
 

 

Nota  d’opinió del Cercle d’Economia 

REGENERACIÓ I APROFITAMENT DE LES AIGÜES URBANES 

L’octubre passat, el Cercle d’Economia de Menorca mostrà la seva satisfacció arran dels 

avenços que s’estaven produint en la recuperació i utilització d’aigües residuals urbanes 

(Menorca-Es Diari, 9 d’octubre de 2016). En particular, el Cercle d’Economia remarcava 

dues actuacions: l’inici de la utilització en el regadiu agrícola de les aigües depurades 

procedents de l’EDAR de Ciutadella-Sud, i la presentació en el Parlament de les Illes 

Balears d’una proposició no de llei instant el Govern, entre altres coses, a realitzar en el 

present any un estudi experimental de recàrrega artificial de l’aqüífer de Migjorn amb 

aigües residuals urbanes regenerades, mitjançant contractació pública d’una planta pilot 

de regeneració d’aigua, a escala real, més la instal·lació dels sistemes de recàrrega 

convenients i els elements de control adients, amb una durada mínima d’un any. 

Ara, el Cercle d’Economia vol reconèixer públicament la importància d’una altra iniciativa: 

la de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears, que ha 

presentat una proposta perquè la planta pilot de regeneració d’aigua i la instal·lació dels 

sistemes de recàrrega siguin finançades amb la recaptació de 2016 de l’Impost sobre 

Estades Turístiques (popularment conegut com ecotaxa), la qual ha estat acceptada amb 

un pressupost d’inversió de 800.000 euros. 

El Cercle d’Economia es congratula de que s’estiguin donant passes positives a Menorca 

vers la regeneració d’aigües residuals urbanes i la seva utilització, tant en usos agrícoles 

tradicionals com en la recàrrega artificial d’aqüífers, seguint les orientacions contingudes 

en la ponència que el professor Rafael Mujeriego exposà en la Jornada sobre la Gestió 

de l’Aigua a Menorca (gener de 2014), així com en els articles que l’enginyer José 

Antonio Fayas ha publicat al diari Menorca – Es Diari en els últims tres anys. 

Felicitam, doncs, la Direcció General de Recursos Hídrics per la seva voluntat en 

escometre l’estudi experimental abans esmentat, per a la realització del qual no dubtam 

que caldrà propiciar la col·laboració del Consell Insular de Menorca, al qual animam a 

realitzar l’esforç necessari perquè aquest estudi experimental assoleixi l’èxit desitjat. 
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