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Descobreix el viatge de l’aigua
a la reserva de biosfera de Menorca
Hola!
Som na Ruixada, una gota d’aigua que roda incansablement pel cel, la mar i
la terra de Menorca. En algun moment puc arribar a ca teva, on m’empres per
beure, cuinar, rentar-te, regar o fins i tot per passar-t’ho bé jugant amb mi.
M’agradaria explicar-te on trobam l’aigua a Menorca, com i per a què la
utilitzau, com la tornau a la natura i sobretot els problemes que tenc, que són
ben prou i per açò és molt important que em cuideu, no em malbarateu i
puguem construir un món en què l’aigua sigui accessible per a tothom.

A qui va dirigit?
El quadern està dirigit tant als cursos de 3r a 6è d’educació primària, com als de 1r a 4t d’educació
secundària obligatòria. Per tal d’indicar a l’alumnat quins exercicis s’adapten millor al seu nivell
d’estudis, s’utilitza una seqüència de colors, de tal manera que mitjançant unes rodones verdes
s’assenyalen els exercicis que s’ajusten especialment a l’educació primària, amb rodones vermelles
a l’ensenyança secundària i en taronja a ambdues etapes.

Objectius
•• Conèixer les etapes i processos que formen el cicle integral de l’aigua i valorar la importància que té
en les nostres vides.
•• Contextualitzar l’aigua a la natura a Menorca i els usos que s’hi donen.
•• Prendre consciència de l’aigua com a recurs vital en la nostra vida i de la problemàtica que presenta
tant a escala insular com global.
•• Introduir els alumnes a les instal·lacions lligades a l’ús de l’aigua i formular situacions de la vida
quotidiana.
•• Elaborar estratègies per promoure un ús responsable dels recursos hídrics i fomentar una cultura de
sostenibilitat ambiental.
Conceptes clau: aigua, reserva de biosfera, sostenibilitat, conservació, aqüífer, disponibilitat,
contaminació.

Orientacions pedagògiques
Els continguts estan especialment relacionats amb les àrees de ciències naturals i ciències socials.
La majoria d’activitats que es proposen poden ser treballades a l’aula (en alguns casos s’ha de tenir
connexió a Internet). Al final del quadern trobareu una llista de recursos.
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1. L’aigua del nostre entorn
El cicle de l’aigua es repeteix des de fa milions d’anys,
de manera que l’aigua que empram avui en dia és la
mateixa que per exemple van beure els dinosaures!

Estam envoltats d’aigua. Prop de tres quartes parts de la superfície de la Terra estan cobertes per aigua.
A més, fins a un 70 % del nostre cos és aigua! Amb aquestes dades qui pot pensar que l’aigua sigui
escassa?
És important tenir en compte que el problema que tenim a la Terra no és la «quantitat» d'aigua que ens
envolta i de la qual estem fets, sinó la «qualitat» de la que necessitam. I és que el 97 % d’aigua del planeta
és salada i es troba als oceans. Per tant, només el 3 % és dolça, però alerta, perquè d’aquesta aigua la
majoria, el 2,3 %, està congelada perquè es troba en forma de gel als casquets polars i a les glaceres, i
tampoc la podem emprar.

97% AIGUA

SALADA

AIGUA
3 % DOLÇA
0,6   %

aigua subterrània

2,3   %

aigua congelada

0,1   %

aigua de rius i llacs

Així, només ens queda un 0,7 % d’aigua dolça en estat líquid. Malauradament tampoc aquesta quantitat
està disponible, ja que la major part està continguda en la humitat de la Terra i una altra part és a llocs
totalment inaccessibles. Tot plegat dona lloc únicament a un 0,0025 % d’aigua potable accessible i de la
qual es pot disposar per a ús humà.
Açò fa que l’aigua sigui un bé escàs i té una importància enorme per a la nostra supervivència. A més,
l’aigua contribueix a l’estabilitat del medi natural i dels éssers i organismes que hi habiten; és per tant, un
element indispensable per a la subsistència de la vida animal i vegetal del planeta.
Però l’aigua no és únicament necessària per beure, n’empram a casa, al camp per regar i a la indústria
per fabricar infinitat de coses.
NOTA: La petjada hídrica és el valor que ens indica la quantitat d’aigua que requereix la producció i
comercialització de qualsevol cosa. Serveix perquè prenguem consciència del consum d’aigua que
necessitam per a les nostres activitats.
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1.1. El cicle integral de l’aigua
L’aigua és un element molt canviant i circula contínuament per la Terra. És així com es forma el cicle
natural de l’aigua o cicle hidrològic. És a dir, l’aigua està en constant moviment passant pels seus tres
estats: sòlid (és el gel i la neu), líquid (conforma la mar, llacs o rius) i gasós (és el vapor d’aigua). Les seves
etapes són:
•• Els raigs de sol arriben fins a la Terra i, gràcies a açò, s’escalfen la mar, els llacs i els rius. Quan l’aigua
arriba a altes temperatures s’evapora i es converteix en vapor d’aigua, és a dir la calor del sol fa que
l’aigua passi de l’estat líquid al gasós.
•• Els éssers vius també participen d’aquesta fase mitjançant la transpiració, que implica que
especialment les plantes expulsin aigua en forma de vapor. En conjunt, aquest fenomen és conegut
com a evapotranspiració.
•• Al cel, l’aigua evaporada es condensa i forma núvols; d’aquesta manera passa de l’estat gasós al líquid.
Per tant, els núvols són gotes d’aigua molt petites suspeses a l’atmosfera.
•• Als núvols, les gotes d’aigua xoquen unes amb les altres i s’ajunten, amb la qual cosa es fan més
grosses i augmenten de pes, fins a un punt que són prou grosses per caure sobre la Terra en forma de
precipitació. Així, les precipitacions són l’aigua que cau dels núvols, és a dir, la pluja.
•• D’aquesta manera, l’aigua que ha estat evaporada, i que ha format els núvols, és retornada en forma
de pluja, i també pedra o neu (quan la temperatura baixa i passa d’estat líquid a sòlid), a la superfície
de la Terra; però a llocs diferents, ja que el vent fa que els núvols canviïn de posició.
•• En ploure, l’aigua caurà sobre la mar o la terra, des d’on podrà seguir diversos camins. Es podrà
acumular superficialment formant llacs, torrents i rius que la conduiran, mitjançant l’escolament, fins
a la mar, o bé es podrà infiltrar i passar a l’interior de la Terra, on també es mourà subterràniament,
percolarà, fins a arribar a la mar, on el cicle continuarà.

Els torrents desplacen i retornen l’aigua fins a la mar, el que constitueix la tornada
a l'inici del cicle de l’aigua. Torrent i platja de Binimel·là

!

SABIES QUE...
A vegades plou fang? És un fenomen característic de la Mediterrània que produeix una capa
superficial de fang i arena després d'una pluja i és molt conegut pel fet de deixar els cotxes
plens de fang.
Açò sol passar quan hi ha una gran quantitat de partícules de pols procedents del Sàhara
suspeses a l'atmosfera. Aquesta, quan entra en contacte amb les partícules d'aigua, fa que es
condensin, s’uneixin i precipitin gotes d'aigua marrons.
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ACTIVITAT 1
El cicle de l’aigua
L'aigua és limitada, però gràcies al cicle de l'aigua sobreviu al nostre planeta sense desaparèixer
mai del tot.

A. Relaciona les descripcions següents, referides al cicle natural de l’aigua,
posant els nombres que corresponguin a cada concepte.
PERCOLACIÓ

PRECIPITACIÓ

TRANSPIRACIÓ

ESCOLAMENT

INFILTRACIÓ

EVAPORACIÓ

CONDENSACIÓ

1. Procés pel qual l'aigua que hi ha a la superfície terrestre entra al sòl.
2. Aigua procedent de l'atmosfera que es diposita sobre la superfície de la Terra en forma sòlida
o líquida.
3. Canvi d’estat pel qual l’aigua passa de líquid a vapor per acció de l’escalfor del sol.
4. Moviment de l'aigua dins el sòl sota l'efecte de la gravetat.
5. Pas d'una substància de l'estat gasós a l’estat líquid.
6. Evaporació de gran part de l'aigua que absorbeixen les plantes.
7. Corrent d'aigua que es forma per la superfície del sòl després de precipitar.

B. Indica, omplint els requadres en blanc, les diferents fases del cicle natural
de l’aigua, a partir dels conceptes que has relacionat en l’apartat anterior.
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3

Depuradora nord
de Ciutadella

Aigua potable
Aigües residuals
Aigua de mar
Aigua depurada

El cicle urbà de l’aigua
L’aigua que surt per l’aixeta segueix un viatge encara més llarg, que passa per altres
etapes. El conjunt d’aquestes etapes s’anomena cicle urbà o dels serveis de l’aigua.

1

La primera és la captació, que correspon a la fase d’obtenció de l’aigua. A
Menorca, gairebé tota l’aigua que empram procedeix de l’aigua que s’infiltra a
l’interior de la terra i que extreim mitjançant molts pous. A més, des del 2019 algunes
zones de Ciutadella obtenen l’aigua de la mar.
Aquesta aigua es pot traslladar a unes fàbriques on es “fa net” perquè quedi llesta
per beure. Aquest procés s’anomena potabilització. A tots els pobles, l’aigua
obtinguda s’emmagatzema en dipòsits on es desinfecta amb clor. Una vegada
neta, l’aigua es distribueix per grans canonades enterrades fins a les cases, escoles,
indústries, etc.

2

A Ciutadella, l’aigua que es pren de la mar arriba a una dessaladora que
elimina la sal marina. A Maó i es Castell part de l’aigua es transporta a unes
potabilitzadores que eliminen unes sals que s’anomenen nitrats.

3

L’aigua que empram i que després se’n va pel vàter o l’aigüera arriba al
clavegueram, que és un altre conjunt de canonades, però aquesta vegada per
a l’aigua bruta, que la transporten fins a una altra fàbrica on es tornarà a fer net.
Aquesta fase s’anomena depuració.

4

Després de la depuració, l’aigua s’abocarà a la mar directament o mitjançant
torrents, en les condicions necessàries per no contaminar el medi, o si s’ha
aconseguit netejar-la a fons, es podrà reutilitzar per regar, netejar carrers, etc.
A Menorca, l’aigua bruta és tractada principalment en una dotzena d’estacions
depuradores a tota l’illa i de moment una part molt petita es torna a emprar per
regar camps i jardins o per a les cisternes dels vàters d’alguns hotels.
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Pous i dipòsit
des Caragolí

1

!

SABIES QUE...
Un sistema de distribució d'aigua
eficient i segur és un privilegi molt
més gran del que ens pugui semblar
a primera vista. Tres de cada deu
éssers humans (uns 2.100 milions
de persones) no disposen d'accés
a aigua potable a casa seva. Més
encara, l'existència de canonades
i connexions de servei no sempre
garanteix que l’aigua sigui segura.
La manca de manteniment periòdic,
de controls sanitaris eficients i, fins
i tot, els sabotatges fan que 4.500
milions de persones (6 de cada 10)
no tenguin un subministrament net,
potable i segur.

Dessaladora
de Ciutadella

2

1
3

4

Pous i dipòsit
de Son Blanc

Depuradora sud
de Ciutadella
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ACTIVITAT 2
Cicle integral de l’aigua
La suma del cicle natural de l’aigua o cicle hidrològic i del cicle urbà o cicle
dels serveis s’anomena cicle integral de l’aigua. Ordena les paraules següents
completant aquest cicle integral.

▼

▼

MAR

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

DISTRIBUCIÓ

EVAPORACIÓ

CONDENSACIÓ

POTABILITZACIÓ

INFILTRACIÓ

CLAVEGUERAM

CAPTACIÓ

ABOCAMENT/REUTILITZACIÓ

DEPURACIÓ

PRECIPITACIÓ

CONSUM
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ACTIVITAT 3
Sopa de lletres
Omple els buits amb les paraules que trobaràs a la sopa de lletres.

L'aigua és la substància que més abunda a la ________________ i és l'única que es troba a l'atmosfera
en estat ____________________, en estat ____________________ i en forma de vapor als __________________.
La major reserva d'aigua és als __________________ i per açò molt poca és ___________________________,
i a més d’aquesta no tota està disponible, gran part roman sempre __________________________________.
Com que és un bé imprescindible per a la ________________________________ i tan ______________________,
cal no ___________________________ -la.
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1.2. El clima mediterrani
El clima mediterrani, com el continental i l’oceànic, és de tipus temperat, és a dir, intermedi entre els
climes càlids i els freds. Cal tenir en compte, però, que existeixen diversos tipus i subtipus de clima
mediterrani, cadascun amb les seves particularitats pel que fa a temperatura i pluja.
Al nostre entorn, els estius són molt calorosos i els hiverns suaus. Les temperatures mitjanes anuals
a Menorca se situen entorn als 16 i 18 ºC, amb màximes mitjanes els dies d’estiu al voltant de 30 ºC i
mínimes mitjanes a les nits d’hivern d’uns 7 ºC, tot i que hi ha valors extrems molts anys per damunt de
35 ºC i per davall de -2 ºC. Ocasionalment, les temperatures poden arribar fins als 41 ºC a l’estiu i fins i
tot a -6 ºC a l’hivern.
Les pluges són més importants a la tardor i també, però no tant, a la primavera. L'hivern és més sec,
però més plujós que l'estiu. La sequera d'estiu és una característica del clima mediterrani: durant els
mesos més càlids, les precipitacions són esporàdiques o inexistents.
A més, cal tenir ben present que en aquest tipus de clima la pluja té una freqüència molt baixa. A
Menorca, al llarg de l’any, plou menys de 70 dies. Així, les pluges són molt escasses, fins al punt que
poden passar de 3 a 6 mesos sense que hi hagi una tempesta important. La sequera és, per tant, un
problema molt preocupant al nostre entorn.
A Menorca plou entorn de 570 mm a l’any. Aquests valors estan molt enfora dels 3.200 mm que
plou a Colòmbia o dels 3.140 mm de Papua Nova Guinea, o fins i tot dels 1.500 mm de Suïssa o dels
1.400 mm de Noruega. A la vegada, queden per damunt dels poquíssims 50 mm anuals que plou a
Egipte o a Líbia.
Cal tenir en compte que les altes temperatures de l’estiu afavoreixen el desenvolupament de tempestes
molt violentes que a vegades provoquen inundacions. Algunes tempestes són tan fortes que impliquen
que plogui en un dia l'equivalent a dos o tres mesos de pluja habitual.

Àrees de clima mediterrani

!

SABIES QUE...
El clima mediterrani rep el nom de la mar Mediterrània, l’àrea on és típic aquest clima i
adquireix major extensió geogràfica, però també és present en altres zones del planeta, encara
que amb variacions pel que fa a la distribució de les temperatures. Aquestes àrees són, per
exemple, Califòrnia, el Xile central, la regió del Cap a Sud-àfrica, i el sud i oest d'Austràlia.
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ACTIVITAT 4
Diagrama ombrotèrmic
El diagrama ombrotèrmic és un gràfic que permet comparar la temperatura amb la pluviometria
mensual, amb l’objectiu d’identificar les èpoques plujoses i seques d’un determinat indret.

Construeix un diagrama ombrotèrmic sobre la quadrícula de més avall, a partir
de les dades de temperatura i precipitació mitjana de Menorca. Per fer-ho,
necessitaràs un bolígraf o llapis de color blau i un altre de color vermell.
Segueix les indicacions següents:
Amb el bolígraf o llapis vermell marca els punts on s’uneix el mes de l’any
amb la seva temperatura mitjana i després uneix els dotze punts amb una
línia vermella.
Amb el bolígraf o llapis blau marca els punts on s’uneix el mes de l’any amb
la seva precipitació mitjana i després uneix els dotze punts amb una línia
blava.
Mes
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Temperatura i precipitació mitjana de Menorca. Font: OBSAM

0
Des

Amb aquest diagrama els mesos de sequera s’identifiquen quan la corba de
temperatura està per damunt de la de precipitacions. Una vegada tenguis fet el
teu diagrama ombrotèrmic, respon a les preguntes següents:
A. Quins són els mesos de major sequera a Menorca?
B. Quins són els mesos més plujosos a Menorca?
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2. D’on prové l’aigua a Menorca?
Ara tenc molt clar d’on prové l’aigua que emprau a
Menorca, però fins al segle xviii els grans pensadors
creien que les aigües subterrànies procedien de la mar i
que anaven perdent les sals a mesura que es movien per
l’interior de la terra, i de fet, fins fa ben poc, molta gent
creia que procedien dels Pirineus!

2.1. Els aqüífers
Quasi tota l’aigua que empram a Menorca procedeix de l’aigua de pluja que s’infiltra a l’interior de la
Terra i que s’acumula formant un magatzem d’aigua subterrània anomenat aqüífer. De fet, un aqüífer és
un conjunt de roques on s’emmagatzema l’aigua que s’infiltra perquè aquestes són permeables.
La permeabilitat fa referència a la capacitat d'alguns materials (com són les roques) de deixar passar
l'aigua a través d’ells mateixos. No totes les roques són permeables, perquè ho siguin és necessari o bé
que estiguin fracturades i permetin el pas de l’aigua per les esquerdes, o bé que entre les partícules que
les formen quedin petits espais buits per on s'escoli l’aigua. Les roques que no deixen passar l’aigua pel
seu interior s’anomenen impermeables.
El límit superior de l’aqüífer s’anomena nivell freàtic. Per davall d’aquest els buits entre els grans de terra
estan completament plens d'aigua.

NIVELL FREÀTIC

ROCA PERMEABLE

ROCA IMPERMEABLE

12 | QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 7 AIGUA

ACTIVITAT 5
Durant molts anys, moltes persones han cregut erròniament que l’aigua que
empràvem a l’illa arribava a Menorca subterràniament des dels Pirineus.
Encercla els motius que creguis que justifiquen que açò no és possible:
1. L’aigua dels Pirineus és molt freda perquè allà hi ha molta neu i la de
Menorca és més calenta.
2. Entre els Pirineus i Menorca hi ha roques impermeables que impedeixen la
circulació de l’aigua.
3. Si l’alçada mitjana dels Pirineus és de 1.000 m i a Menorca no supera els
200 m, si fos cert, l’aigua brollaria a la nostra illa pertot arreu.
4. L’aigua de mar podria envair les aigües subterrànies i arribarien a Menorca
salades.

2.2. La geologia i l’aigua
Menorca presenta una geodiversitat molt important! És a dir, hi trobam una gran varietat d’elements
geològics, entre els quals trobem les roques. Tot seguit, es representen els diferents tipus de roques que
apareixen a la superfície de Menorca mitjançant diversos colors al mapa geològic, tot indicant el moment
de la història de la Terra en què es van formar, entre d’altres elements.

9
N

TRAMUNTANA
MIGJORN

Marès (Pliocè i Quaternari)
Marès i calcàries (Cenozoic)
Calcàries, margues i dolomies (Mesozoic)
Argiles, gresos i conglomerats (Mesozoic i Paleozoic)
Lloselles, gresos i conglomerats (Paleozoic)

Algunes de les roques de Menorca són permeables i altres no ho són. El marès, que ocupa més de la
meitat de l’illa, és una roca que pot presentar una gran permeabilitat, cosa que li permet absorbir l’aigua
com si es tractés d’una esponja. De vegades la permeabilitat del marès serà deguda al fet que la roca
mateixa s’ha dissolt i s’hi han format coves i conductes que poden arribar a ser molt grans.
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A Menorca, trobam altres roques permeables, com les calcàries i les dolomies, que poden contenir
aigua si s’han dissolt i/o presenten fractures per on corre l’aigua. Les fractures també poden donar una
certa permeabilitat als gresos i als conglomerats, però tal com succeeix amb les argiles, les margues o
les lloselles, habitualment són roques impermeables.

Les aigües subterrànies poden dissoldre les roques i obrir grans coves per on corre l’aigua. Són un lloc
privilegiat, que ens permet endinsar-nos a l’interior de la Terra i contemplar les aigües subterrànies, com
en el cas de la cova de s’Aigua de Cala Blanca a Ciutadella, que apareix a la foto.
Així, no totes les roques de Menorca són permeables i açò provoca que no puguem extreure aigua
per igual a qualsevol indret de l’illa. Les zones que són prou permeables per obtenir aigua s’anomenen
masses d’aigua subterrània. Segons el tipus de roca i la permeabilitat, a Menorca diferenciam sis
masses d’aigua subterrània.

No totes les roques de Menorca són suficientment permeables perquè en puguem extreure aigua.
Aquests conjunts de roques es consideren que no són masses d’aigua, com succeeix, per exemple,
a les roques fosques de Favàritx.
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ACTIVITAT 6
Les masses d’aigua subterrània
A. Tot seguit tens un mapa de Menorca on es delimiten les 6 masses d’aigua
subterrània de l’illa. Sabries indicar el nom de cadascuna?

1. Massa 1903M2 Tirant
2. Massa 1903M1 Addaia
3. Massa 1902M1 sa Roca
4. Massa 1901M3 Ciutadella
5. Massa 1901M2 es Migjorn Gran
6. Massa 1901M1 Maó

B. A continuació, per a cada massa d’aigua i per a les zones on quasi no
podem extreure aigua indica, amb l’ajuda del mapa geològic de la pàgina 13,
quin tipus de roques les formen.
Massa 1903M2 Tirant _____________________________________________________________________________________
Massa 1903M1 Addaia ____________________________________________________________________________________
Massa 1902M1 sa Roca ___________________________________________________________________________________
Massa 1901M3 Ciutadella ________________________________________________________________________________
Massa 1901M2 es Migjorn Gran __________________________________________________________________________
Massa 1901M1 Maó _______________________________________________________________________________________
Àrees on no hi ha massa d’aigua: ________________________________________________________________________
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2.3. Les aigües superficials
Les aigües superficials de Menorca són escasses i en alguns casos intermitents, és a dir només
presenten aigua en una època determinada de l’any. Açò provoca que no les puguem aprofitar i en
conseqüència que només tinguem com a recurs hídric natural les aigües subterrànies.
Ara bé, aquestes aigües poden constituir uns hàbitats naturals que contenen i generen una gran diversitat
ecològica i paisatgística. Els torrents, albuferes, estanys, maresmes, llacunes i basses temporals de
Menorca són l’hàbitat de moltes espècies de plantes i animals adaptats a aquest medi. Hi creix una
variada i espessa vegetació aquàtica i terrestre i molts animals, a més de ser molt importants per a
moltes espècies d’aus aquàtiques que aprofiten aquestes zones per descansar i alimentar-se durant la
seva migració anual.
Les zones humides més importants de Menorca són l’albufera des Grau, el prat de Son Bou i les
basses de Lloriac. Tot i així, hi ha moltes altres zones humides, més petites però també importants, com
els torrents dels barrancs d’Algendar i Trebalúger, els prats de Son Saura i Bellavista o les salines de
Mongofra o la Concepció.
Algunes d’aquestes zones humides mantenen una estreta relació amb les aigües subterrànies. Així per
exemple, el prat de Son Bou i les basses de Lloriac reben l’aigua de diversos torrents, però també hi
arriben les aigües subterrànies, que en ocasions brollen en forma de fonts.

Les basses de Lloriac, al costat de Tirant, as Mercadal, a l’hivern.

ACTIVITAT 7
Encercla les formes d’aigua superficial que trobam a Menorca (si ho creus
necessari, ajuda’t amb un diccionari).
TORRENTS

RIUS

SALINES

ALBUFERES

EMBASSAMENTS

MARESMES
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LLACS

2.4. Els problemes de l’aigua a Menorca
A Menorca l’aigua dels aqüífers és escassa i en algunes masses d’aigua, a més, té problemes de qualitat,
ja que algunes de les seves característiques químiques no compleixen els requisits necessaris perquè
puguin ser emprades per a algunes accions determinades.

La quantitat d’aigua
Amb una gran regularitat el Govern de les Illes Balears mesura la posició del nivell freàtic de molts pous i
estima el percentatge d’aigua que s’acumula als aqüífers, el qual ha variat molt al llarg dels anys.
El nivell freàtic va patir una forta caiguda, especialment al sud de Menorca, aproximadament al llarg dels
anys noranta. Aquest fet cal relacionar-lo principalment amb la forta sequera que va afectar Menorca
i tot el país en aquells anys. Però el més greu és que des de llavors el nivell freàtic no ha tornat a pujar
d’una manera significativa i per tant els nostres aqüífers no s’han recuperat d’aquell període fatídic.
La sequera és un fenomen natural i imprevisible que se succeeix al llarg dels anys als països que
envolten la mar Mediterrània. A més, alguns científics creuen que l'escalfament global de la Terra està
conduint a períodes de sequera més llargs i provoca inundacions cada vegada més freqüents a causa del
canvi climàtic.
Així, les pluges torrencials que provoquen les inundacions sembla que són més freqüents, cosa que no
afavoreix l’arribada d’aigua als aqüífers. Quan plou molt la quantitat d'aigua que cau en poc temps satura
el terreny i l’aigua s’escola cap a la mar. Si plou lentament, l’aigua es va infiltrant de manera gradual.
Per la seva banda, si els anys de sequera no reduïm el nostre consum d’aigua, la combinació
d'escassetat de pluges i l’extracció excessiva d’aigua dels aqüífers provoca el descens de les reserves
hídriques subterrànies, l'únic recurs natural d’aigua disponible que tenim a l’illa.
Per tal de minimitzar els efectes d’una situació com aquesta, alguns ajuntaments de Menorca han
elaborat plans d’emergència per sequera, que anuncien l’aplicació de prohibicions importants en l’ús
de l’aigua, com per exemple omplir piscines o regar, per tal d’assegurar que l’aigua arribi a tothom i no
malmetre més els aqüífers, en cas de patir un període llarg de sequera.
NORMALITAT

!

SEQUERA EXTREMA

SABIES QUE...
Entre el 1980 i el 2005 el descens del nivell freàtic de l'aqüífer, en alguns indrets de la massa
d’aigua des Migjorn Gran, va ser grandiós, ja que va assolir baixades d'entre 30 i 40 m.
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ACTIVITAT 8
L’evolució dels nivells de l’aqüífer
A partir del gràfic que representa l’evolució mitjana del nivell freàtic de
l’aqüífer del sud de l’illa (en metres per sobre del nivell de la mar i color
taronja) i la precipitació mitjana de Menorca (en mil·límetres i color vermell),
resol les qüestions plantejades:

Metres per sobre del nivell de la mar
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Font: OBSAM

A. Creus que existeix alguna relació entre l’evolució del nivell freàtic i les
pluges? Justifica-ho.

B. Valora si des de l’any 2001 hem viscut una etapa perllongada de sequera
per manca de pluges. Si creus que no és així, per què no puja el nivell freàtic?

C. Penses que ens hauríem de preocupar davant la possibilitat d’entrar en una
nova fase de sequera? Quins efectes pot tenir?
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Els nitrats
Els nitrats són unes sals minerals que es troben de manera natural en petites concentracions a la terra,
als aliments i a l’aigua.
Les verdures adquireixen nitrats de la terra en la qual creixen, ja que els nitrats formen part dels dipòsits
minerals naturals. Les verdures de fulles verdes com l'espinac i la ruca tendeixen a ser els cultius amb
major contingut de nitrat, seguits dels sucs d'api i remolatxa i les bastanagues.
La concentració natural de nitrats a les aigües subterrànies de Menorca hauria de ser baixa, però
sobretot en els municipis des Castell, Maó, Ciutadella i Sant Lluís les concentracions de nitrat poden ser
força elevades i en moltes ocasions s’estableixen per sobre dels 60 mg/l a causa de la contaminació.
L'increment de concentració d'aquest compost a les aigües de Menorca es produeix principalment per
activitats humanes, com la utilització massiva d'adobs químics nitrogenats, històricament aplicats en
major quantitat de la que els cultius podien absorbir, tant a l’agricultura professional com en els horts
particulars.
Cal tenir en compte també que els abocaments incontrolats d'aigües residuals i els fems animals en
zones de ramaderia intensiva poden constituir també una font de nitrats a l'aigua de Menorca.

ACTIVITAT 9
Assenyala a la figura les possibles fonts de contaminació per nitrat a les
aigües subterrànies.

5

5

5

9

NIVELL
FREÀTIC
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Com en qualsevol component de la nostra dieta, existeix una ingesta mínima adequada de nitrats i un
màxim a partir del qual poden ser perjudicials per a la salut. Un informe de 2017 de l'Autoritat Europea
de Seguretat Alimentària (EFSA, en la sigla en anglès) va validar una ingesta diària acceptable de nitrat de
3,7 mg per quilo de pes del comensal.
És a dir, que si peses 40 kg pots consumir l'equivalent a 148 mg de nitrats per dia sense patir un risc
per a la teva salut. Tanmateix, hi ha persones més sensibles a un excés de nitrats i han de tenir especial
precaució en la seva ingesta. Aquestes són els lactants menors de tres mesos, les embarassades i les
persones amb alteracions a la sang.

ACTIVITAT 10
Els nitrats als aqüífers de Menorca
Els mapes següents indiquen amb unes rodones la quantitat de nitrats en
diferents indrets de Menorca els anys 1997-1999 i 2017-2019. Com més grosses
i vermelles són les rodones, major és la contaminació per nitrats en el punt
que representen.

1997-1999

2017-2019

A. On tenim els principals problemes de contaminació per nitrats a Menorca?

B. Compara els dos mapes i explica si la contaminació s’ha incrementat, reduït
o bé es manté igual. L’evolució ha estat la mateixa per tota l’illa?

NOTA: La normativa que estableix els criteris sanitaris de qualitat per a l'aigua de consum humà a
Espanya és el Reial decret 140/2003, el qual estableix la concentració màxima permesa de nitrats a les
aigües de consum humà en 50 mg per cada litre d’aigua.
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La intrusió salina
A tota la costa, i en una situació natural, l’aigua de mar penetra terra endins i forma un tascó d’aigua
salada. Aquesta aigua salada se situa per davall de l’aigua dolça de l’aqüífer, perquè és més densa. Entre
ambdues es forma una franja d’aigua salabrosa producte de la mescla de la dolça i la salada anomenada
interfície aigua dolça-salada.
Cal tenir en compte que entre l’aigua dolça i la salada s’estableix un equilibri molt fràgil, que es pot
trencar quan s’extreu aigua a prop de la costa mitjançant pous. D’aquesta manera, quan el bombament
d’aigua és excessiu, aquest equilibri natural es modifica, l’aigua salada avança terra endins i contamina els
pous, ja que comencen a extreure aigua salabrosa en lloc de dolça.

ESTAT
NATURAL DE
L'AQÜÍFER

▼ NIVELL FREÀTIC
AIGUA DOLÇA

Procés de
contaminació
per intrusió marina
d’un aqüífer costaner
per un excés de
bombament.

INTERFÍCIE AIGUA
DOLÇA - SALADA

AIGUA
SALADA

POUS (extracció aigua)

▼

▼

▼ NIVELL FREÀTIC
AQÜÍFER
CONTAMINAT
PER INTRUSIÓ
SALINA

AIGUA DOLÇA
AIGUA
SALADA

▲
INTERFÍCIE AIGUA DOLÇA - SALADA

A Menorca, on tenim una longitud de costa tan important i gran part dels aqüífers estan en contacte
amb la mar i amb una pressió important de pous, aquest fenomen és freqüent. La contaminació per
intrusió de l’aigua de mar derivada d’un excés de bombament es manifesta en sectors de Sant Lluís i es
Mercadal, però és especialment important a Ciutadella.
El clorur, que conjuntament amb el sodi forma el clorur sòdic, que és la sal comuna, és utilitzat com a
indicador de la contaminació per intrusió salina. Els continguts en clorurs de les aigües naturals no solen
sobrepassar els 50 o 60 mg per cada litre d’aigua. Però per efecte de la intrusió salina, en algunes zones
del nord de Ciutadella les concentracions de clorurs es troben habitualment entre 400 i 1.000 mg/l.
Fins ara, l'Organització Mundial de la Salut no ha establert un valor guia màxim de clorur i de sodi a
l'aigua de consum basat en criteris de salut. Tot i així, quan l'aigua de consum supera els 250 mg/l de
clorur és molt probable sentir un gust salat, per la qual cosa normalment es rebutja per beure.

!

SABIES QUE...
El consum elevat de sal produeix hipertensió arterial, ja que els ronyons no són capaços
d’eliminar la que sobra. A més, empitjora els problemes de cor i de les artèries, sobretot en les
persones amb problemes d’obesitat.
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ACTIVITAT 11
En quina situació es troben les masses d’aigua
subterrània de Menorca?
Les mesures encaminades a assolir una utilització racional de l’aigua i a protegir els aqüífers de la
nostra comunitat es recullen al Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.
En aquest document també es descriuen quins són els problemes que actualment pateixen les
nostres masses d’aigua.

A. Visita la pàgina web del ‘Portal de l’aigua de les Illes Balears’ i indica quina
és la disponibilitat d’aigua que tenim actualment a Menorca i en quina fase de
sequera ens trobam.

B. A la mateixa pàgina, cerca el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica
de les Illes Balears i en aquest, el document que fa referència a l’estat i
situació de risc de les masses d'aigua subterrània.
A partir de la informació disponible en aquest document pinta de color vermell
les masses d’aigua de Menorca que es troben en mal estat i de color verd les
que presenten un bon estat, pel que fa a la quantitat, als nitrats i als clorurs.

QUANTITAT

NITRATS

CLORURS
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3. Com empram l’aigua a Menorca?
L’estalvi d’aigua està a les nostres mans! Petits gestos quotidians
poden suposar un gran estalvi d’aigua. Imagina’t quanta aigua
estalviaríem anualment en una ciutat de prop de 30.000 habitants,
com Maó o Ciutadella, si tots els seus habitants decidissin prendre
dutxes diàries de cinc minuts en lloc de banys o dutxes més llargues!
L’aigua dels aqüífers és extreta mitjançant pous. A Menorca, la majoria dels pous s’utilitzen per regar,
però més de 300 s’empren per obtenir l’aigua que emprarem a ca nostra (abastament i proveïment).
Els pous es concentren especialment al sud-est de l’illa, però també a ponent, i açò provoca una
concentració desmesurada en aquestes dues zones. Al mapa de davall pots veure els pous registrats que
tenim a Menorca i per a què s’empren.

Localització dels pous
registrats a Menorca.
Font: Govern de les Illes
Balears
Usos del pous
● Abastament urbà i proveïment
■ Regadius i usos ramaders
● Cases particulars

Tot i que a Menorca tenim més pous destinats a regar que a l’abastiment, s’estima que la quantitat
d’aigua que s’extreu d’aquests pous és major en els segons. Així, es creu que s’empra una major quantitat
d’aigua per als usos domèstics, que inclouen les accions quotidianes en què es fa ús de l'aigua a casa,
com el bany, la cuina, etc., que a l’agricultura i la ramaderia. Açò es degut, en part, al fet que entre els
usos domèstics també s’inclou tota l’aigua que s’empra per al turisme.

Agrícola (reg)
Abastament
i proveïment

30%

63%

Estimació de l’ús de l’aigua a
Menorca per sectors.
Font: Govern de les Illes Balears

Ramader

3%

Industrial

4%
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La majoria de pous de Menorca són una mena de túnels verticals que solen assolir profunditats màximes
entorn als 100 m. Tot i que n’hi ha alguns de molt amples, normalment presenten diàmetres petits d’uns
30 cm. Als pous s’hi submergeix una bomba que és l’encarregada d’aspirar l’aigua subterrània cap a la
superfície.
Un cop l’aigua s’extreu, s’emmagatzema en uns grans dipòsits. Just en sortir dels pous, o en els dipòsits
mateixos, l’aigua es desinfecta amb clor, amb l’objectiu de matar els microorganismes que pot contenir.

Pou de Toraixa as Castell i dipòsit d’aigua des Caragolí a Ciutadella.
Part de l’aigua que s’extreu als municipis des Castell i Maó, a més de clorar-la, és dirigida a unes plantes
potabilitzadores que redueixen les concentracions de nitrats de l’aigua perquè pugui ser consumida
amb concentracions d’aquesta sal inferiors a 50 mg/l. Aquestes instal·lacions tenen com a inconvenient
l’energia que necessiten per funcionar i que una part de l’aigua és rebutjada i no es pot emprar en usos
potables.
Un cop l’aigua ha estat tractada, des dels dipòsits és conduïda per gravetat o mitjançant bombes
d’impulsió per un entramat enorme de canonades fins a les cases. És important tenir en compte que
durant aquest viatge una part important de l’aigua es perd. A Menorca, entre un 15 i un 32 % de l’aigua
que s’extreu dels aqüífers mai arriba a la seva destinació final a causa de les fuites. El 2018, es van perdre
a l’illa 2,9 mil milions de litres d’aigua per aquest problema.

ACTIVITAT 12
Els incontrolats, popularment coneguts com a fuites d’aigua, representen un
problema greu, especialment en els indrets on, com Menorca, la disponibilitat
d’aigua és limitada. Cerca a Internet informació sobre aquesta qüestió i
respon:
A. Quin és el percentatge de fuites d’aigua al teu municipi? Quins són els
municipis amb un percentatge més elevat i més baix d’incontrolats a Menorca?

B. Esbrina les causes que provoquen les fuites i quines mesures cal prendre
per evitar-les.
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3.1. El dessalatge d’aigua de mar
El procés consistent a eliminar les sals de l’aigua de mar per obtenir aigua dolça s’anomena
dessalinització o dessalatge. Les plantes dessaladores són les instal·lacions industrials on es duu a terme
aquesta tasca.
Existeixen diversos procediments per dessalar l’aigua de mar. L’osmosi inversa és una de les tècniques
més habituals. Després d’un pretractament per eliminar les impureses de l’aigua de mar, com l’arena,
algues, etc., s’aplica una gran pressió sobre l’aigua salada amb l’objectiu que travessi unes membranes
que actuen com a barrera selectiva, ja que permeten el pas d’aigua i la retenció de sals.
D’aquest procés en resulten dos corrents d’aigua, un de molt carregat de sals i un altre que pràcticament
no en té. El més carregat es retorna a la mar diluït amb aigua de mar per no afectar el medi i al que no
en té s’hi afegeixen unes sals (remineralització) perquè l’aigua sigui apta per al consum humà.
Tot i que la gran majoria d’aigua que empram a Menorca procedeix de l’aigua que s’extreu dels aqüífers
mitjançant pous, des del 2019, quan va entrar en funcionament una planta dessaladora a Ciutadella,
algunes urbanitzacions del sud d’aquest municipi i part del nucli urbà s’abasteixen amb aigua dessalada.

ACTIVITAT 13
Inconvenients del dessalatge de l’aigua de mar
De cada vegada, les plantes dessaladores utilitzen una tecnologia més eficient,
però encara representen alguns aspectes negatius que cal tenir ben en compte.
Indica si les afirmacions següents són vertaderes o falses.
V F
El consum energètic de la planta dessaladora és molt elevat. Si aquesta energia es genera
utilitzant combustibles fòssils, dessalar aigua implica incrementar l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle.
El procés d’extracció de la sal de l’aigua de mar produeix un residu concentrat, que
s’anomena salmorra, l’abocament a la mar del qual pot causar efectes negatius als
ecosistemes marins si no es fa de forma adient.
L’eficiència de la planta és més gran quan hi ha una continuïtat de la producció i es genera
un cabal constant. L’estacionalitat de la demanda d’aigua a les Illes Balears, a causa del
turisme, no ajuda a mantenir-ne l’eficiència.
No afavoreixen l’estalvi d’aigua, ja que es pot transmetre a la societat la sensació que el
problema de la disponibilitat de l’aigua està resolt i que es disposa d’un recurs infinit.

!

SABIES QUE...
Espanya és el quart estat de major capacitat de producció d’aigua dessalada després de
l’Aràbia Saudita, els Estats Units i els Emirats Àrabs Units. La primera planta es va construir a
Lanzarote el 1964 i actualment ja en són més de 760, que generen 5 milions de metres cúbics
d’aigua dessalada al dia.
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3.2. L’aigua a ca nostra, indispensable i escassa
Després del llarg viatge que significa extreure l’aigua de l’interior de la terra fins que està a punt per
consumir, l’aigua arriba a ca nostra. A partir d’aquest moment utilitzam l’aigua per a propòsits molt
diferents.
Però tenint en compte que l’aigua és un element bàsic per a la nostra vida i a la vegada un recurs escàs,
limitat i fràgil, és important que procurem fer-ne un ús racional, adoptant mesures d’estalvi i ús eficient.
Els habitants de Menorca gastam una mitjana de 297 litres d’aigua per persona i dia. L'Organització Mundial
de la Salut (OMS) explica que són necessaris entre 50 i 100 litres d'aigua per persona i dia "per garantir que
es cobreixen les necessitats més bàsiques i sorgeixin poques preocupacions en matèria de salut".

ACTIVITAT 14
Calculau la quantitat d’aigua que podeu gastar al llarg d’un dia, pensant quantes vegades realitzau cada acció i el consum total que suposa la seva repetició
QUAN

GASTES

Estires la cadena (d’un vàter amb
sistema d’estalvi, que avui en dia
són la majoria)
Estires la cadena (d’un vàter
sense sistema d’estalvi)

VEGADES
AL DIA

1l

10 l

Et rentes les dents amb l’aixeta
tancada, quan no la necessites
Et rentes les dents amb l’aixeta oberta
tot el temps (com a mínim cal rentar-se
les dents 2 minuts)

1l

12 l per

Et fas net les mans amb l’aixeta
tancada, quan no la necessites

1l

Et fas net les mans amb l’aixeta
tancada, quan no la necessites

12 l per

Et dutxes (una dutxa
habitualment dura 8 minuts)

8 l per

Et banyes

200 l

Beus un got d’aigua

0,25 l
En acabar el dia jo tot sol he gastat
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TOTAL
AL DIA

ACTIVITAT 15
El resultat que obtens a l’activitat anterior correspon a la quantitat d’aigua que has emprat només
tu, però pensa que al llarg del dia també gastaràs aigua en altres accions que compartiràs amb la
teva família, com posar una rentadora (entre 39 i 62 litres) o el rentaplats (entre 7 i 18 litres), entre
moltes d’altres. Per conèixer realment la quantitat d’aigua que gastes a casa, cal que calculis la
dotació litre per persona i dia.

A. Demana als teus pares una factura d’aigua de casa teva i du-la a classe.
Cerca-hi el consum total (en m3) i els dies que inclou (normalment són
tres mesos). Multiplica el nombre de dies que agafa la factura pel nombre
de persones que viviu a ca vostra. Després divideix el consum
(en litres, 1 m3 = 1.000 litres) pels dies i les persones que has multiplicat abans.
Així obtindràs el consum per persona i dia de la teva família.

B. Calcula la mitjana de consum del total de la classe i compara-la amb les
mitjanes de consum dels diferents municipis de Menorca. Aquesta informació
la pots trobar a la pàgina web de l’Observatori Socioambiental de Menorca
(OBSAM) al document de consum urbà d’aigua. Quins municipis consumeixen
més aigua? I menys?

C. Reflexiona sobre el vostre consum; sou bons estalviadors d’aigua?
Pots ajudar-te cercant a Internet i comparant els resultats amb consums
litre/persona/dia a escala nacional i mundial.
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ACTIVITAT 16
Què podem fer per estalviar aigua?
Organitzau-vos en petits grups.
A. Feis una llista de bones pràctiques que condueixin a reduir el consum
d’aigua en diferents situacions:
Al bany

A la cuina

Al jardí

A l’escola

B. Discutiu què podrien fer els ajuntaments de Menorca i altres institucions
per fomentar i aconseguir un consum de l’aigua més responsable.
C. Després, amb els grups que heu format, exposau les vostres solucions i
mirau de trobar entre tota la classe quines són les més importants.
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!

SABIES QUE...
És molt important triar bé les plantes del nostre jardí. Regar un jardí de gespa significa gastar
uns 20 litres d’aigua a la setmana a l’estiu per cada metre quadrat. En canvi, un jardí de plantes
mediterrànies necessitarà uns 4 litres a la setmana per metre quadrat. A més, cal tenir en
compte també que si regau les plantes al migdia l’aigua s’evaporarà 8 vegades més ràpid que si
ho feim al vespre o de bon matí.

ACTIVITAT 17
Lampista: se m'ha romput l'aixeta!
Simularem que se’ns ha romput una aixeta a l’escola/institut per conèixer
quina quantitat d’aigua es perd si no l’adobam.
Disposam d'un got petit de decilitre i un rellotge. Obrim l'aixeta lleument de
forma que l'aigua surti gota a gota, com si estigués rompuda, i mesuram el
temps que tarda a omplir-se el got. Després calculam la pèrdua d'aigua en un
minut, una hora, un dia, un mes i un any.

Pèrdua
d’aigua
(litres):

Minut

Hora

Dia

Mes

Any

3.3. L’aigua embotellada
Espanya és el tercer país d'Europa i el sisè del mon que consumeix més aigua embotellada. Aquest
gran consum té importants conseqüències mediambientals per l’enorme quantitat de residus plàstics
que genera. Per açò, la manera més senzilla de deixar de contribuir a la creixent muntanya de plàstic és
trobar un bòtil reutilitzable que t'agradi prou per dur-lo pertot arreu i emprar aigua de l'aixeta.

!

SABIES QUE...
•• A Menorca un litre d'aigua de l'aixeta costa 0,0012 €, mentre que es paga el litre d'aigua
embotellada a una mitjana de 0,50 € el litre. Açò significa que l’aigua embotellada és unes
400 vegades més cara!
•• Es calcula que a Espanya cada dia es compren uns 10 milions de bòtils de plàstic d’aigua.
Només es reciclen un 25 % dels envasos de plàstic i un 50 % acaben a l’abocador.
•• El plàstic dels milers de milions de bòtils que es fabriquen a l'any, si no es recicla, tarda entre
450 i 500 anys a descompondre’s i suposa una greu amenaça per a la mar.
•• Fabricar un bòtil d'aigua d'1 litre consumeix 7 litres d'aigua (és a dir, set vegades l'aigua que
contindrà) i 162 grams de derivats de petroli per produir el plàstic.
•• La petjada de carboni de l'aigua embotellada no s'acaba en la seva fabricació: cal envasar-la,
transportar-la i gastar més energia en el seu reciclatge.
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ACTIVITAT 18
La qualitat de l’aigua embotellada
Moltes vegades l’aigua de l’aixeta té la mateixa qualitat o fins i tot millor que moltes marques
d’aigua embotellada. En alguns pobles on açò no és així, els ajuntaments han obert fonts públiques
a diversos espais, com les escoles, on l’aigua es potabilitza perquè qui vulgui en pugui fer ús.

Organitzau-vos perquè cadascú dugui a classe un bòtil d’aigua embotellada
d’una marca diferent i cercau a l’etiqueta la composició química de l’aigua.
Consultau a la web del vostre ajuntament si publica les analítiques de
l’aigua de l’aixeta. Indica al requadre i per als següents supòsits quina aigua
embotellada o de l’aixeta (si l’heu trobat) és la més adient:

L'aigua mineral dèbil té nivells baixos de magnesi i calci. És
recomanable per a nadons i pacients amb problemes renals.
A causa de la seva baixa mineralització, el cos pot processar
les sals més fàcilment.

L'aigua baixa en sodi és coneguda com a hiposòdica diürètica.
Aquest tipus d'aigua és la més adient per a persones amb
problemes de ronyó i hipertensió. També afavoreix pacients
amb problemes cardíacs o amb retenció de líquids.

L'aigua alta en sodi té una elevada concentració de sal.
Pot ser adequada per als esportistes, per recuperar el cos
després de les competicions.

L'aigua ferruginosa posseeix un alt contingut de ferro.
És aconsellable per a persones anèmiques o amb pèrdua
de ferro.

Les aigües càlciques presenten un alt contingut de calci.
Recomanades per a fillets, gent gran i embarassades,
ja que ajuden a la reabsorció de calci.

Les aigües magnèsiques destaquen per les seves propietats
laxants. També posseeixen propietats que ajuden a combatre
l'estrès. De la mateixa manera, ajuden a la regeneració muscular
després d'activitats físiques intenses i poden ajudar a disminuir
el colesterol.
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3.4. L’aigua a l’agricultura i a la indústria
L'aigua no s'utilitza solament per als propòsits domèstics, els éssers humans també empram l'aigua
a l'agricultura i a les indústries. A l’agricultura l'aigua s'utilitza principalment per regar collites i, de fet,
el seu ús és molt important, ja que s’estima que un 70 % de l’aigua que s’extreu al món s’utilitza per a
l’agricultura. És important tenir ben present que aquest sector proporciona aliment a tota la societat, per
la qual cosa el gran consum d’aigua en el sector primari és responsabilitat de tothom.

ACTIVITAT 19
Per obtenir productes agrícoles com fruites, hortalisses, cereals, etc., la terra necessita aigua. Hi ha
dues maneres de rebre l'aigua: la pluja i el reg. Els cultius que només utilitzen la pluja són coneguts
com de secà. Alguns cultius de secà són els cereals, la vinya, l'ametler i l'olivera. Els cultius que
necessiten sistemes de regadiu són els fruiters i les hortalisses.
El sistema tradicional de reg a Espanya és per inundació (també conegut com a reg per gravetat
o a manta). L'aigua es canalitza per síquies i inunda terrenys plans. Aquest sistema fa segles que
funciona. Els sistemes moderns de regadiu substitueixen a poc a poc el reg tradicional. El més
conegut és el reg per degoteig, que s'utilitza tant en hivernacles com a l'aire lliure. El reg per
aspersió també forma part dels sistemes moderns de regadiu.

REG PER DEGOTEIG

REG PER ASPERSIÓ

REG A MANTA O
PER INUNDACIÓ

Informa’t i planteja els avantatges (✔) i inconvenients (✘) dels diferents
sistemes de reg i en quins cultius es fan servir habitualment.

✔
✘
✔
✘
✔
✘
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!

SABIES QUE...
Els àrabs, artífexs de les tècniques de regadiu per inundació mitjançant síquies, van ser grans
enginyers hidràulics. Quan van colonitzar Menorca a principi del segle x van establir els seus
horts als barrancs del sud de l’illa, afavorits pel resguard del vent, però especialment per la
presència de fonts d’aigua, que els van permetre construir complexos sistemes hidràulics
per al reg.

Al món l’ús de l’aigua a les indústries s’estima en un 20 %, que juntament amb l’agricultura utilitzen
un 90 % de l’aigua, i deixen un 10 % a les llars i els serveis. En aquest sector l’aigua respon a diversos
propòsits. Avui dia costa imaginar una indústria que no utilitzi aigua en algun dels seus processos, com a
ingredient o matèria primera, per escalfar, refredar, en els processos de fabricació o en els d'acabat.

ACTIVITAT 20
Ús de l'aigua a la indústria
Altres

1%

Refinació de
petroli

Tèxtil

13%

Transf. cautxú

3%

6%

Material
construcció
Química

4%

Curtits

30%

4%

Paper

28%
Alimentació

11%

Dos sectors industrials sols consumeixen la meitat de l'aigua necessària per a
la indústria. Quins són? Per què creus que necessiten tanta aigua?

Quines activitats industrials creus que necessiten emprar més aigua a
Menorca?
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ACTIVITAT 21
Més enllà de la necessitat que tenim de l’aigua a ca nostra, hem de ser conscients que
indirectament s’empra per a un gran nombre d’activitats en diferents usos, que repercuteixen en el
nostre dia a dia.

Relaciona amb fletxes cada ús amb les activitats en què empram l’aigua.

Netejar els animals

Cuinar i escurar

DOMÈSTIC

Tenyir roba

INDUSTRIAL

Regar arbres fruiters

Refredar o escalfar
AGRÍCOLA

Abeurar

Fabricar productes
alimentaris

RAMADER

Regar jardins

Inundar camps
per sembrar arròs
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4. A on va a parar l’aigua que empram?
T’imagines què passaria si no tinguéssim depuradores?
No dur a terme una depuració d'aigües residuals tindria
efectes molt negatius sobre el medi ambient i la salut de
les persones, ja que suposaria l'abocament al medi natural
d'aigua amb contaminants procedents de l'activitat humana,
ja sigui domèstica, industrial o fins i tot agrícola.

4.1. La depuració de les aigües residuals
El viatge de l’aigua no acaba després d’emprar-la a ca nostra. Quan surt pel desguàs, l’aigua bruta
es canalitza per la xarxa de clavegueram, que la condueix fins a una planta depuradora, on rep un
tractament per ser descontaminada.
Una planta depuradora o EDAR (estació depuradora d’aigües residuals) és una instal·lació on l’aigua
residual de les zones urbanes i industrials és sotmesa a un procés en el qual, per mitjà de la combinació
de diversos tractaments, se n’eliminen la matèria en suspensió i les substàncies contaminants dissoltes.
Cal assenyalar que les aigües industrials han de rebre un tractament previ a les mateixes indústries per
assimilar-les a aigües residuals domèstiques.

ACTIVITAT 22
La depuració de l’aigua pas a pas
A partir de la figura de la pàgina següent, posant el número corresponent,
ordena les frases seguint els passos del procés de depuració de l’aigua
residual.
L’aigua es distribueix als decantadors primaris, on els sòlids en suspensió es van acumulant
al fons en forma de fang.
L’aigua passa per unes reixes on van quedant les deixalles sòlides que porta l'aigua
residual.
Es dirigeix a un canal anomenat desgreixador i desarenador.
Els microorganismes van a un segona piscina. Ara pesen molt més i això fa que s'enfonsin
i quedin al fons.
Les partícules de brutícia petites que queden són eliminades per uns microorganismes
que es van menjant tota la porqueria.

A Menorca totes les plantes depuradores disposen de pretractament (complet o parcial), però la
presència de la resta de fases varia d’unes a altres. Només un parell d’instal·lacions tenen tractament
primari (és indicat en zones industrialitzades) i no totes tenen el terciari, que a la vegada pot presentar
tècniques variables segons l’EDAR i amb diferents finalitats.
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En arribar a les depuradores, l’aigua és sotmesa a
un tractament en diverses etapes:

1

Pretractament
Abans de res, l’aigua
passa per unes reixes
gruixades que retenen
els residus sòlids
més grans que han
estat arrossegats per
l'aigua residual. A
continuació, passa
per unes altres de
més fines que retenen
els més petits.
Aquests residus són
retirats i dipositats en
contenidors per evitar
que passin al circuit
de tractament, ja que
podrien danyar la
instal·lació.
Després l’aigua
passa a un dipòsit
on s’introdueix aire,
que fa surar les
substàncies de menor
densitat, com greix
i sabó (desgreixat),
i les partícules
més pesants, com
l’arena, sedimenten
al fons i es retiren
mecànicament
(desarenament).

2

3

Tractament
primari
A continuació, l’aigua
arriba al decantador
primari, un dipòsit
de sedimentació,
on queda en repòs
durant un temps.
Mentre va passant
el temps i com que
és més feixuga, una
part de la brutícia va
quedant dipositada
al fons formant un
fang, que serà retirat.
Abans de passar
a l’etapa següent,
també s’eliminen
les substàncies que
poden quedar surant
a la superfície.

Tractament
secundari
o biològic
L’aigua és dirigida
a tancs anomenats
reactors biològics,
on s’afegeix oxigen
per afavorir el
creixement d’uns
microorganismes
que s’encarregaran
d’eliminar la
brutícia present
a l’aigua. Aquests
microorganismes
generen fangs, que se
separen habitualment
de l’aigua mitjançant
decantadors, similars
als emprats en el
tractament primari.
L'aigua obtinguda
després d'aquesta
fase ja es pot
considerar tractada
i pot ser abocada al
medi (a la mar o a
un torrent) de nou en
bones condicions.

4

Tractament
terciari
En aquest tractament
addicional, l’aigua
pot ser sotmesa a
diversos processos
físics o químics,
com decantacions
amb productes
químics, filtracions
i desinfeccions.
La finalitat pot ser
l’exigència d’una
millor qualitat de
l’aigua al punt
d’abocament (zones
sensibles) o bé
oferir la possibilitat
de tornar a emprar
l’aigua.
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ACTIVITAT 23
La depuració de l’aigua
Resol les qüestions següents:
A. Per què cal depurar les aigües residuals?

B. Quin tipus de residus se separen en el pretractament? I en els tractaments
primari i secundari?

C. Creus que hi ha EDAR a tots els indrets del món? Si penses que no, quines
conseqüències creus que té que no n’hi hagi?

Habitualment, l’aigua de pluja que s’acumula al carrer es recull i es dirigeix a les depuradores, on es
mescla amb l’aigua residual. De cada vegada més, molts ajuntaments intenten recollir aquestes aigües,
que s’anomenen pluvials, facilitant que s’infiltrin al terreny, aprofitant-les per regar o, almenys, eviten que
arribin a les depuradores.
Tot i així, l’aprofitament d’aquestes aigües encara és molt i molt petit i normalment acaben arribant a
les depuradores, moltes vegades arrossegant innumerables deixalles que troben pel camí. A aquestes
deixalles cal sumar-ne moltes altres que són llançades habitualment pel vàter i que poden provocar el
col·lapse de les depuradores i la xarxa de clavegueram.
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El vàter no és un poal de fems!
Pel vàter només s’han de rebutjar tres coses: orina,
femtes i paper higiènic. Els bastonets per a les orelles o
les tovalloletes humides, que són d'un sol ús, mai s’han
de tirar pel vàter, ja que causen un impacte molt greu a
l'entorn.
Si es tira una tovalloleta al vàter, aquesta recorre els
conductes pels quals discorre l'aigua sense desfer-se
com fa el paper higiènic i s'acumulen fins a embussar les
canonades.
Les tovalloletes que no queden encallades segueixen el
seu camí fins a les estacions de bombament d'aigües
residuals (que impulsen l'aigua fins a les depuradores) i
moltes queden adherides a les bombes, obstaculitzen el
pas a la resta de residus i obliguen a fer intervencions de
neteja de forma periòdica.
En el pretractament de les depuradores han de ser separades mecànicament, amb la ingent generació
de residus que açò implica. Si les tovalloletes aconsegueixen arribar a l'entorn natural perquè no s’han
eliminat abans d'arribar a la depuradora, poden tardar fins a 600 anys a desaparèixer!
Aquestes accions representen a més un important cost econòmic. L’Ajuntament de Palma retira cada
any més de 1.000 tones de tovalloletes, una actuació que es calcula que té un cost de més de 400.000
euros anuals.

ACTIVITAT 24
Posa-ho fàcil a les depuradores!
Hi ha moltes accions que segurament deus tenir clares, ja que són importants per preservar el
medi ambient. A més, moltes són importants per ajudar al bon funcionament de les depuradores.

Marca el que cal fer o el que no, ni a casa ni al carrer, entre d’altres coses, per
no perjudicar el funcionament de les depuradores.
SÍ NO
Tirar residus pel vàter que no siguin paper higiènic.
Reutilitzar l’aigua, per exemple la que empram per fer net la verdura, per regar.
Tirar oli, pintura o dissolvent per la pica.
Col·locar una paperera al bany, per tirar-hi residus, com les tovalloletes o els bastonets.
Tirar deixalles pel carrer, que podrien ser arrossegades per l’aigua de pluja.
Abans de rentar els plats assegurar-se de tirar totes les restes de menjar al fems, no a l’aigüera.
Recollir l’aigua de la dutxa quan esperam que torni calenta per emprar-la després per a un
altre ús.
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4.2. La reutilització de les aigües depurades
L’aigua que surt d’una depuradora es pot tornar a emprar per a diferents usos. La reutilització d'aigua
és el procés que permet tornar a emprar l'aigua que ha tingut anteriorment un ús domèstic o industrial.
Per poder oferir aquest segon ús útil a aquestes aigües és necessari aplicar un tractament addicional al
tractament convencional de depuració.
Així, perquè açò sigui possible, les depuradores han de poder aplicar un tractament terciari, que implica
un procés avançat de depuració en què, un cop realitzats els tractaments primari i secundari, s’apliquen
unes tècniques amb les quals la qualitat de l’aigua depurada millora significativament. Les aigües
tractades per a la seva reutilització s’anomenen aigües regenerades.
A més, existeixen nombroses iniciatives per aprofitar tots els recursos que podem obtenir del procés de
la depuració, com són els fangs. El fang generat es tracta deshidratant-lo i reduint el seu contingut de
microorganismes. Posteriorment es pot aprofitar per obtenir energia i com a adob orgànic a l’agricultura.

ACTIVITAT 25
Per a què es poden emprar les aigües regenerades?
A Espanya, per poder fer ús de les aigües regenerades cal seguir un reglament, on, entre d’altres,
es requereix una aprovació prèvia de les autoritats sanitàries. Aquest reglament indica per a què es
poden emprar i per a què no, i quina qualitat ha de tenir l’aigua regenerada per a cadascun dels
usos, que no tenen el mateix grau d’exigència.

Cerca a Internet per a quins usos es pot emprar l’aigua regenerada a Espanya
i per a quins no, i esbrina els usos on el grau de depuració ha de ser més
exigent. Aquesta aigua es pot emprar per beure a Espanya?

NOTA: A les Illes Balears una llei obliga que els camps de golf siguin regats amb aigües regenerades i es
prohibeix de manera expressa l’ús d’aigua extreta dels pous per a aquesta finalitat.

!

SABIES QUE...
Especialment a les cases que no disposen de servei de sanejament, l'aigua residual de la llar es
pot netejar de manera natural fent-la passar per diversos filtres formats per tipus diferents de
vegetació. És el que es coneix com a filtres verds, on l’aigua roman el temps necessari perquè
els microorganismes i les plantes que hi habiten puguin eliminar-ne els contaminants. El procés
és equiparable fins i tot a un tractament terciari d’una depuradora, però de manera natural.
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4.3. La depuració i reutilització de l’aigua a Menorca
Les aigües residuals de Menorca es tracten a dotze depuradores principals, tot i que n’hi ha d’altres, de
més petites, en algunes urbanitzacions, a l’aeroport i també a grans hotels i indústries.
L’aigua depurada s’aboca principalment a la mar i en alguns casos a torrents. Des de l’any 2000, una part
de l’aigua depurada de Menorca es reutilitza per a diferents usos. El 2018, a la nostra illa es van depurar
7.992.847 m3 d’aigua, dels quals 378.427 m3 es van reutilitzar.
L’aigua reutilitzada a Menorca s’empra especialment per a reg agrícola as Mercadal i a Ciutadella. A
l’aeroport s’empra per regar jardins, igual que a Sant Lluís, on també s’empra per omplir cisternes de
vàters a hotels. A més, a Menorca aquesta aigua s’utilitza per regar el camp de golf de Son Parc i des del
2019 per refredar les turbines de la central elèctrica del port de Maó.
És important tenir en compte que a Menorca hi ha urbanitzacions que no disposen de servei de
sanejament, és a dir són zones on les aigües residuals no poden ser conduïdes a les depuradores,
perquè no s’han construït les canonades necessàries per a aquest fi.
Les cases que formen aquests nuclis disposen de fosses sèptiques, uns dipòsits on s’acumulen
les aigües residuals. A les fosses sèptiques els bacteris redueixen la matèria orgànica de les aigües
residuals descomponent-la en els seus components inorgànics, però la part sòlida restant ha de ser
retirada periòdicament i transportada a una depuradora on pugui ser tractada totalment. Aquest sistema
presenta, com a gran risc, la possibilitat que hi apareguin fissures per on es pugui escapar l’aigua residual
de manera incontrolada i arribi a contaminar els aqüífers.

ACTIVITAT 26
Quanta aigua es reutilitza a Menorca?
A partir de les dades anteriors calcula quin percentatge d’aigua depurada
es reutilitza a Menorca. Creus que és molt o poc? Per què creus que no es
reutilitza més aigua?

ACTIVITAT 27
Organitzau a la vostra classe una visita a l’EDAR del vostre poble. Amb
aquesta visita podreu veure de primera mà el funcionament i els problemes
d'un sistema de depuració d'aigües residuals urbanes, les seves fases i
resultats. Per fer-ho contactau amb ABAQUA al número de telèfon 971 17 76 58.
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ACTIVITAT 28
Els usos de l’aigua regenerada
Consulta els portals web de l’OBSAM (//www.obsam.cat/documents/aiguaenergia-i-residus/) i l’IDE Menorca, que conté tota la informació cartogràfica
de l’illa (//ide.cime.es/visoride/). També pots ajudar-te mitjançant la web
d’ABAQUA (//abaqua.es/es).
A. Situa en el mapa les dotze depuradores principals que tenim a Menorca.

B. Per a cadascuna, indica a la taula següent on aboquen l’aigua depurada, si
donen un ús als fangs generats i si aprofiten una part de l’aigua regenerada, i
en cas afirmatiu indica per a què.
EDAR

Lloc d’abocament aigua

Destinació fangs

Maó-es Castell
Sant Lluís
Sant Climent
Cala en Porter
Alaior
Addaia
Es Mercadal
Es Migjorn Gran
Ferreries
Cala Galdana
Ciutadella nord
Ciutadella sud

40 | QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA | 7 AIGUA

Ús aigües regenerades

El camp de Menorca conserva moltes construccions i mecanismes antics relacionats amb l’extracció i
l’emmagatzematge d’aigua, els quals no utilitzaven cap tipus d’energia mecànica. Aquests béns etnològics
són el resultat de la feina i de l’enginy dels nostres avantpassats, per tal d’aprofitar al màxim l’aigua de
pluja i subterrània, a fi d’assegurar-se la seva supervivència.
Majoritàriament, avui en dia ja no s’empren perquè gràcies a la tecnologia moderna (motors, electricitat,
etc.) obtenir l’aigua ja no és tan costós com temps enrere. Aquesta situació ha permès millorar la vida
al camp i la seva eficiència, però, juntament amb un creixement de la població, ha fet augmentar molt la
demanda i el consum d’aigua. Els més característics a Menorca són:
Sínies i pous de torn
Són uns dispositius accionats per la força d’un animal,
per tal de poar l’aigua d’un pou fins a la superfície, a fi
d’utilitzar-la per regar o per abeurar el bestiar. Els pous de
torn són propis de Menorca i permetien elevar l’aigua des
de grans profunditats, fins i tot superiors a 80 metres. Però
a diferència de les sínies, el moviment circular de l’animal
no és continu, de manera que quan s’acabava el recorregut
de les cordes s’havia de girar l’animal i fer-lo caminar en
sentit invers.

Cisternes, aljubs i safareigs
Tant al camp com a les antigues cases dels pobles
s’habilitaven dipòsits que emmagatzemaven l’aigua de pluja
que recollien dels terrats i teulades i a vegades d’altres
bandes, com de les fonts. Les cisternes eren subterrànies
i es picaven manualment a la roca, igual que els aljubs, tot
i que alguns eren dipòsits superficials, com els safareigs,
que habitualment es destinaven a regar.

Pous
S’excavaven a la roca i ja n’hi ha de documentats de la
cultura talaiòtica. La fondària depenia de la profunditat a
la qual es trobava l’aigua. Els forats es cobrien amb una
estructura de blocs de marès on s’instal·lava una filera
d’abeuradores per al bestiar.

Els nostres avantpassats tenien un accés difícil a l’aigua i
vivien amb preocupació la possible arribada de la sequera.
Per açò, hi donaven un gran valor i es preocupaven de no
malgastar-ne. Avui en dia moltes persones no són conscients
que vivim en una illa on l’aigua és el nostre bé més preuat i
que cal tenir-ne cura per evitar que s’esgoti i es deteriori.
És feina de tots fer-ne un ús responsable!
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Consells
L'aigua és un element imprescindible per a la vida. La seva contaminació i escassetat
plantegen amenaces per a la salut humana i la vida dels hàbitats del planeta. És el
nostre deure utilitzar-la adequadament i cuidar-la, per evitar que aquest recurs s’esgoti
o es faci malbé. Per tot açò recorda que:
Estalviar aigua és salvar el planeta
No malgastis aigua! Dutxa’t en tost de banyar-te i tanca l’aixeta
mentre t’ensabones, també quan et rentes les dents i les
mans. Recull i aprofita l’aigua de l’escurada o de la dutxa quan
esperes que es posi calenta, per regar o altres usos. Assegura't
que a les aixetes i a la cadena de vàter de ca teva hi ha difusors
i dispositius estalviadors d’aigua, gastaràs menys aigua sense
que es noti.

Cada residu ha d’anar on toca

No tiris oli, pintura, dissolvent o qualsevol substància tòxica a
l’escurador. Tampoc restes sòlides o objectes al vàter, ja que
dificulten el procés de depuració i agreugen els problemes de
contaminació. Posa una paperera al bany i pensa sempre que
el vàter no és un poal de fems!

Que no se t’escapi ni una gota

Rega sempre al vespre o a la matinada, no a les hores de
més sol, i empra sistemes de degoteig. Al jardí, si has de
comprar plantes, que siguin autòctones o adaptades al clima
mediterrani, que requereixen poca aigua i són igual de polides!
No t’acostumis a emprar la mànega per netejar la terrassa i
renta el cotxe quan sigui realment necessari i amb un poal o al
túnel de rentada.

Males pràctiques a l’hort o jardí
poden contaminar l’aigua
Si teniu hort o jardí, no tiris productes químics a la terra,
aprofita el compost o els fems de bestiar per adobar-la; S’ha
d’anar molt alerta amb els fertilitzants. Cal aplicar-los en funció
d’allò que necessita el cultiu (amb una analítica de terra se sap
exactament si en fan falta o no). Si se n’apliquen de més, és un
cost innecessari, els cultius rendeixen manco i els excedents
contaminen els aqüífers.
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Consell Insular de Menorca
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Tel. (+34) 971 35 62 51
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www.menorcabiosfera.org
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