l’objectiu de Menorca és constituir la CUAM, és molt important
assegurar que la tasca feta fins ara tengui continuïtat amb qualsevol canvi d’equip de govern. Com s’ha mencionat, l’any 2010 ja es van intentar crear la CUAS i a causa del canvi
de govern va quedar oblidat, amb la consegüent pèrdua d’esforços i recursos econòmics.
És imprescindible dotar suficientment de medis econòmics i humans o bé l’Administració hidràulica o bé la futura CUAM. No fer-ho implicarà seguir en la mateixa dinàmica
en relació amb l’estat de les aigües subterrànies de Menorca. Ha quedat prou demostrat
que la falta de mitjans és la causa de no assolir els objectius de qualitat i quantitat de
recurs, així que caldrà anar amb compte de crear més organismes sense resoldre els problemes de base que ja hi ha.
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6. Externalització
La mancança de bon estat de les aigües subterrànies de Menorca comporta la recerca de fonts alternatives amb la conseqüència directa de traslladar el problema a un altre
sector. A continuació, presentam un resum de les conseqüències de cada una de les
fonts alternatives:

Fonts alternatives

Planta d’osmosi inversa
o desnitrificadora

Conseqüències econòmiques

Conseqüències ecològiques

Major consum d’aigua dolça

Afavoreix el descens dels nivells
d’aigua

Cost econòmic de la instal·lació
i el manteniment

Genera un excedent d’aigua amb un
major contingut en sals

Cost energètic per al seu
funcionament
Pujada del preu de l’aigua
Cost econòmic de la instal·lació
i el manteniment
Dessalinitzadora

Genera un excedent d’aigua amb un
major contingut en sals que afecta
directament el medi marí

Cost energètic per al seu
funcionament
Pujada del preu de l’aigua
Elevat cost per al particular

Genera de residus

Tractament de residus

Transport

Aigua embotellada

Fig. 18. Relació entre les fonts alternatives i les seves conseqüències econòmiques i ecològiques.
Elaboració pròpia.
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