
	

Benvolguts/des Candidats/tes a la Presidència del Consell Insular de Menorca, 

Des del Cercle d’Economia de Menorca us volem fer arribar els punts que creiem cal 
tenir en compte de manera prioritària a la propera legislatura i que han de 
contribuir a la prosperitat de la nostra Illa. Tots ells tenen una importància 
estratègica fonamental i per això mateix cal que posem fil a l’agulla de manera 
immediata i sense dilacions. 

És per això agrairíem que ens féssiu arribar quin és el vostre posicionament i 
quines son les propostes en relació als temes que us exposem a continuació: 

1) Camp de Menorca 
Pel manteniment del paisatge i de l’entorn natural és imprescindible el treball dels 
pagesos. Cal fer rendible les explotacions per tal de mantenir un dels actius més 
importants del nostre producte turístic. S’hauria d’assolir el compromís de 
distribuïdors, restauradors i hotelers amb el camp de Menorca.  

L’aposta per la qualitat tant necessària, requereix millorar la formació professional 
agrària, tant la dels joves que volen incorporar-se al sector com la formació 
permanent dels pagesos en actiu.  

2) Mobilitat des d’una visió global 
Menorca presenta greus problemes de mobilitat que s’arrosseguen des de fa molts 
anys.  A la carretera general calen criteris tècnics adients per resoldre els 
problemes de circulació i seguretat de la principal carretera de l’illa. 

Cal planificar una solució d’accés, durant la temporada turística, a la costa i als 
paratges naturals la qual cosa genera frustració entre els nostres visitants, els quals 
poden emportar-se una mala imatge de Menorca.  

En referència al transport marítim, creiem que cal una coordinació entre el port de 
Ciutadella i de Maó. Han de ser ports complementaris i no competitius.  

El Port de Maó, important en dimensions a nivell europeu o mundial, cal que també 
sigui reconegut a nivell econòmic, nàutic o esportiu. Cal potenciar-lo i donar-li la 
importància que li pertoca perquè és pel Port de Maó és un punt de partida 
important per molt sectors econòmics: l’escar, l’ampliació d’amarraments per grans 
eslores, la indústria complementària i el turisme de creuers. 

Tot i la l’augment del descompte de resident fins al 75%, el qual creiem que no és 
la solució definitiva i més adequada, 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.  

 

 



	

3) Imatge turística de Menorca 

Menorca ha de treballar una imatge turística pròpia, potent i diferenciada en què la 
natura i el progrés econòmic vagin de la mà. La Reserva de Biosfera i el patrimoni 
cultural s’haurien de potenciar i aprofitar millor. 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.  

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. 
 

4) Les TIC, fonament de present i futur 

Cal assegurar la qualitat dels serveis d’internet. 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. Cal potenciar el Centre BIT d’Alaior per tal que 
ajudi a 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. 

5) Aigua i energia, recursos imprescindibles 

S’ha de tenir especial cura dels seus recursos hídrics 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, 



	

• Cal realitzar amb urgència un estudi de recàrrega artificial de l’aqüífer de 
Migjorn amb aigües regenerades. 

• S’ha resoldre urgentment la licitació de la proba pilot de reutilització d’aigua 
regenerada de Sant Lluís. 

• 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. 

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

sanejament. 
• 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 i estar damunt els terminis i l’execució del primer i segon cable de 
connexió amb Mallorca. 

6) Construcció territorial 
• Cal definir el patrimoni construït com a vector sostenible del creixement en la 

capacitat d’allotjament i la creació de nous equipaments públics, així en sol 
urbà, com en edificis singulars o representatius de l’agricultura tradicional al 
camp. 

• Adequar les normes urbanístiques per permetre la incorporació de nous usos en 
aquells edificis patrimonials que hagin perdut el seu ús originari, fomentant la 
seva reutilització, en benefici de la continuïtat en el temps, com a testimoni viu 
de la nostra història. 

• Donar contingut, dotar d’usos nous i rehabilitar el patrimoni monumental, 
especialment totes les instal·lacions militars i sanitàries del port de Maó, entre 
d’altres, que poden assolir un protagonisme clar en la recepció de visitants, la 
instal·lació d’equipaments a nivell insular i l’explicació de la nostra història. 

• Promoure la coordinació del tràfic comercial als dos ports de Maó i Ciutadella, 
recolzant el seu paper com a dinamitzadors de l’economia, assignant a cadascun 
d’ells un paper específic complementari i no en competència entre ells. 

• Resoldre el disseny de les infraestructures de transport en un temps raonable i 
amb el suport tècnic imprescindible per assolir la seguretat i funcionalitat del 
recorregut, al propi temps que la salvaguarda dels valors paisatgístics singulars 
de la illa. 
 

Atentament, 

 

CERCLE D’ECONOMIA DE MENORCA 

Maó, 17 de maig de 2019 


