
	  

	  

CINC TEMES PRIORITARIS PER A MENORCA 

 

Quan estam a punt de travessar l’equador de la legislatura, el Cercle d’Economia de 
Menorca considera que entre els múltiples reptes que ha d’afrontar la nostra illa, hi 
ha cinc qüestions mereixedores de l’atenció prioritària de les administracions 
perquè, sens dubte, condicionaran el nostre futur a mitjà i llarg termini. 

El camp, molt més que un sector econòmic 

És prou conegut que el sector agropecuari suposa un percentatge molt reduït del 
PIB menorquí. Tanmateix, la seva importància va molt més enllà, ja que sense el 
treball dels nostres pagesos seria impossible el manteniment del paisatge i de 
l’entorn natural. Si aquests són alguns dels actius més importants del nostre 
producte turístic, és clar que s’han d’adoptar mesures amb visió estratègica per fer 
viable a llarg termini l’activitat agrària, que avui s’enfronta sobretot a dos 
problemes importants. D’una banda, la manca de rendibilitat de les explotacions, 
llastada pels baixos preus dels productes, especialment el de la llet, actualment per 
sota del cost de producció. D’altra banda, l’encara escassa connexió dels productors 
amb les empreses distribuïdores i hoteleres.  

La baixa rendibilitat s’intenta pal·liar mitjançant subvencions públiques, però és 
obvi que cal cercar alternatives de sostenibilitat que evitin el degoteig 
d’abandonaments de llocs. La llet i el formatge continuaren essent en el futur els 
principal productes de les explotacions. Per això, s’hauria d’incrementar al màxim 
—però sense caure en un excés d’oferta— la producció de formatge amb D.O., que 
genera un marge de valor afegit acceptable. La producció de llet sobrant s’hauria 
de destinar a la fabricació de pasta de formatge industrial i aprofitar els 
subproductes, com ara el xerigot. En qualsevol cas, el preu de la llet no hauria de 
ser inferior als 0,33 euros/litre per poder garantir aquesta viabilitat.  

Respecte de la connexió dels productors amb el mercat, s’han de cercar les vies 
que permetin augmentar la venda de productes menorquins a les cadenes de 
distribució locals i al sector restaurador i hoteler. Cal apostar per la qualitat, tot 
potenciant els productes ecològics, de major valor afegit i la filosofia del km 0. Però 
també s’hauria d’assolir el compromís de distribuïdors, restauradors i hotelers amb 
el camp de Menorca, atès l’interès estratègic que suposa el manteniment del 
paisatge com a reclam turístic.  

L’aposta per la qualitat, a més, requereix millorar la formació professional agrària, 
tant la dels joves que volen incorporar-se al sector com la formació permanent dels 
pagesos en actiu, per tal d’afavorir la seva adaptació a les noves tècniques de 
producció i d’elaboració de productes agroalimentaris que permetran assolir els 
paràmetres de màxima qualitat. Només així podrem satisfer les demandes d’uns 
mercats cada cop més exigents.  



	  

	  

Cal abordar la mobilitat i els transports des d’una visió global 

Menorca presenta greus problemes de mobilitat que s’arrosseguen des de fa molts 
anys. No cal dir que les discrepàncies polítiques han entorpit la recerca d’una 
solució ràpida i efectiva, com ara en el cas de la carretera general. Després de dos 
anys d’impàs, en les últimes setmanes s’han reprès les obres, la qual cosa és una 
bona notícia. Ara cal que s’executin amb la suficient rapidesa i amb els criteris 
tècnics adients per resoldre els problemes de circulació i seguretat de la principal 
carretera de l’illa. 

D’altra banda, de cada any s’accentua més el problema d’accés, durant la 
temporada turística, a la costa i als paratges naturals (Favàritx, punta Nati, etc.), la 
qual cosa genera frustració entre els nostres visitants, els quals poden emportar-se 
una mala imatge de Menorca. En la nostra opinió, el problema s’ha d’abordar des 
d’una visió global perquè a hores d’ara no hi ha cap restricció a l’arribada de cotxes 
particulars per via marítima, ni cap limitació al parc de cotxes de lloguer. Això fa 
que en temporada alta tant residents com visitants hagin de patir la saturació. És 
urgent definir el que hauria de ser el nostre model de mobilitat tot cercant un 
equilibri entre la seguretat, el respecte al territori, l’activitat econòmica i les 
necessitats dels ciutadans. Cal que aquest model tengui el màxim de consens per 
després poder aplicar els criteris tècnics que permetin definir els tipus de carretera i 
de transport adients per assolir l’objectiu d’una circulació segura i fluïda. Pel que fa, 
en concret, a l’accés als paratges naturals i platges verges, creim que s’ha posat 
massa l’accent en els pàrquings quan el problema és sobretot de gestió de la 
demanda de visitants, tant turistes com residents. 

En referència al transport marítim, el problema principal és ara la provisionalitat de 
les estacions marítimes de Maó i Ciutadella, així com l’increment de passatgers i de 
vehicles per via marítima, la qual cosa obliga a atendre aquesta demanda amb la 
màxima urgència. 

Tot i la recent inclusió en els Pressuposts Generals de l’Estat de l’augment del 
descompte de resident fins al 75%, la qual cosa abaixa el preu dels bitllets entre 
illes, queden sense resoldre importants problemes pel que fa al transport aeri que 
requereixen una atenció urgent. Així, cal assegurar les connexions aèries durant 
l’hivern, sobretot amb Barcelona i Madrid, a preus raonables no només per als 
menorquins, sinó també per als visitants. El model aplicat a Sardenya, basat en la 
tarifa plana, ens hauria de servir d’exemple.  

La definició de la imatge turística de Menorca 

Menorca no ha resolt de manera satisfactòria la definició d’una imatge turística 
pròpia. Tanmateix tenim un element molt potent, la Reserva de Biosfera que 
s’hauria de potenciar i aprofitar millor. Un altre element és el patrimonial i cultural, 
per al qual no s’han d’escatimar esforços. En aquest sentit s’hauria de posar tot 
l’esment en aconseguir la nominació de Patrimoni de la Humanitat per a la Menorca 



	  

	  

Talaiòtica corregint els defectes detectats en la candidatura. Sobre aquests dos 
fonaments, la imatge que s’ha de definir de Menorca ha de ser: 

a) Real, oferint informació veraç sobre platges, carreteres, infraestructures, 
activitats, etc. És molt perillós oferir una imatge falsa, ja que això genera un 
efecte negatiu multiplicador que és molt difícil de redreçar. 

b) Innovadora, apostant per l’energia renovable, el transport públic elèctric, la 
sostenibilitat dels recursos naturals, l’establiment de sinèrgies amb els 
sectors productius i especialment amb l’agrari, etc. 

c) Creadora, promovent tota mena d’esdeveniments: esportius, culturals, 
gastronòmics, congressos, etc., tot aprofitant les potencialitats que ofereix 
l’illa (espais naturals terrestres i reserves marines, productes autòctons, 
filosofia slow, etc.). 

d) Diferenciada respecte d’altres zones turístiques, de manera que el visitant 
s’adoni que el que li ofereix Menorca no ho trobarà fora, o almenys no amb 
el mateix grau de satisfacció.  

e) Imaginativa front als altres destins saturats de la Mediterrània. 

L’objectiu, en suma, és aconseguir una marca turística potent i diferenciada, en què 
natura i progrés econòmic i social vagin de la mà. Per això cal un ampli consens 
social i polític que eviti els canvis de rumb sobtats a l’albir del joc electoral, que 
dificulta mantenir una estratègia a llarg termini i compromet la seguretat jurídica. 

Les TIC, fonament del futur 

El desenvolupament exponencial de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) en els últims temps continuarà en el futur amb un ritme cada 
cop més accelerat. Com a col·lectivitat, no podem quedar al marge d’un procés que 
afecta tots els ordres de la vida quotidiana i en particular de l’activitat econòmica. 
Un primer problema que s’ha de resoldre de manera peremptòria és el de la 
qualitat dels serveis d’internet, ja que el dèficit actual compromet la bona marxa de 
les empreses, cada cop més connectades i internacionalitzades, i dificulta el futur 
desenvolupament, sobretot en els sectors quaternari (societat de la informació i del 
desenvolupament) i quinari (cultura, art, oci, salut, entreteniment). Això inclou, és 
clar, la necessitat de comptar amb una  xarxa de fibra òptica que estigui dins dels 
paràmetres de l’alta velocitat de 300 MBS, tant per pujada com per baixada. No 
podem oblidar tampoc que ja són moltes les persones i empreses que cerquen 
entorns com el que ofereix Menorca per treballar, però per això requereixen d’una 
tecnologia de primer nivell per dur a terme la seva activitat. El Centre BIT d’Alaior 
és també una bona oportunitat que cal aprofitar per desenvolupar les empreses 
fonamentades en les TIC.  

Però no només és una qüestió d’infraestructures, sinó que cal aprofitar el capital 
humà que suposen els nombrosos joves menorquins excel·lentment formats, així 
com atreure nous talents, ja que l’economia del futur es fonamenta en el 
coneixement. Es tracta, doncs, d’una quàdruple aposta pel talent, la diversificació 
econòmica a partir dels nous sectors emergents, el coneixement i la productivitat 



	  

	  

com a clau del futur desenvolupament que hauria de generar un alt valor afegit i 
crear llocs de treball de qualitat per a tècnics i professionals ben formats. 

Aigua i energia, recursos imprescindibles 

El canvi climàtic ja és una evidència incontestable. Una illa de petites dimensions 
com la nostra, que a més és Reserva de Biosfera, ha de tenir especial cura dels 
seus recursos hídrics —tot moderant les extraccions— i fer servir unes energies 
renovables que evitin les emissions de CO2 i altres gasos que provoquen 
l’escalfament de l’atmosfera.  

Pel que fa a l’aigua, és urgent millorar els recursos hídrics dels aqüífers, d’una 
banda, i la gestió dels serveis municipals dels serveis d’abastament d’aigua i 
sanejament, de l’altra. Per tant, 

a) Cal realitzar amb urgència un estudi de recàrrega artificial de l’aqüífer de 
Migjorn amb aigües regenerades, la qual cosa ha d’incloure el disseny i 
l’experimentació d’una planta pilot i la construcció dels sistemes de 
recàrrega definitius. 

b) Definir i executar un pla de regeneració i aprofitament d’aigües residuals 
(Pla RAAR), que inclogui tant la reutilització de l’aigua per a usos diversos 
com per a la recàrrega artificial d’aqüífers. 

c) Afavorir les iniciatives de recollida i emmagatzematge de l’aigua de pluja. 
d) Afavorir l’acció consorciada dels serveis municipals d’abastament d’aigua i 

sanejament. 
e) Promoure la formació de comunitats d’usuaris d’aigües subterrànies i 

incentivar el seu bon funcionament. 

Quant a l’energia, és imprescindible la reducció dràstica del consum d’energia 
d’origen fòssil. En conseqüència, consideram que cal afrontar amb la màxima 
urgència les actuacions següents: 

a) Afavorir la producció d’energia amb fons renovables. 
b) Fomentar les iniciatives d’autoconsum. 
c) Fomentar l’eficiència i l’estalvi energètic als edificis públics i privats i la 

racionalització de l’enllumenat. 

Tal com hem intentat exposar de manera sintètica, els cinc temes que posam 
damunt la taula tenen una importància estratègica fonamental per a la nostra illa, 
però per això mateix cal que posem fil a l’agulla de manera immediata i sense 
dilacions perquè el futur comença avui. 

 

Menorca, juny de 2017 

 


