
 

 

 

NOTA D’OPINIÓ 

 
LA GESTIÓ DE L’AIGUA 

 
El Consell Insular de Menorca, al plenari celebrat el dia 21 de desembre proppassat, acordà 
l'aprovació inicial de la revisió del Pla Territorial Insular a la qual, entre altres coses, es planteja de 
manera clara i decidida l'objectiu de "ni una gota d'aigua al mar". Aquest objectiu, per tant, queda 
establert com a línia programàtica del CIMe i, en conseqüència, ha de presidir totes les actuacions 
del mateix CIMe i de les administracions, institucions, entitats i persones físiques en els projectes i 
obres que tinguin alguna relació, directe o indirecte, amb l'aigua. 
 
El Cercle d'Economia vol manifestar públicament la seva felicitació al Consell Insular pel fet d’haver 
inclòs, a l’esmentada revisió del PTI, l’objectiu de “ni una gota d’aigua al mar” (equivalent a dir 
“hem de reutilitzar les aigües”), que sens dubta ha de ser un dels punts bàsics en la gestió de l’aigua 
a la nostra illa.  No debades des del Cercle d’Economia hem fet atenció a l’esmentada gestió en 
repetides ocasions, organitzant una Jornada l'any 2014, publicant algunes notes d'opinió i, 
recentment, editant un llibre amb el títol de La gestió de l'aigua a Menorca i un subtítol prou 
significatiu: Estat actual i propostes de futur. 
 
El Cercle d’Economia de Menorca creu fermament que ha arribat el moment en què el Consell 
Insular de Menorca assumeixi competències en la gestió de l'aigua, la qual cosa està prevista i 
establerta a l'article 71 del vigent Estatut d'Autonomia de les nostres illes. 
 
No té cap explicació el fet que cada illa sigui competent en carreteres, per exemple, i no ho sigui en 
l'aigua. Si la raó per a les primeres és que no hi ha continuïtat física entre les carreteres d'una i altre 
illa, cal destacar molt clarament que tampoc els recursos hídrics de Menorca tenen res a veure amb 
els de les altres illes, ni superficialment ni subterràniament. A més, son evidents els defectes de 
manca d’agilitat i d’eficiència dels corresponents serveis administratius hidràulics actuals en relació a 
la nostra illa, com posa de manifest, per exemple, el fet que a hores d’ara encara no s’hagi iniciat la 
prova pilot d’infiltració d’aigua depurada aprovada l’any 2017, amb un pressupost de 850.000 € 
provinents de la recaptació de l’Impost del Turisme Sostenible (conegut com a ecotaxa) de l’any 
2016.  
 
Per tot això, el Cercle d’Economia de Menorca considera inajornable que el Parlament de les Illes 
Balears aprovi una llei que permeti al Consell Insular de Menorca assumir, al seu àmbit territorial, 
amb els mitjans humans i materials adients i suficients, la funció executiva i la gestió, inclosa la 
potestat reglamentaria, en matèria de recursos i aprofitaments hidràulics, canals i regadius, règim 
general d’aigües, aigües minerals, termals i subterrànies. 
 
Una passa endavant per obrir una gran oportunitat de futur. 
 

 

Menorca, 22 de febrer de 2021 


