
 

 
 

NOTA D’OPINIÓ DEL CERCLE D’ECONOMIA DE MENORCA 
 

LA RECÀRREGA ARTIFICIAL DE L’AQÜÍFER DES MIGJORN 
 

 
El gener de 2014 tingué lloc una Jornada sobre la Gestió de l’Aigua a 
Menorca organitzada pel Cercle d’Economia de Menorca. En aquesta 
Jornada es presentaren un total de sis ponències, entre les quals volem 
destacar la titulada “L’aigua regenerada: un recurs de qualitat i fiable”. El 
seu autor, el catedràtic jubilat de la UPC i president de l’Associació 
Espanyola de Reutilització Sostenible de l’Aigua (ASERSA), senyor Rafael 
Mujeriego, posà de manifest l’alt interès de la reutilització de les aigües 
residuals tot destacant la seva fiabilitat i la possibilitat d’obtenir, amb els 
tractaments adients, aigües amb característiques adequades i garantides 
per a usos diversos, entre els quals la recàrrega artificial d’aqüífers. 
 
Posteriorment, entre el 4 de juliol de 2014 i el 27 d’agost del present any, 
José Antonio Fayas, Doctor Enginyer de camins, Canals i Ports i vocal de 
la Junta Directiva del Cercle, ha publicat diversos articles d’opinió en el 
diari Menorca detallant, entre d’altres aspectes, el balanç hídric de l’aqüífer 
de Migjorn, tot explicant perquè pugen i baixen els nivells d’aigua i perquè 
se salinitzen les aigües d’alguns pous, apuntant que les aigües residuals 
urbanes poden ser un recurs de gran interès tant per cobrir els dèficits en 
anys secs com per recuperar les reserves i la qualitat de l’aigua en els 
anys normals. Com a conclusió, es proposava l’objectiu “Ni una gota 
d’aigua al mar!”, alhora que suggeria esquemes d’infraestructures adients 
per assolir els fins abans esmentats. 
 
El maig de 2014, i en la Nota d’Opinió titulada “Transport aeri, energia i 
aigua, tres factors estratègics del futur de Menorca”, el Cercle insistí en la 
necessitat de “Planificar, construir i explotar les infraestructures adequades 
per a l’obtenció de recursos hídrics addicionals a partir de la dessalinització 
de l’aigua del mar i la regeneració de les aigües residuals”.  
 
El novembre de 2015, el Cercle publicà una nova Nota d’Opinió amb el títol 
“La necessitat de millorar la situació de l’aigua a Menorca” on, entre 
d’altres coses, es considerava inajornable “dissenyar i posar en marxa un 
pla per a la regeneració i l’aprofitament de les aigües residuals (Pla 
RAAR), que inclogui tant el seu possible ús agrari com la seva utilització 
per a la recàrrega dels aqüífers”. 
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Hem d’assenyalar amb satisfacció que el Consell Insular de Menorca, en el 
marc de les seves possibilitats, ha avançat positivament en l’àrea dels 
recursos hídrics: 
 

a) S’han aprovat els criteris generals per a la revisió del Pla Territorial 
Insular, entre els quals cal destacar el punt 41 on s’indica 
“...planificar les inversions necessàries per avançar cap a la 
depuració terciària, el control i la qualitat de les aigües depurades, tot 
garantint la seva necessària reutilització i infiltració al subsòl amb 
l’objectiu de “ni una gota al mar” (el subratllat és nostre). 

 
b) El Consorci de Residus Urbans i Energia s’ha ampliat a Consorci de 

Residus Urbans, Energia i Aigua. 
 

 
També és destacable que en el proppassat mes de juliol es posà en 
servei, per primer cop i de forma experimental, el rec agrícola amb aigües 
residuals depurades al sector Ciutadella-Sud. 
 
I fa pocs dies el diari Menorca (26 de setembre de 2016) ha publicat la 
notícia de que el diputat Josep Castells ha presentat davant el Parlament 
de les Illes Balears, la proposta de realitzar una prova pilot de recàrrega 
artificial de l’aqüífer de Migjorn amb aigües urbanes regenerades, amb la 
durada d’un any i mitjançant finançament procedent de l’Impost de Turisme 
Sostenible (conegut popularment com ecotaxa). 
 
El Cercle d’Economia de Menorca es congratula d’aquests avanços en la 
línia de la recuperació de les aigües residuals i la seva reutilització. 
Aplaudeix la iniciativa de la utilització agrícola a la zona de Ciutadella. I 
aplaudeix la proposta formulada pel diputat Josep Castells relativa a 
realitzar un primer estudi realista, planta pilot inclosa, sobre la recàrrega 
artificial de l’aqüífer de Migjorn amb aigües residuals urbanes regenerades, 
primer pas vers el disseny i la construcció d’una o més plantes de 
regeneració d’aigües residuals i recàrrega artificial de l’aqüífer per a la 
millora de les aigües subterrànies, tant pel que fa a la quantitat disponible 
com en la seva qualitat. 
 
 

Menorca, octubre de 2016 
 
 
 
 


