
IV	TROBADA	D’HIVERN	DEL	CERCLE	D’ECONOMIA	DE	MENORCA	
Divendres,	24	de	gener	de	2020			
	
El	President	del	Cercle	d’Economia,	Paco	Tutzó	va	ser	l’encarregat	de	donar	la	benvinguda	i	
l’agraïment	als	alumnes	i	professors	assistents,	als	ponents,	al	moderador	i	a	l’empresa	Torres	
que	s’havia	encarregat	del	transport	dels	assistents.	
	
En	primer	 lloc	 va	 prendre	 la	 paraula	 el	moderador,	Antoni	 Riera,	 Catedràtic	 en	 Economia	
aplicada	de	la	UIB,	comentant	que	el	talent	eren	les	competències	que	tenien	les	persones	
per	desenvolupar	coses	i	que	aquest	estimulava	la	productivitat.	“Si	Menorca	vol	prosperar	
necessita	activar	la	palanca	del	talent	i	poder	generar	valor”	va	començar	dient.	El	Sr.	Riera	
va	explicar	que	l’economia	de	Menorca	produïa	1.720	milions	d’euros	generats	a	la	indústria	
i	als	serveis,	una	xifra	que	hauria	d’anar	augmentant	amb	el	temps.	Ho	exemplificava	dient	
que	per	prémer	aquest	accelerador,	calia	el	talent.	“A	més	talent,	més	podem	accelerar	i	per	
això	us	convido	a	donar	moltes	revolucions	a	 l’economia	de	Menorca	per	crear	 i	distribuir	
millor	els	bens	i	productes”	va	explicar.	
	
Després	de	la	seva	introducció,	Antoni	Riera	va	presentar	als	ponents	que	protagonitzarien	la	
jornada.	D’una	banda	Carme	Crespo,	gerent	del	Centre	Bit	de	Menorca	des	de	2017	de	qui	va	
comentar	que	dels	1.720	milions	d’euros	generat	s	Menorca,	Alaior	en	produïa	159	i	alguns	
d’ells,	el	propi	Centre	Bit.		
	
En	segon	lloc	va	presentar	a	la	Sra.	Antonia	Bosch,	gerent	de	Sa	Cooperativa	del	Camp,	una	
entitat	que	va	néixer	de	la	fusió	de	la	Cooperativa	d’Alaior	i	la	de	Ciutadella	amb	l’objectiu	
d’impulsar	 la	 comercialització	 dels	 productes	 del	 camp.	 “Ciutadella	 produeix	 490	milions	
d’euros,	dels	quals	97,	són	en	matèria	agrícola”.	El	moderador	va	aprofitar	per	comentar	que	
l’agricultura	necessitava	cada	vegada	més	mà	d’obra	qualificada.	
	
Seguidament	va	presentar	al	Sr.	José	Guillermo	Díaz,	CEO	d’Artiem,	una	empresa	dedicada	al	
món	de	 l’hoteleria	des	del	1993	que	apostava	per	 la	diferenciació	de	producte	 i	amb	una	
gestió	 hotelera	molt	 enfocada	 a	 la	 productivitat	 i	 a	 les	 persones	 amb	 talent.	 “Maó	 és	 un	
municipi	que	genera	698	milions	d’euros	de	béns	i	serveis.	Artiem	en	produeix	15”	va	afirmar.	
	
A	continuació	va	presentar	al	Sr.	Jesús	Vidal,	director	de	Vidal	&	Vidal,	una	empresa	dedicada	
al	disseny	de	joies	des	de	1998,	oferint	diferents	canals	de	venta	 i	també	venta	online.	Va	
explicar	que	l’empresa	apostava	pels	dissenys	versàtils,	portàtils	i	que	connectessin	amb	la	
gent,	a	més	del	servei	i	producte.	El	moderador	va	continuar	explicant	que	necessitava	or	i	
plata,	però	 també	 talent.	 “Vidal	&	Vidal	està	ubicada	a	Es	Castell,	municipi	que	aporta	70	
milions	d’euros	a	l’economia	menorquina	i	 l’empresa	de	Vidal	&	Vidal	ho	fa	amb	5	milions	
d’euros	i	140	treballadors”	va	explicar.	
	
Finalment,	va	presentar	al	Sr.	Jose	Luís	Sastre,	de	l’empresa	Sasga	Yachts,	una	empresa	amb	
10	anys	de	vida	però	amb	tradició	nàutica	des	de	l’any	1978	i	dedicada	al	disseny	i	construcció	
d’una	nova	gamma	de	creuers	a	partir	 llaüts.	 “La	 seva	 seu	està	a	Sant	 Lluís,	municipi	que	
genera	 118	 milions	 d’euros.	 Sasga	 Yachts	 n’aporta	 2,5	 amb	 una	 plantilla	 propera	 a	 200	
persones,	entre	els	quals	hi	ha	enginyers	nàutics,	muntadors,	mecànics,	etc.”	va	afegir.	
	



INTERVENCIÓ	DE	CARME	CRESPO	
	
La	 gerent	 del	 Centre	 Bit	 va	 confirmar	 que	 el	 seu	 sector	 estava	 mancat	 de	 talent,	 que	
augmentava	la	creació	d’ocupació,	que	tenia	una	taxa	d’atur	molt	baixa	i	on	els	sous	estaven	
per	sobre	la	mitja.	“Actualment,	sis	de	les	deu	primeres	empreses	amb	més	valor	a	la	borsa	
són	tecnològiques	mentre	que	al	2008,	les	primeres	empreses	eren	de	petroli,	elèctriques,	
etc.	Per	tant,	això	vol	dir	que	han	canviat	molt	les	empreses	en	poc	temps”	va	començar	dient.	
El	Parc	Bit	és	un	centre	tecnològic	que	es	va	crear	a	Palma.	Al	2015	tenia	137	empreses,	al	
2017,	152,	al	2018,	172	i	ara	moltes	més.	El	47%	de	les	empreses	són	molt	petites,	entre	1	i	5	
treballadors	 però	 el	 20%,	 en	 tenen	 més	 de	 30.	 Les	 de	 més	 de	 100	 treballadors	 només	
representen	 el	 6,5	 %	 del	 total	 de	 les	 empreses.	 L’activitat	 principal	 és	 de	 serveis	 de	
tecnologies	de	la	informació	(37%),	seguit	d’agències	de	viatges	i	operadors	turístics	(15%).	
Aquestes	empreses	també	demostren	una	important	tendència	cap	a	la	internacionalització	
(20%	té	sucursal	a	l’exterior).	Pel	què	fa	al	perfil	dels	treballadors,	va	dir	que	la	gerència	recau	
als	homes	 (el	87%)	mentre	que	el	42	%	de	 treballadors	 són	dones.	És	un	 sector	altament	
qualificat:	el	60%	disposen	d’estudis	superiors.		
	
INTERVENCIÓ	D’ANTONIA	BOSCH	
	
La	representant	del	sector	agrícola,	Antonia	Bosch,	va	començar	dient	que	provenia	d’una	
família	pagesa	i	que	s’havia	criat	a	un	lloc	però	de	jove	va	voler	estudiar	i	va	entrar	a	fer	feina	
a	 la	 cooperativa.	 Aleshores	 l’entitat	 es	 dedicava	 al	 subministraments	 de	 productes	 que	
compraven	les	finques	i	no	feia	la	comercialització	del	producte.	Fa	30	anys,	la	producció	de	
les	finques	era	bàsicament	de	monoproduct	de	llet,	amb	algunes	ventes	residuals	de	carn	de	
bens,	 porcs	 o	 vaques.	 El	 sector	 tenia	 venuda	 la	 producció	 i	 només	 es	 dedicava	 a	 produir	
perquè	 ho	 tenia	 tot	 venut	 i	 cobrat	 sense	moure’s.	 El	 sector	 no	 va	 tenir	 la	 inquietud	 per	
comercialitzar.	Al	2010	va	arribar	la	globalització	i	amb	ella,	la	competència	de	productes	de	
fora	i	un	any	després,	es	va	afegir	el	concurs	de	creditors	de	Queseria	Menorquina.	Tot	això	
va	provocar	la	necessitat	d’un	canvi	de	model,	passant	a	cercar	un	producte	de	valor	afegit.	
Els	 socis	 de	 les	 cooperatives	 de	 Ciutadella	 i	 d’Alaior,	 gent	 amb	 visió	 de	 futur	 va	 decidir	
fusionar-se	 per	 passar	 a	 ser	 una	 única	 i	 potent	 per	 poder	 posicionar	 el	 producte	 a	 nous	
mercats	i	al	propi	consum	local	de	Menorca.	“Una	finca	en	particular	és	difícil	que	mogui	els	
seus	productes	a	nous	mercats	internacionals	però	totes	a	la	vegada,	és	més	fàcil	de	fer”	va	a	
explicar.	 Un	 darrer	 estudi,	 confirmava	 que	 un	 17%	 de	 la	 població	 de	Menorca	 consumia	
producte	local,	el	93%	de	la	fruita	consumida	provenia	de	fora	de	Menorca	i	el	91%	de	la	carn	
consumida,	 tampoc	 era	 produïda	 a	 l’illa.	 Per	 tant,	 el	 sector	 té	 un	 repte	 important	 per	
augmentar	les	dades	de	consum	local.	
	
INTERVENCIÓ	DE	JOSÉ	G.	DÍAZ	MONTAÑÉS	
	
El	 CEO	 de	 Artiem	 empezó	 explicando	 a	 los	 alumnos	 que	 había	 nacido	 en	 una	 familia	
empresaria	y	que	sus	hijos	ya	representaban	a	 la	cuarta	generación.	Continuó	exponiendo	
que	 en	 toda	 familia,	 se	 cultivaban	 valores	 que	 intentaban	 llegar	 a	 la	 empresa,	 a	 sus	 97	
persones.	Para	él,	era	muy	importante	tener	un	propósito,	tener	un	trabajo	motivador.	Hace	
años	se	dio	cuenta	que	la	gente	tenía	cada	vez	más	de	todo	pero,	en	cambio,	más	crispación,	
más	ansiedad,	más	depresión…	la	gente	no	era	feliz	y	su	propósito	fue	mirar	de	inspirar	a	las	
personas	para	que	fuera	felices.	Pensó	cómo	podía	hacer	esto	y	creyó	que	una	manera	era	



hacer	 felices	a	 los	empleados,	 centrarse	en	 las	personas	de	 su	organización:	para	 inspirar	
felicidad,	se	tiene	que	ser	feliz.	“Cuando	tienes	relación	de	confianza	estás	bien	y	disfrutas,	te	
apasionas,	tomas	el	liderazgo	y	avanzas	en	tu	vida”	explicó	Jose	G.	Díaz	Montañés.	“Hay	que	
romper	moldes,	 innovar,	equivocarse.	La	felicidad	es	cuando	tu	entorno	se	beneficia	de	 lo	
que	tu	haces,	quieres	ser	 inclusivo	y	quieres	que	tu	entorno	prospere.	Has	conseguido	ser	
líder	en	conseguir	la	felicidad	a	los	otros.	
	
Desde	Artiem	trazaron	un	plan	que	fuera	emocionante	y	motivador.	Hicieron	una	cumbre	de	
igualdad	de	grupo.	La	gente	participó	en	diferentes	áreas	y	no	por	ser	de	un	departamento	
específico,	podían	hacer	más	o	menos	valoraciones.	Todo	el	mundo	pudo	colaborar.	Su	visión	
fue	vivir	una	compañía	diferente,	en	el	que	las	personas	contasen	bajo	la	premisa	que	hacía	
falta	talento	donde	puedas	aportar.	Todas	las	propuestas	fueron	escuchadas.	“El	futuro	se	
puede	predecir	pero	lo	mejor	es	construirlo”	afirmó	Díaz	Montañés.	
	
Respecto	el	turismo,	explicó	que	estábamos	viviendo	un	cambio	de	época,	un	cambio	social,	
nuevas	 formas	 de	 relacionarnos.	 De	 big	 data,	 5G,	 internet	 de	 las	 coas,	muchos	 cambios:	
climático,	estructurales,	etc.	Lo	que	pasaba	en	China	nos	impactaba	a	nosotros.	El	futuro	de	
Menorca	está	globalizado.	Es	un	lugar	con	tradición	industrial,	una	gran	interconectividad	con	
fibra	óptica,	sistema	sanitario	bueno,	naturaleza,	agricultura,	cultura,	conectividad	marítima,	
tradiciones,	instalaciones	deportivas,	etc.	Tenemos	activos	que	podemos	poner	en	valor.		
	
Para	finalizar,	listó	diferentes	oportunidades	de	futuro	que	podían	tener	los	alumnos:		
	

- Estilo	 de	 vida	 de	Menorca:	 En	 el	 mercado	 hay	 100	 millones	 de	 personas	 que	 les	
interesa	Menorca.		

- Es	un	lugar	que	favorece	la	creatividad.	Además,	cuenta	con	una	gran	conectividad	
tecnológica.	

- El	 sector	 agrario/industrial	 se	 puede	 convertir	 en	 una	 experiencia,	 crear	 nuevos	
alimentos	demandados,	etc.	

- En	 la	 industria	 4.0	 el	 transporte	 no	 es	 un	problema,	 se	 valora	 la	 conectividad	 y	 la	
calidad	de	vida.	

- Menorca	puede	ser	una	gran	plataforma.	Un	ejemplo	es	 la	 Isla	del	Rey,	totalmente	
derruida	y	en	20	años	se	ha	convertido	en	un	espacio	precioso	reconstruido	por	gente	
voluntaria.	Es	un	ejemplo	a	seguir	y	esto	ha	hecho	que	se	fijasen	en	la	isla.		

- Para	 conseguir	 esto	 hace	 falta	 inquietudes,	 diversión,	 inclusividad,	 perseverancia,	
disciplina,	diversión,	etc.	

	
INTERVENCIÓ	DE	JESÚS	VIDAL	
	
El	Director	General	de	Vidal	&	Vidal	va	començar	la	seva	exposició	comentant	que	de	les	60	
persones	que	tenia	treballant	a	la	central	de	Menorca,	35	eren	persones	al	departament	de	
producció	i	25	al	core	business.	La	majoria	eren	llicenciats,	dos	enginyers	i	la	majoria	amb	el	
grau	 en	 Administració	 i	 direcció	 d’empreses.	 El	 85	%	 de	 treballadors	 eren	 dones	 i	 també	
cercava	el	talent:	al	departament	de	compres	s’havien	de	dominar	bé	els	idiomes,	també	tenia	
el	departament	financer,	el	de	planificació	que	calculava	els	recursos	dels	propers		mesos,	el	
de	producció	que	bàsicament	eren	enginyers	o	l’equip	comercial,	que	emprava	big	data	però	
havia	de	baixar	a	nivell	de	botigues	per	saber	què	volia	el	públic.	També	tenien	 l’equip	de	



màrqueting	digital,	el	de	recursos	humans,	etc.	A	més,	va	afegir	que	Vidal	&	Vidal	no	venia	un	
producte,	venia	emoció.	
	
Els	elements	en	comú	a	les	persones	que	treballaven	a	Vida	&	Vidal	eren:	
	

- Tots	ells	tenien	elevat	grau	de	formació	
- Una	alta	capacitat	de	fer	feina	amb	equip	i	relació	humana.		
- Eren	 persones	molt	 compromeses,	 estaven	molt	 obertes	 al	 concepte	 del	 canvi.	 El	

cervell	de	les	persones	estava	còmode	a	la	zona	de	confort.		
- Eren	 empàtiques:	 persones	 curioses,	 de	 gran	 nivell	 cultural,	 persones	 humils,	

persones	amb	elevada	capacitat	d’escoltar	als	altres.		
	
INTERVENCIÓ	DE	JOSÉ	LUÍS	SASTRE	
	
Al	seu	torn,	el	CEO	de	Sasga	va	donar	importància	a	l’actitud	i	les	ganes	de	formar-se.	Va	afegir	
que	alguns	casos	d’èxit,	havien	vingut	de	persones	que	no	havien	acabat	la	seva	carrera	com	
Steve	 Jobs	 o	 Bill	 Gates	 però	 aconsellava	 als	 alumnes	 que	 estudiar	 donava	 una	 estructura	
mental.	A	continuació,	va	explicar	la	seva	experiència	vital	dient	que	als	8	anys	va	començar	
a	navegar	amb	optimist,	i	així	és	com	va	començar	a	estimar	el	món	de	la	nàutica	donant-li	
molts	 records	de	bons	moments.	Al	2001	es	va	 jubilar	el	 seu	pare	 i	 va	entrar	a	 l’empresa	
familiar.	Va	recomanar	als	alumnes	que	si	 feien	alguna	cosa,	 fos	amb	un	propòsit	 i	que	hi	
posessin	ganes.	Ell	va	començar	a	viatjar	per	tot	el	món	venent	vaixells	però	el	seu	propòsit	
va	passar	a	fer	vaixells	que	poguessin	deixar	experiència	a	qui	els	navegués,	deixant	una	marca	
i	un	record.	
		
Sastre	va	afegir	que	abans	de	dissenyar	un	nou	model,	feien	estudi	de	mercat	amb	gent	que	
es	dedicava	a	l’economia	i	el	màrqueting,	que	coneixien	les	necessitats	del	mercat.	A	partir	
d’aquí	es	feia	un	motlle	on	hi	intervenien	enginyers	i	muntadors.	A	partir	d’aquí,	es	fabricava	
el	vaixell	i	hi	intervenien	diferents	especialistes	en	cada	etapa,	des	de	posar	fibra	i	resina	als	
muntadors	que	passaven	tubs	o	els	mecànics	que	muntaven	els	motors	o	els	electricistes	que	
feien	 la	 instal·lació	 de	 la	 il·luminació	 o	 els	 fusters.	 Després	 hi	 havia	 enginyers	 que	
comprovaven	que	tot	el	què	s’havia	instal·lat	fos	dins	la	normativa	i	encaixés	amb	el	vaixell.	
A	 la	 darrera	 fase,	 passava	 als	 distribuïdors	 i	 per	 poder	 vendre	 el	 vaixell	 s’anava	 a	 fires	
internacionals	com	Düsseldorf,	Gènova,	Barcelona,	Fort	Lauderdale	o	Turquia.		
	
Va	 resumir	 que	 a	 la	 seva	 empresa	 hi	 havia	 un	 equip	 pluridisciplinari	 de	 treballadors	 que	
treballaven	en	equip.	Els	va	recordar	la	importància	de	saber	idiomes,	sobretot	anglès,	i	que	
la	formació	era	bàsica	però	l’actitud,	molt	important.	Per	acabar,	va	informar	que	el	sector	
nàutic	estava	format	per	500	empreses	però	que	era	molt	internacional	i	que	cada	persona		
que	feia	feina	al	sector,	generava	7	llocs	de	treball	indirectes.		
	
	
	
El	moderador	va	torna	a	prendre	la	paraula	i	va	demanar	a	la	responsable	del	Centre	Bit	de	
Menorca	com	veia	el	futur	de	les	feines	i	va	contestar	que	tots	els	sectors	estan	anant	cap	a	
les	noves	tecnologies.	La	tendència	a	Europa	és	augmentar	els	alumnes	que	es	 formen	en	
carreres	STEM	(Ciència,	Tecnologia,	Enginyeria	i	Matemàtiques)	però	en	canvi	Espanya	té	una	



tendència	 inversa:	 en	 els	 darrers	 10	 anys	 s’ha	 baixat	 un	 30%	de	 titulats	 STEM.	Afegí	 que	
l’empresa	Randstad	Reserach	al	2016	va	estimar	que	la	digitalització	generaria	dels	1.250.000	
nous	llocs	de	feina	a	Espanya	en	els	propers	cinc	anys	(sina	al	2022),	400.000	serien	STEM	i	
700	estarien	relacionats	al	desenvolupament	d’STEM.	És	a	dir	que	el	85%	dels	treballs	estarien	
vinculats	a	aquestes	disciplines.		
	
Així	que,	creu	que	és	important	que	a	Menorca	es	potenciï	la	tecnologia,	que	alhora	serveix	
per	la	resta	de	sectors,	que	ja	tenen	la	tecnologia	molt	integrada	en	els	seus	sistemes	de	
producció.	
	

	
	

	


