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NOTA D’OPINIÓ: NO N’HI HA PROU 
 
Ara que ens apropam al final de 2021 cal fer el balanç de les qüestions més importants que 
afecten Menorca, principalment en matèria econòmica. Es tracta de temes que tenen importància 
estratègica per al nostre futur, sobre els quals el Cercle d’Economia ha vingut insistint en els 
últims temps, però precisament per això requereixen d’una resposta ràpida i efectiva per part de 
les administracions competents. 
 
FONS EUROPEUS 
Els projectes presentats per a ser finançats amb fons europeus estan encara pendents de saber 
quin serà el seu recorregut. El Govern de les Illes Balears ha aprovat fa poc l'Estratègia 
d’Inversions de les Illes Balears 2030. És un pas necessari però no suficient. ¿Pot modificar 
l’Administració els procediments d’autorització perquè els projectes es puguin executar en el 
termini requerit ?. Les empreses esperen una resposta clara als seus projectes: qui els aprovarà, 
quan i per quin import. Amb el que s’ha fet fins ara no n’hi ha prou. 
 
ENERGIA 
Els preus de l’energia  estan disparats i això està afectant greument a les indústries, tant pel que 
fa al consum directe com per l’increment de costos derivats dels transports i de les primeres 
matèries necessàries per a la producció. Les solucions plantejades fins ara des dels governs 
central i autonòmic son totalment insuficients.  S'han de trobar sortides i convé que es facin en 
una acció conjunta de tota la Unió Europea. L’hivern s’acosta i les implicacions polítiques del 
conflicte entre Algèria i el Marroc, així com la posició de força que pugui adoptar Rússia en el 
subministrament de gas a Europa, pot comportar restriccions i que els preus a l’alça incideixin 
més encara en els de l’electricitat. Amb el que s’ha fet fins ara no n’hi ha prou. 
Tampoc n’hi prou amb les explicacions rebudes per a justificar la demora en la instal·lació del 
segon cable elèctric submarí entre Menorca i Mallorca. Amb les solucions d’emergència 
plantejades i que ni tan sols estan implantades no n’hi ha prou. 
 
REB 
Sembla que, a la fi, s’ha posat en marxa el REB, aprovat pel Consell de Ministres el febrer de 
2019. Menorca necessita concretar la quantitat que l’hi arribarà, quan i quin serà el destí dels 
fons, així com l’aplicació de les mesures fiscals incloses en el RD 4/2019 de 22 de febrer. Esperem 
que la dotació del REB no sigui un fet puntual, ja que les Illes Balears han de poder competir amb 
igualtat de condicions amb la resta de comunitats peninsulars. A més, cal exigir la modificació de 
la 'regla de minimis' perquè el extracost del transport de mercaderies que suporten les empreses 
de Balears no estan compensats, la qual cosa redueix la seva competitivitat. Amb una vegada no 
n’hi ha prou. 
 
TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
La transició energètica és una demanda que ha tingut una gran acceptació social. La implantació 
d’energies fotovoltaiques a Menorca és primordial en un territori de moltes hores de sol a l’any. 
Totes les institucions menorquines s’hi han d’implicar i ja han començat a fer-ho. Iniciar projectes 
és fonamental, però amb això no n’hi ha prou. Cal executar els projectes i posar-los en marxa 
amb més agilitat del que s’ha vist amb la instal·lació de plaques solars a l’aparcament de  



 

 2 

 
 
 
l’aeroport de Menorca. Els retards en l’autorització i registre de les instal.lacions pot fer inviable 
l’execució dels fons Next Generation concedits. Sense una gran producció d’energia verda, el 
projecte insular de mobilitat sostenible aspirant als fons europeus no serà realitzable. 
 
AIGUA 
La gestió de l’aigua i el seu tractament ha sigut objecte d’atenció i de debat al Cercle d’Economia 
de Menorca en nombroses ocasions. Hem de manifestar el nostre disgust perquè una planta pilot 
de regeneració d’aigua i recàrrega de l’aqüífer per infiltració, projectada i finançada amb fons 
aprovats de l’ecotaxa de 2016, porta 5 anys pendent d’adjudicació. De la mateixa manera , no es 
reciclen els efluents de les depuradores. El Govern de les Illes Balears ha de ser conscient que un 
Pla d’inversions estratègiques és paper mullat si l’administració pública no és àgil en la tramitació 
dels expedients. En aquest cas tampoc n’hi ha prou.  
 
INFRAESTRUCTURES 
Les infraestructures i la mobilitat són vitals en qualsevol entorn territorial i per Menorca, una illa, 
encara ho són més. La carretera general ha patit una politització desmesurada per manca del 
necessari diàleg i consens sobre el model de mobilitat entre els partits polítics i amb la societat 
civil menorquina. Els anys van passant i encara no sabem quin és el projecte definitiu de carretera 
i quan s’acabarà. No n’hi ha prou. 
 
SECTOR AGRARI 
El sector agrari, ho hem dit en diverses ocasions, és vital per a Menorca. Hi ha més d’un projecte  
presentat per ser adjudicatari de fons europeus que encara no sap quin serà el seu futur. El camp 
menorquí està en una crisi profunda però l'UCI és insuficient. Els preus de venda de productes 
son els més baixos de Balears.  Amb el que fem fins ara no n’hi ha prou. 
 
SECTOR SANITARI I LES RESIDÈNCIES DE MAJORS 
El sector sanitari s’ha comportat de manera exemplar en la pandèmia de la COVID-19 i mai hi 
haurà prou agraïment pel personal d’aquest sector. Però avui no n’hi ha prou. L’atenció presencial 
a tots els malalts crònics i a la tercera edat en general, ha de tornar de manera immediata. Els 
cribratges per la prevenció de malalties greus han de refer-se com més aviat millor. La vida de 
molts malalts que no saben que ho són està en joc. Trobem a faltar un projecte sòlid de reforma 
de les residències de les persones grans. El succeït en la pandèmia no pot tornar a passar. 
 
RESERVA DE BIOSFERA 
Menorca és Reserva de Biosfera i esperem que aviat el seu tresor talaiòtic sigui Patrimoni de la 
Humanitat. L’aprovació del nou PTI ha de contribuir, en els aspectes que li pertoquin, a millorar el 
que s’ha fet fins ara, i hauria de ser una eina útil i eficient.  
 
El Cercle creu que les reflexions que s’han fet l’estiu passat sobre la creació d’una Agència de 
Reserva de Biosfera independent haurien  de servir de base per a un debat serè i objectiu que 
porti a un consens en la creació d’una institució que impulsi la Reserva i fer de Menorca el lloc 
privilegiat que tots volem. Amb el que s’ha fet fins ara no n’hi ha prou. 
 
Menorca, novembre de 2021 


