
 
RESUM TROBADA AMB L’EMPRESARI GABRIEL SAMPOL 

Perquè Menorca no té encara gas natural? 

 

L’empresari mallorquí Gabriel Sampol va ser convidat el passat dijous, 27 de març a 
participar en un dinar amb els socis del Cercle d’Economia de Menorca que va comptar 
amb una nombrosa assistència i participació.   

 Sampol Ingenieria y Obras S.A. es una societat familiar multinacional mallorquina 
amb 80 anys d’història, referent en el sector energètic com industria creadora 
d’infraestructures elèctriques d’energia eficient per hotels, hospitals o aeroports que 
compta amb més de 600 empleats, 100 d’ells enginyers. 

Després de fer un repàs a la trajectòria de la seva empresa i del convuls sector 
energètic, teòricament liberalitzat l’any 2005, Gabriel Sampol va donar compte de la 
situació energètica a Menorca on la dependència monopolista de l’electricitat, eleva 
els costos de la industria i de les empreses com un factor desestabilitzador que cada 
any empitjora. En aquest sentit, l’empresari mallorquí, que està en possessió de la 
Medalla al Mèrit del Treball, va exposar que el nou model energètic ja no funciona a 
partir de grans centrals úniques com té la nostra illa sinó que es parla d’energia 
distribuïda a partir de la cogeneració i fabricada amb energies netes i més eficients.  

Sampol va fer palès que el fet que el gas natural no hagi arribat a Menorca com si s’ha 
produït a Mallorca i Eivissa, li ha fet aturar la creació d’una planta energètica a Alaior, 
on l’empresa disposaria de 12.000 metres quadrats d’un terreny amb opció de compra. 
La nova planta  generadora d’energia elèctrica, posaria un nou competidor al mercat i 
contribuiria a rebaixar els costos industrials però també la dels ciutadans, que al 
disposar de gas natural, gaudirien d’una energia no depenent del petroli, molt més 
neta, eficient i amb més futur. Sampol va afirmar que la no arribada del gas és una 
discriminació política flagrant que afecta de ple als menorquins i que s’ha de 
reivindicar  amb fermesa.  

La planta generadora d’energia prevista a Alaior només podria entrar en 
funcionament si disposés de gas natural com a combustible eficient que permet 
fabricar un quilovat a un preu competitiu. D’altra banda, es tractaria d’una inversió de 
40 milions d’euros que generaria 20 llocs de feina directes.  

Sampol també va voler afegir que l’elevat cost de portar un cable elèctric de la 
península a Menorca és un error que no repercutiria en una rebaixa del cost elèctric i 
en canvi, l’arribada del gas natural si que tindria un efecte immediat. Entre d’altres, 
podria fer tancar la planta generadora d’electricitat que actualment hi ha al Port de 
Maó, que funciona amb petroli i que genera emissions nocives. Les necessitats 
energètiques de Menorca estan al voltant de 500.000 kw i generen uns ingressos de 75 
milions d’euros a Gesa-Endesa.   



 
Durant el torn de paraules, que va ser molt actiu i participatiu, es va posar de manifest 
la voluntat de posar remei al dèficit energètic que afecta Menorca com un dels temes 
troncals pel futur de l’illa, al mateix nivell que el problema de la connectivitat aèria o 
les reserves d’aigua potable. En aquest sentit, les diverses intervencions van demanar 
unanimitat per part dels partits polítics per posar-se d’acord amb els grans temes que 
afecten a Menorca perquè estem en una situació molt delicada per l’economia 
menorquina.   

L’editor del Diari Menorca, Josep Pons Fraga va exposar que l’adjudicació de les obres 
de l’arribada del gas natural a Menorca a una empresa basca van ser impugnades 
davant dels tribunals per defectes en la forma i fons de la tramitació governamental  
per part de les companyies licitadores, i que el Tribunal Superior de Justícia, va anular 
l’adjudicació el novembre de 2013.  

Per la seva banda, el president del Cercle, Francisco Tutzó va comprometre’s davant 
de Gabriel Sampol a traslladar la reclamació de l’arribada del gas a Menorca en nom 
del Cercle al president del Consell Insular.  

 

 

 


