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MENORCA EN LA CRUÏLLA 

 

Una de les activitats més importants del Cercle d’Economia de Menorca serà la 

publicació de les Notes d’Opinió, documents en els quals s’analitzaran aspectes 

d’actualitat de l’economia i de la societat de la nostra illa, tot intentant aportar sempre 

propostes i solucions als problemes plantejats. En ser aquesta la primera de les Notes 

d’Opinió, el Cercle d’Economia de Menorca ha volgut, de manera conscient, posar el 

focus sobre la situació general de la nostra illa en aquest moment realment important de 

crisi, entesa tant en el sentit de canvi profund com en el de fase depressiva de 

l’economia. Som ben conscients que en unes poques pàgines no exhaurirem la totalitat 

d’una situació extremadament complexa. Temps hi haurà en el futur per abordar, de 

manera més detallada, molts dels aspectes que aquí just podem esbossar. 

 

En la cruïlla, elegir el camí correcte és el nostre repte col·lectiu i la 

nostra responsabilitat 

Ens trobem en un moment complex, enmig d’una cruïlla de camins. Certament, no està 

en la nostra mà solucionar els grans problemes de l’economia global, però sí adoptar les 

iniciatives corresponents que permetin redreçar el rumb de la nostra illa amb l’objectiu 

d’assolir un creixement alhora sostenible i sostingut, preservar el nostre benestar i 

qualitat de vida i assegurar la cohesió social, tot fent que la riquesa generada es 

redistribueixi de manera equitativa. 

Davant de la intensitat de la crisi i la desmoralització que actualment impera, podem 

caure en la temptació d’optar per polítiques a curt termini que fins i tot poden ser 

contraproduents per assolir els objectius plantejats al paràgraf anterior. El parany més 

perillós consistiria en destruir patrimoni natural per tal de generar ingressos i crear llocs 

de treball de manera ràpida però que, a la llarga, serien insostenibles. Seria caure de bell 

nou en un model de creixement que ha esgotat el seu recorregut i que no té futur. Cal 

aprendre dels errors del passat, en definitiva. 

Per això, és necessari sumar els esforços de tota la societat civil de Menorca, juntament 

amb les administracions públiques, per tal de forjar un projecte comú de país. La nostra 
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situació actual reclama pensar a llarg termini amb la vista posada en el bé comú, amb la 

implicació de tota la societat mitjançant el debat obert i el diàleg. Convé també superar 

l’actual etapa de pessimisme col·lectiu que ens ofega i generar un marc ètic en el que hi 

tinguin prioritat els valors i les actituds. 

Al llarg de la història, els menorquins s’han trobat moltes vegades davant de la cruïlla. 

Les crisis més pregones que han suposat un canvi del model de creixement ens han 

arribat sobretot de l’exterior, però la resposta, històricament, ha sorgit de la pròpia 

societat menorquina, on en totes les èpoques hi ha hagut emprenedors arriscats i 

innovadors. Evidentment, tot canvi de model  implica un període de transició que sovint 

té costos elevats. Però si mirem la història econòmica de la nostra illa des d’una 

perspectiva secular, de molt llarga durada, ens adonem que la recepta dels nostres èxits 

econòmics —modests, certament, però que ens han permès de viure des de fa segles una 

mica millor que bona part dels nostres veïns mediterranis— ha estat: produir per vendre, 

mirar cap a l’exterior, apostar per la qualitat, diversificar la producció en la mesura que 

això ha estat factible i, sobretot, disposar d’un bon capital humà que és, en definitiva, el 

que fa possible que tot el demés funcioni. I tot açò, malgrat els entrebancs —per acció o 

per omissió— que també, secularment, han posat algunes administracions. La nostra 

responsabilitat com a col·lectivitat és saber elegir el camí correcte que permeti posar les 

bases del creixement futur. 

 

Cal reconèixer les nostres febleses i amenaces 

Avançat el segon decenni del segle XXI ja no té sentit parlar del clàssic equilibri 

intersectorial de la nostra economia, teoritzat en el llibre clàssic del Servei d’Estudis de 

Banca Catalana, La via menorquina del creixement (1977) i que descansava sobre el 

trípode ramaderia bovina, indústria manufacturera i turisme. La crisi del final dels anys 

setantes i primers vuitantes arronsà amb aquest model i des d’aleshores la terciarització 

ha esdevingut irreversible tal com, d’altra banda, ha succeït en tot el món desenvolupat. 

A partir de 1985, els motors de l’activitat econòmica de Menorca han estat la 

construcció i els serveis, encapçalats aquests per les activitats relacionades amb el 

turisme, mentre que la indústria manufacturera i el sector primari han esdevingut més 

marginals en termes de població ocupada i d’aportació al PIB però, tanmateix, no gens 

negligibles. En efecte, tant les activitats agrícoles i ramaderes –que tot i les greus 

dificultats que travessen es resisteixen a morir− com els sectors manufacturers  –calçat, 

bijuteria, alimentació, etc.− tenen una importància que sobrepassa de molt la seva 

aportació quantitativa al PIB insular. El que sí s’ha vist durant aquesta última etapa de 

bonança econòmica ha estat un clar creixement de les transaccions d’intermediació que 

no creen valor afegit ni ocupació estable (sobretot en l’auge immobiliari), front a les 

activitats que sí suposen compromís inversor, la recurrència  i la formació de capital 

humà. També l’expansió urbanística i turística han estat mancades de planificació global 

i no han configurat un model diferenciat de destinació turística. D’altra banda, la 

dependència respecte d’un sector de la construcció, sobredimensionat en els anys de 
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bonança i del boom immobiliari i esperonat pel crèdit abundant i barat, ha generat 

importants disfuncions que s’han posat en evidència sobretot arran de l’esclat de la crisi. 

Tot això ens ha de dur necessàriament a identificar les febleses i amenaces del model de 

creixement vigent per tal de dissenyar les mesures correctores oportunes. Entre les 

febleses i amenaces (fora de les genèriques imputables a la crisi econòmica i financera 

general) volem apuntar les següents: 

Febleses i amenaces que afecten les Illes Balears: 

 Descrèdit de la política i de les institucions, sobretot arran dels escàndols  

que han posat les Balears en el mapa de la corrupció d’Espanya i han generat 

una forta alarma social. Aquest descrèdit és un dels principals elements de la 

desafecció ciutadana, la qual cosa és altament perjudicial per al sistema 

democràtic. 

 Existència de nombrosos ens i empreses públiques que tenen escassa o 

nul·la utilitat i que, en canvi, han servit per encobrir l’increment del deute públic 

o han estat objecte de pràctiques poc transparents en quedar al marge del control 

ordinari al què estan sotmeses les Administracions. 

 Escàs pes i visibilitat de les institucions de la nostra comunitat autònoma 

en la política espanyola. Sobta veure com la 12ª comunitat en població i en PIB 

pràcticament no té influència en la política ni en els mitjans de comunicació 

d’àmbit estatal, a diferència del que passa amb altres comunitats que tenen un 

pes demogràfic i econòmic similar o fins i tot inferior (Aragó, Extremadura, 

Astúries o Navarra, per exemple) o de característiques geogràfiques semblants, 

com Canàries. Tot això resta capacitat de negociació i d’influència en els 

autèntics centres de decisió del país 

 Dèficit fiscal inassumible i contrari a les més elementals justícia i equitat 

que drena els recursos financers de les nostres Illes. No és pot tolerar que les 

Balears siguin, amb diferència, la regió que en termes relatius més paga i menys 

rep tant a l’Estat espanyol com a la Unió Europea, tenint una renda per càpita 

només lleugerament superior a la mitjana. 

Febleses i amenaces que afecten especialment a Menorca: 

a) Administracions Públiques 

 Multiplicitat en les administracions públiques. A Menorca, amb 90.000 

habitants (població equivalent, com per exemple la de Sant Cugat del Vallès) s'hi 

entrecavalquen els quatre nivells de l’Administració espanyola (estatal, 

autonòmica, insular i municipal) a més de l’afectació de la legislació europea, la 

qual cosa és una de les principals causes de la ineficiència i la burocratització, 

amb un cost totalment inassumible. Les Administracions no haurien de ser un 

ròssec ni un entrebanc, però avui són una de les principals causes de manca de 



Cercle d’Economia de Menorca | Menorca en la Cruïlla       4 

 

liquiditat de moltes empreses per la seva morositat vers els seus proveïdors, 

afectant la seva supervivència. 

b)  Sectors primari i industrial: 

 Forta repercussió dels costos de la doble insularitat, tant per la necessitat 

d’importar primeres matèries com per donar sortida als productes acabats. 

Aquest factor, no pal·liat per un règim especial que en realitat no s’ha 

desenvolupat, dificulta de manera decisiva la competitivitat de les nostres 

empreses manufactureres i de les explotacions agrícoles i ramaderes. 

 Dificultats de comercialització dels productes agrícoles i ramaders, 

sobretot de la carn i el formatge. En aquest últim cas, no s’ha sabut extreure tota 

la seva potencialitat a la denominació d’origen Mahón-Menorca. D’altra banda, 

la interrelació entre el sector agrari i el turístic és gairebé inexistent. Un 

problema no resolt és la mancança d’unitat en la distribució i comercialització 

del sector agrari. 

 Explotacions ramaderes especialitzades en la ramaderia bovina i la 

producció lletera, la qual cosa les fa dependre de les subvencions per assolir uns 

guanys mínims, en el context d’un mercat captiu. 

 Manca, fora d’excepcions, d’un producte exclusiu i diferenciat, d’alt 

valor afegit per a la indústria manufacturera. 

 Sector de la construcció sobredimensionat i atomitzat, adreçat sobretot a 

satisfer la demanda interna residencial i, per tant, molt influït per la brusca 

baixada d’aquesta demanda, afectant així tota la indústria auxiliar. 

c) Turisme : 

 Inexistència d’un model turístic definit. Manca d’una marca i d’una 

imatge pròpia per a Menorca, que dificulta la comercialització de l’illa en un 

moment en què els destins turístics emergents i noves ofertes de turisme 

representen ja una competència molt seriosa. 

 Planta d’allotjament obsoleta, sobretot en el sector d’apartaments, i 

excessiva oferta d’allotjament no reglada. 

 Oferta complementària limitada, poc diversificada i amb una relació 

qualitat-preu poc adequada. Un altre entrebanc és l’atomització general de 

l’oferta turística. 

 Imatge de ser una destinació turística cara en relació qualitat/preu, fet que 

es trasllada també, en general, a l’oferta comercial i de serveis complementaris. 

 Excessiva dependència dels TTOO i dels mercats britànic i alemany i 

previsible debilitat de la demanda espanyola arran de la crisi econòmica en les 

properes temporades. 
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 Estacionalitat molt marcada de l’activitat turística, que arriba a la 

saturació en unes poques setmanes centrals d’estiu mentre que s’enregistren 

modestes o baixes ocupacions en temporada mitjana (maig-juny i setembre-

octubre). Les polítiques de desestacionalització no han donat fins ara els 

resultats esperats, en part perquè això s’ha fet amb poca convicció i sense 

desenvolupar nous productes per captar la demanda dels nínxols de mercat 

existents i potencials. En especial, no s’ha potenciat com caldria ni l’immens 

valor del patrimoni cultural i monumental de Menorca ni el seu extraordinari 

valor ecològic. 

 Dispersió d’esforços pel que fa a la promoció i manca d’independència 

en la gestió de recursos econòmics. 

 Manca d’adaptació al canvi propiciat per les xarxes socials i els nous 

gustos i expectatives dels clients. 

d) Transports, Infraestructures i Energia: 

 Escassa oferta de vols i connexions marítimes durant temporada baixa, 

fet aquest que limita la mobilitat dels menorquins i de les mercaderies i dificulta 

el turisme de pont i cap de setmana, amb preus molt elevats de les tarifes. 

 Manca d’adequació a les necessitats de seguretat i d’intensitat del trànsit 

rodat en diversos trams de la carretera general, principal eix de comunicació 

interior i de vertebració de l’illa, així com en altres carreteres menorquines. 

L’aspecte més important pendent de resoldre és garantir en tot moment la 

comunicació entre les poblacions de l’illa; en aquest sentit, el cas més greu és el 

de Ciutadella. 

 Manca d’una visió global, realment insular, de les infraestructures. En 

canvi s’ha tendit a prioritzar la visió localista, com s’està veient, per exemple, en 

la gestió de ports i en el transport per el subministrament d’aigua potable. 

 Forta dependència energètica de l’exterior. 

e) Ensenyament i formació: 

 Insatisfactori nivell de formació que es caracteritza per l’abandonament 

escolar prematur (joves que no assoleixen el títol d’ESO), l’abandonament 

prematur al batxillerat i baix índex d’alumnes que cursen estudis postobligatoris. 

Encara que cal matisar que la situació menorquina és millor que no a la resta de 

les Balears, és obvi que la manca de motivació de molts joves per formar-se de 

manera adient és molt preocupant. 

 Insuficiència de la formació professional, a vegades poc adequada a la 

demanda dels sectors econòmics. Per exemple, un dels problemes més greus 

d’alguns sectors industrials, com el del calçat, és que les empreses no troben 
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personal qualificat, sobretot entre els joves. En molts sectors s’hi troba una 

manca de tècnics qualificats i de quadres mitjans ben formats. 

 Escàs percentatge de titulats universitaris treballant a l’illa, respecte de la 

població total, degut a la fuita de talents, atrets pel mercat de treball peninsular i 

fins i tot estranger, en no trobar oportunitats a Menorca. És aquesta una pèrdua 

de capital humà que Menorca no es pot permetre, almenys no en la intensitat 

actual. 

a) Emprenedoria i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC): 

Dificultats dels joves emprenedors  per a accedir al crèdit per manca de 

garanties exigides per les entitats financeres. 

Manca d’una incubadora d’empreses amb presència del capital-risc (avui amb 

veritable caràcter d’obra social). 

Serveis de suport a l’emprenedor, excessivament institucionalitzats, 

descoordinats i dependents de fons públics. 

Baix nivell d’inversió tecnològica. En les PIMEs de Menorca estem per sota 

de la mitjana de les Balears; i les Illes, per sota d’Espanya. 

Sistema de R+D+i desestructurat i sense coherència d’objectius. Aquest 

sistema està definit a nivell teòric, però no funciona com una autèntica xarxa 

eficaç de col·laboració institucional i empreses. S'observa poca iniciativa 

empresarial. 

No hi ha massa crítica de mercat per a tenir empreses tecnològiques. El 

mercat privat menorquí és fluix i el públic (SILME) ha copat les oportunitats de 

col·laboració públic-privades. 

Baixa cultura d’emprenedor que és el que fa, a la fi, que es creïn noves 

empreses . 

Baix caliu de col·laboració entre empreses del sector TIC i escassa 

especialització i orientació vers un mercat limitat, les quals coses resten 

competitivitat a l’hora d’exportar. 

Connectivitat limitada, amb problemes de cobertura. Anell de fibra òptica en 

mans d’un únic operador. Pla territorial d’antenes limitador d’una bona cobertura 

de mobilitat. 

Hi ha un risc clar de no aprofitar les sinergies amb el Parc BIT de les Illes 

Balears i aprendre de l’experiència a l’illa de Mallorca. 

Una mirada estreta del sector TIC, merament centrat en la informàtica, frena 

les possibilitats d’aprofitar tot el know-how d’altres sectors en favor d’un 

desenvolupament del sector tecnològic. 
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Però també hem de saber identificar les nostres fortituds i oportunitats 

Conèixer els nostres punts febles és el primer pas per intentar la seva superació. 

Tanmateix, també hem de saber identificar les nostres fortituds i oportunitats, que no 

són poques, però potser no n’hem sabut extreure, fins ara, tota la seva potencialitat. 

 

a) Situació de Menorca a l’arc mediterrani. 

Històricament, Menorca ha estat sempre connectada amb l’exterior. I resulta 

paradoxal que en altres èpoques històriques Menorca estès molt millor 

comunicada amb la resta del món que no en l’actualitat. Pel que fa als transports, 

la recent inclusió del corredor mediterrani de mercaderies en la xarxa 

transeuropea de transport, que tindrà en Barcelona un dels punts nodals, suposa 

una bona oportunitat per a la nostra economia. 

b) Menorca fou declarada Reserva de Biosfera per la UNESCO fa gairebé 

dues dècades. 

Mantenir i potenciar aquesta nominació és una bona oportunitat no només de 

preservar un entorn ben conservat i de qualitat, sinó que també pot ser utilitzat 

com un dels nostres grans actius econòmics. Aquí les possibilitats són diverses i 

anirien des del turisme interessat per la natura i el paisatge (turisme rural, 

turisme nàutic, cicloturisme, turisme ornitològic, etc.) i la filosofia slow way of 

life , fins a la concepció del medi ambient com a oportunitat per a desenvolupar 

solucions TIC lligades a la sostenibilitat. El fet que Menorca acabi de ser 

designada com una de les dues seus mundials de les illes reserves de  biosfera, 

hauria de ser un estímul afegit per caminar en aquesta direcció. 

c) Patrimoni històric i cultural ric i divers que abasta des dels jaciments de 

l’edat del Bronze fins a l’època contemporània. 

En alguns casos aquest patrimoni és d’una gran singularitat i palesa la 

personalitat històrica de la nostra illa. Cal ressaltar, sobretot, el patrimoni 

prehistòric i el relacionat amb els períodes britànic i francès del segle XVIII que 

gravita, sobretot, al voltant del port de Maó. En aquest sentit convé impulsar la 

proposta ja existent de presentar la candidatura com a Patrimoni de la 

Humanitat, de tots els monuments de la cultura talaiòtica. 

d) Disponibilitat de bones infraestructures i serveis (aeroport, ports, serveis 

sanitaris, etc.), que representen uns actius socials prou importants i per això 

s’haurien de rendibilitzar al màxim. 

e) Know-how en diversos sectors econòmics, fruit d’una economia més 

equilibrada sectorialment respecte de les altres illes del nostre arxipèlag,  i amb 

activitats que tenen una llarga tradició i han esdevingut un dels trets que 

individualitzen i donen caràcter a la nostra economia: indústria agroalimentària, 
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calçat, bijuteria, turisme. En aquest sentit cal recordar la llarga tradició 

d’empresaris emprenedors que, des del segle XIX, han estat capaços d’obrir 

nous sectors i mercats o bé de reinventar els antics sectors productius. 

f) Menorca és un territori a escala humana, a poques hores de vol de 

qualsevol  capital europea, amb una elevada qualitat de vida i una bona seguretat 

ciutadana, que pot atreure professionals i investigadors per treballar en activitats 

relacionades en la Recerca, les TIC i el Coneixement, totes elles activitats d’alt 

valor afegit i sense impacte en el medi natural. 

g) Societat cohesionada, amb fort sentiment d’identitat i un grau prou 

important d’associacionisme, a la qual es pot motivar, amb el lideratge adequat, 

per tal d’assolir les fites col·lectives prèviament compartides i assumides. La 

nostra societat estaria disposada a un compromís amb Menorca creïble i 

engrescador. El propi Cercle d’Economia de Menorca neix amb una voluntat 

clara i ferma de contribuir-hi. 

h) Existència d’un important capital humà menorquí tant a l’illa com fora, al 

qual s’hauria de captar per tal d’engrescar-lo a la creació d’empreses a Menorca, 

en els nous sectors emergents i, en particular, les TIC. 

 

Algunes propostes d’actuació 

Amb la finalitat de corregir les febleses, esquivar les amenaces, potenciar les fortituds i 

propiciar la realització de les oportunitats, presentem les propostes següents que, 

evidentment, no exhaureixen les possibilitats: 

1. Administracions Públiques 

 Reforma de les Administracions públiques per tal d’evitar duplicitats (o 

triplicitats), alleugerir la burocràcia, racionalitzar procediments i reduir costos. 

En aquest sentit haurien de quedar clares les competències de cadascun dels 

diversos nivells de l’Administració, exigir la lleialtat institucional i aplicar els 

principis d’eficàcia, proximitat i subsidiarietat, potenciant el Consell Insular. 

Així mateix, el Consell Insular hauria d’executar amb els seus recursos humans i 

administratius les competències de la Comunitat Autònoma a Menorca. 

 Reducció i redistribució de la despesa pública, tot eliminant despeses 

supèrflues. Cal centrar la despesa en allò que garanteixi  l’estat del benestar i 

estimuli la competitivitat. 

 Fomentar la cooperació intermunicipal per la via de mancomunar serveis 

o d’altres accions de col·laboració. Pensem que és el Consell Insular el que 

hauria d’assumir la iniciativa política de racionalitzar i mancomunar, sota la seva 

responsabilitat i direcció, tots els serveis i infraestructures que són comuns als 

vuit ajuntaments de Menorca. 
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 Retornar el prestigi a la política i a les institucions exigint als càrrecs 

públics la màxima transparència, exemplaritat i responsabilitat en les seves 

actuacions. És imprescindible adoptar per totes les administracions i organismes 

públics mesures concretes de transparència en la línia de les proposades per 

l’organització Transparència Internacional. 

 Exigir una reforma del sistema de finançament autonòmic que tingui en 

compte el fet insular i redueixi fins a límits tolerables el fort dèficit fiscal amb 

l’Estat espanyol i la Unió Europea. Com a ciutadans espanyols i europeus, en 

demanda del principi d’equitat, no podem tolerar el drenatge de recursos que 

suposa el manteniment de la situació actual, que posa en perill el 

desenvolupament econòmic i social de Menorca i de les Balears en general. 

 Establir un programa d’inversions insulars a tots els nivells, amb la 

presentació dels informes públics que en justifiquin la seva necessitat, viabilitat, 

finançament i manteniment futur. Exigir un rigorós sistema d’auditoria i control 

de la despesa pública i limitar, en la mesura que sigui possible, la política de 

subvencions públiques, excepte en els casos de clara i justificada necessitat 

social. 

 Exigir als dirigents polítics una planificació del escenaris a mig i llarg 

termini la qual sigui compartida de manera clara amb els ciutadans. Creació d’un 

paquet de mesures incentivadores de l’economia insular acompanyades d’un gir 

en el missatges pessimistes que diàriament ens arriben amb insistència i que 

frenen el consum. 

2. Transports, Infraestructures i Energia 

 S’ha de seguir reclamant de manera ferma a totes les administracions 

(insular, autonòmica, estatal i europea) i als partits polítics que hi estan 

representats, una solució ràpida i efectiva a la problemàtica del transport aeri i 

marítim, agreujada, en el nostre cas, per la doble insularitat que patim. És 

aquesta una necessitat absolutament vital per al benestar dels menorquins en tots 

els ordres, un acte d’estricta justícia i equitat i un requisit previ ineludible per al 

rellançament de l’economia insular. Malgrat que recentment s’han rebut notícies 

esperançadores del Ministeri de Foment, s’ha de seguir insistint als governants 

la definitiva solució del problema , atesos els antecedents en els que, amb 

independència de la seva ideologia, no han donat resposta adequada a una  

necessitat vital per Menorca. 

 Millorar la xarxa de carreteres, establint seccions transversals i traçats 

longitudinals adequats i introduint les obres d’intersecció i enllaç convenients a 

les densitats del trànsit. 

 El Consell Insular hauria de liderar, amb visió global insular, la 

producció i el transport fins els nuclis urbans d’aigua potable, així com la 

utilització d’aigües residuals regenerades (usos agrícoles i urbans, recàrrega 
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d’aqüífers, etc.) i la gestió integral dels recursos hídrics, principalment la lluita 

contra la contaminació de les aigües subterrànies i la seva explotació. 

 Fomentar la utilització d’energies netes, especialment la biomassa, i 

evitar al màxim la dependència energètica de l’exterior (en aquest sentit, caldria 

replantejar el projectat gasoducte). Incentivar fiscalment l’estalvi energètic als 

habitatges amb mesures com ara l’aïllament tèrmic i l’ús particular d’energies 

netes. Fomentar que Menorca, per les seves dimensions i per la seva qualitat 

mediambiental, sigui un camp pioner en l’ús del cotxe elèctric. 

3. Sector Primari 

 Impulsar les denominacions d’origen a Menorca i facilitar la seva 

comercialització tant a Espanya com a l’estranger, com a fórmula per impulsar 

tant el sector primari com la indústria agroalimentària. En especial s’hauria de 

treure tot el partit possible de la denominació d‘origen Queso Mahón-Menorca, 

que al nostre parer és una de les claus de supervivència del camp menorquí. A tal 

efecte, els esforços haurien d’anar adreçats a mancomunar la comercialització. 

Això podria fer-se dins del Consell Regulador de la denominació d’origen i, a 

més, aprofitar per lligar-ho a la denominació de Reserva de Biosfera. 

 Mancomunar els serveis de compres de les Cooperatives. 

 Impulsar altres segments de l’activitat agrícola i ramadera com el sector 

porcí (obtenir una denominació d’origen per als embotits, com la sobrassada de 

Menorca) que podria aprofitar, mitjançant conveni, els mateixos recursos 

comercials del formatge. 

 Potenciar la distribució illenca per a productes hortícoles menorquins, 

impulsada pels productors, que canalitzaria la seva oferta de manera adequada 

als minoristes i en especial al sector turístic menorquí. 

 Potenciar l’agricultura ecològica adreçada a la població local, turisme 

residencial, restaurants, etc. i, en alguns casos, envasada a manera de souvenir 

(formatges, embotits ecològics i artesanals, mel, melmelades, tàperes, 

camamil·la..). La comercialització es podria fer a través d’entitats 

especialitzades existents, potenciant els aspectes artesanals i ecològics propis 

d’una Reserva de  Biosfera, lligant-la sempre a la marca Menorca. 

 Considerar el sector agrícola i ramader com un dels grans actius de 

Menorca,  mantenidor del paisatge i del medi natural, del qual en depenen altres 

sectors estratègics com el turisme. Per tant, instem a l’adopció de mesures que 

permetin la diversificació de l’activitat agrícola i ramadera i la seva estreta 

col·laboració amb els sectors comercial i turístic, així com l’impuls de polítiques 

actives que mirin cap al sosteniment a llarg termini del camp menorquí. 
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4. Indústria 

 Recolzar els sectors industrials que apostin pel producte exclusiu i 

diferenciat, competitiu i d’alt valor afegit, combinant un disseny de qualitat amb 

l’artesania tradicional menorquina. 

 Apostar per la innovació i la diversificació exportadora en els mercats 

internacionals. És vital el manteniment d’un raonable sector industrial com a 

mitjà de mantenir una economia mínimament diversificada i garantir l'ocupació 

durant tot l’any a un número important de treballadors. Convé fixar-se en les 

solucions adoptades per algunes empreses menorquines i per les d’altres zones 

amb tradició industrial, que han aconseguit adaptar-se amb èxit a les noves 

circumstàncies de la globalització. 

 Crear una escola de disseny, d’alt nivell,  especialment enfocada als 

nostres principals sectors industrials. 

 Reorientar el sector de la construcció per fer-lo menys dependent d’una 

edificació residencial actualment saturada. Possibles sortides serien les reformes 

i restauracions d’habitatges, establiments turístics, urbanitzacions, edificis 

històrics i adequació de l’entorn dels principals monuments  del patrimoni 

megalític. Promoure l’edificació sostenible mediambientalment. Cal reconèixer 

la importància fonamental d’aquest sector, però s’han de prendre mesures per 

evitar que l’economia insular es vegi condicionada pels seus cicles expansius o 

contractius. 

5. Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 

 Fomentar les activitats relacionades amb les TIC. En aquest sentit el 

Centre BIT Menorca hauria de ser un ecosistema per incubar nous projectes; no 

és tan important l’edifici com impulsar realment el Centre BIT com a incubadora 

d’empreses i projectes. També s’haurien d’aprofitar realitats ja en funcionament 

com ACCESO (PIME Menorca) i Joves Empresaris, per aglutinar el 

desenvolupament del sector. 

6. Turisme 

 Definir el producte turístic i fer de Menorca-Reserva de Biosfera una 

marca potent des de la seva singularitat i diversitat tot apostant pel que ens fa 

diferents (gastronomia, tradicions, història, cultura, patrimoni, riquesa natural, 

productes industrials i artesans). 

  La creació de la marca “Menorca-Reserva de Biosfera” hauria de ser una 

prioritat tant per a les institucions de l’illa com, sobretot, per al conjunt de la 

societat. S’haurien d’aprofitar les sinèrgies entre els diversos sectors productius 

per reforçar Menorca com a marca i com a destí relacionat amb la qualitat, la 

sostenibilitat i el medi ambient. 
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 Extreure tot el gran potencial que té el nostre patrimoni natural i històric 

per aflorar noves activitats relacionades amb la seva conservació i afavorir la 

desestacionalització turística, buscant expressament que l’illa es faci un lloc en 

els nínxols del turisme natural, esportiu i cultural. 

 Consolidar els mercats existents i obrir nous mercats turístics, com ara 

els dels països de l’est d’Europa i d’altres països emergents, amb potencialitat 

per a turistes d’alt valor adquisitiu i arribar a acords amb les aerolínies per 

establir vols directes amb Menorca. 

 Posar les bases d’una infraestructura adequada per a la realització de 

convencions i congressos, dimensionats a la nostra realitat, assegurant la 

imprescindible connectivitat aèria, combinant establiments hotelers de 4 i 5 

estrelles amb sales de convencions, juntament amb una selecta oferta 

gastronòmica i uns circuïts culturals ben organitzats, com a una de les millors 

maneres de trencar l’estacionalitat turística. 

 Reforçar el concepte de turisme sostenible i saludable amb noves ofertes 

d’allotjament singulars: petits hotels urbans, hotels rurals i agroturisme, Slow 

Way of Life, etc. 

 Unificar i professionalitzar la promoció turística de Menorca ―fent-la 

des de Menorca i sota la marca Menorca-Reserva de Biosfera― des d’una sola 

entitat que, comptant amb els recursos necessaris (públics i privats), aglutini i 

coordini tots els sectors que concorren en l’activitat turística, amb la participació 

del Consell Insular i el sector privat. 

  Promocionar Menorca de manera activa des de les xarxes socials, fent 

dels turistes els principals promotors de l’illa. El sector privat s’hauria 

d’implicar en aquesta experiència. 

 Reforçar el turisme sostenible lligat a la Reserva de Biosfera. A tal efecte 

caldria estudiar altres exemples d'èxit, com el de l’illa coreana de Jeju, que des 

de la seva nominació ha triplicat els seus visitants. S’ha de potenciar el turisme 

amant de la natura i el senderisme tot aprofitant el Camí de Cavalls, el 

cicloturisme, els hotels rurals, reaprofitant cases de lloc com a allotjaments i fer 

de l’agroturisme l’oportunitat que permeti conèixer com és i com es viu en el 

camp de Menorca, a més a més d’oferir els productes que s’hi produeixen de 

forma ecològica i artesanal. 

7. Ensenyament i formació 

 Apostar clarament per una educació de qualitat que redueixi el fracàs 

escolar i l’abandonament prematur del sistema d’ensenyament obligatori i 

postobligatori. En aquest sentit, s’hauria d’aconseguir que en un termini 

raonable la major part dels nostres estudiants comptin, com a mínim, amb 

estudis postobligatoris, siguin de formació professional o de batxillerat. 
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 Fomentar la formació professional i ajustar-la a les necessitats dels 

sectors econòmics. Impulsar també el reciclatge i la formació permanent dels 

treballadors en un escenari econòmic de continu canvi i transformació. La 

formació de capital humà hauria de ser un objectiu primordial i especialment 

obligatori, en temporada baixa, per a desocupats i fixes discontinus. 

 A llarg i mig termini, fer de Menorca un centre d’investigació connectat 

amb les economies del coneixement. És a dir, no conformar-nos en tenir una 

sucursal de la UIB, sinó que es creï algun centre de recerca relacionat amb la 

nostra condició de Reserva de Biosfera, amb activitats com ara l’ecologia, les 

ciències de la mar, les energies renovables, l’economia sostenible o d’altres, i a 

l’aplicació de les TIC’s a tots aquests camps de coneixement. Això podria fer de 

la nostra illa un pol d’atracció d’estudiants i d’investigadors, capaç de generar i 

transferir coneixement. 

 Tampoc s’hauria de descartar, quan ses circumstàncies ho permetin, la 

creació a Menorca d’una Escola d’Enginyeria Tècnica. 
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Tenim molt per fer 

Quatre anys de crisi continuada han vingut a deteriorar gairebé tots els indicadors 

econòmics i han reportat un retrocés en les condicions de vida de molta gent, també a 

Menorca. Fins i tot amenacen de posar en perill la viabilitat de conquestes que fins fa 

molt poc semblaven irreversibles, com ara l’estat del benestar, la qual cosa pot crear 

disfuncions greus en la cohesió social. Tot plegat ha generat frustració, desorientació i 

desmoralització. 

L’allau de notícies negatives que diàriament es difonen pels mitjans de comunicació,  la 

manca de missatges esperançadors per part de la classe política i la volatilitat de la 

situació econòmica i financera internacional, no contribueixen a crear un clima de 

serenitat i confiança, ans tot el contrari. 

Ens trobem, doncs, immersos en una situació extremadament complexa i difícil en tots 

els nivells. És obvi que no està en les nostres mans resoldre molts dels problemes que 

ens afecten tan directament. La crisi de l’euro i les turbulències dels mercats financers, 

per exemple, són aspectes globals que ens sobrepassen, per molt que ens afectin de 

manera decisiva. També és cert que en no poques branques d’activitat les decisions 

s’adopten fora de l’illa i al marge de l’empresariat menorquí. 

Però sí hi ha moltes coses que pertanyen a l’àmbit de la nostra responsabilitat directa 

com a ciutadans de Menorca. En els anys de la Gran Depressió, el president Franklin D. 

Roosevelt digué que només hem de témer una cosa: la por. Per això, volem acabar la 

nostra Nota d’Opinió transmetent un missatge optimista. Cal recuperar la nostra tradició 

d’emprenedors, que malauradament ha quedat prou endormiscada en els últims temps. 

Des del Cercle d’Economia de Menorca creiem en una societat civil forta que ara ha de 

tornar a ser decisiva per construir el futur. Tenim molt per fer i és la nostra 

responsabilitat fer-ho. Tant de bo que, en la cruïlla, sapiguem prendre el camí correcte. 

CERCLE D’ECONOMIA DE MENORCA 

Menorca, 31 de març de 2012 


