
	

 

 
TROBADA AMB ANTONI VICENS, DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS EXTERIORS 
DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS. 
 
Els socis del Cercle vam mantenir una trobada el dia 12 de desembre  amb el Director 
General de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears. 
 
Se li va demanar sobre com es podia fer per resoldre que Llei de minimis no afectés 
tant negativament a les empreses menorquines. El convidat va contestar que s’havia de 
canviar la visió a Madrid i afegí que calia canviar l’estratègia de Balears, ja que la 
insularitat s’havia inclòs des del tractat d’Amsterdam, on s’havia inclòs que aquelles 
regions que sofreixen desavantatges com ara illes, havien de tenir una especial 
consideració. Segons el convidat, aquest argument estava en el dret primari però no 
havia tingut cap derivada al dret secundari i s’ha tingut incomprensió. 
 
Afegí que havíem de fer més: canviar l’estratègia alhora de defensar la insularitat. Les 
regions ultraperifèriques estan presents dintre els òrgans principals de pressió o lobbies 
juntament amb la resta de illes però a part tenen el seu propi. Alhora, també tenen una 
representació permanent amb un conseller de territoris ultraperifèrics. Per tant, 
comentà que s’havia de crear un lobbie d’insularitat mediterrània perquè som illes i 
perquè estem a una conca com la mediterrània, que en termes d’insularitat recull les 
illes més poblades de totes les illes europees i a més, hi ha tres factors importants:  

1. Factor frontera: som territoris de frontera de la UE. Estem tant a prop d’Alger 
com de Marsella i les relacions amb el Magreb són molt limitades i puntuals. A 
més, dintre la política de veïnatge no es té aquesta visió de fronteratge. 

2. Factor climàtic i ambiental: la regió mediterrània és la més afectada pel canvi 
climàtic i a més sent illa, els impactes seran més grans. El Mediterrani  representa 
un 1% de la superfície marina del món, però el 10% en biodiversitat i a sobre, al 
ser illes, contam amb molts d’endemismes. 

3. Factor cohesió territorial: cada illa pertany a un estat diferent però compartint 
més els problemes amb altres illes d’estats diferents que en el mateix estat. Per 
tant, la cohesió territorial europea no es compleix. Si cada illa mobilitzés el seu 
estat, disposaríem de més força.	

 
Aleshores, el convidat va proposar unir una sèrie de territoris, especialment els insulars 
de tot el mediterrani i de diferents països per unir forces als problemes comuns.	
 
El nostre convidat continuà explicant que la presidenta Armengol és membre del 
Comitè Europeu de les Regions i el Sr. Vicens és el membre suplent. El Comitè Europeu 
de les Regions és un òrgan consultiu de la Unió Europea que agrupa la veu de les ciutats 
i regions. En molts de casos dins el procés legislatiu europeu, els seus dictàmens són 
preceptius no vinculants. En aquest context, és poden fer dictàmens d’iniciativa pròpia, 
i és el que s’ha sol·licitat dins una de les comissions en les que el GOIB participa. Així 
s’iniciarà el procediment per a presentar una proposta de dictamen d’iniciativa pròpia 
titulada «Cap a l’ús sostenible dels recursos naturals en el context insular de la 



	

 

Mediterrània». En aquest marc, el director destaca que s’intentarà incloure al si de 
l’articulat del dictamen els impactes que provoca la insularitat, entre d’altres, sobre la 
competitivitat i la capacitat d’innovació en els territoris insulars mediterranis. Fa unes 
setmanes es va reunir amb la presidenta del Govern i amb el representat permanent 
adjunt davant la Unió Europea, l’Ambaixador Aristegui i li va fer la petició que calia 
defensar més les necessitats dels territoris insulars	
  
El Sr. Vicens afirmà que Balears no havia tingut una acció de lobbie sistemàtica i 
ordenada per institucions, només puntual, i que cal desenvolupar-la més. 
 
Se li va preguntar també com fer que l’art. 174 del Tractat de la Unió Europea es fes 
realitat i va respondre que el GOIB treballa en la sol·licitud d’un llibre blanc sobre les 
illes per a l’aplicació de l’article 174. 
 
Els socis van demanar-li sobre el Medi Ambient i el transport: si havíem de 
descarbonittzar, que passaria a Menorca. Hi hi hauria restriccions de vols per a la 
sostenibilitat ambiental? 
El convidat va respondre que això estava a debat en la Comissió, que s’hi estava 
treballant. Va explicar que amb l’impuls de la nova política verda, aquest tema entrarà 
i ens afectarà molt. En general tots els avenços ens estan afectant, un exemple és que 
s’han de reduir els consums de sofre a partir de l’1 de gener i ha afectat a les tarifes per 
una necessitat ambiental. Afirmà que l’estratègia no era defensar que no volem la 
transició a descarbonitzar, sinó que hem de fer entendre que amb la realitat insular 
mediterrània, hi ha desavantatges competitius i s’ha de compensar amb mesures 
d’algun tipus. Va recomanar que sobre temes de canvi climàtic llegíssim: 
- el darrer informe de MedECC que recull el cas concret en la Mediterrània. 
- les darreres conferencies del LINC de UIB.  
- el quart informe de canvi climàtic de Cataluya, que recull el canvi climàtic per sectors 
i es veu quin és impacte en cada sector. 
 
Se li va demanar si des de la Unió Europea hi havia subvencions en infraestructures i va 
resoldre que les subvencions venen molt determinades per objectius concrets que es 
marquen a Brussel·les amb la connivència amb els Estats. Així, va destacar que 
difícilment podríem trobar un finançament per una carretera en el nostre cas, però que 
en tot cas, i en referència a més detalls  als fons europeus, i donada la seva complexitat, 
era millor adreçar-se al director general de Fons Europeus, Sr. Félix Pablo.  
 
La última pregunta va ser com veia el Brexit. 
Responent la pregunta, va explicar que els objectius de la nova Presidenta de la 
Comissió era resoldre el que la Comissió de Juncker no va poder finalitzar, que era 
aconseguir culminar el Brexit, donar per a una retirada ordenada del Regne Unit de la 
Unió Europea i un nou acord de relació i (sobretot) rellançar la discussió sobre el futur 
de la Unió Europea. La nova Presidenta ja ha plantejat una gran Conferència al 2021, 



	

 

amb diferents Estats per debatre el futur d’Europa, on França i Alemanya tindran un pes 
important. 	
 

	
	

	


