La Menorca que volem
La crisi del Covid ha deixat palès la necessitat de repensar molts aspectes de la nostra vida, de
la nostra societat i, com no, de la nostra economia.
Menorca compta des de fa anys amb un model propi, un model que defensa l’equilibri social,
econòmic i territorial. Un model en la construcció del qual els, i sobretot les socialistes, hi han
tingut un paper fonamental.
Ara, quasi 20 anys després, es fa necessari repensar-ho tot, no per canviar de rumb, sinó per
potenciar allò que ens fa diferents i aporta valor.
L’aposta per la sostenibilitat va ser, al seu moment, una aposta clara, decidida i valenta que ara
molts indrets intenten seguir. Nosaltres sabem que és necessari treballar donant impuls a les
polítiques que persegueixen la justícia social, l’equilibri econòmic, la diversificació, la innovació,
la qualitat laboral i professional i la transició cap a les energies renovables.
Menorca compta amb l’economia més diversificada de les Illes Balears, amb un 80% del PIB
dedicat al sector serveis, el 9,5% al sector industrial i el 3,5% al sector primari. Un 7%
aproximadament, treballa al sector de la construcció. Tot i això, fa anys que sabem que el repte
de Menorca és reforçar els sectors que ara tenen menys pes en l’economia, per reduir la
dependència en el sector serveis. Es tracta que, mentre treballem per seguir essent
capdavanters en un turisme de qualitat i sostenible com a la font d’ingressos més important,
també creem valor en els sectors industrial i primari.
Aquest repte es fa més evident en la crisi actual. La pandèmia ha afectat molt greument el sector
serveis i, per tant, a gran part de la nostra economia. Les Balears lideren les xifres d’atur a
Espanya, degut al fet que les mesures de confinament han fet molt difícil que l’activitat turística
s’activi. L’FMI reconeix que l’economia espanyola és especialment vulnerable al virus pel pes
que hi té el sector serveis i l’OCDE calcula que un hipotètic rebrot que obligués a confinar la
població de nou destruiria el 40% de llocs de treball a regions turístiques i insulars com Balears
i Canàries.
Per tant, davant d’aquest escenari, s’evidencia que és estratègic reforçar sectors econòmics
diferents al turisme, sempre sense deixar de cuidar, evidentment, la que és la nostra font
d’ingressos principal. Com més sòlids siguin tots els sectors econòmics, més resilient serà la
nostra economia i millor resistirà a xocs externs com una pandèmia.
Aquests darrers mesos, els estaments públics han respost a les necessitats urgents i imperioses
en matèria de salut, a les residències geriàtriques, en atenció primerenca, als col·lectius
vulnerables o a l’educació. A més, també s’ha actuat per pal·liar els efectes econòmics, posant
en pràctica el mecanisme dels ERTO, amb ajuts als autònoms i empreses en diferents àmbits,
aportant liquiditat i finançament i flexibilitzant les obligacions tributàries i fiscals.
De ben segur no s’ha pogut arribar a tothom i aquests ajuts no han tingut tot l’impacte que ens
agradaria, però és evident que els esforços que han fet els governs a les institucions han estat
importants i àgils en una situació de crisi com la que hem viscut i estem vivint. La manera de
respondre a la crisi del Gran Confinament per part de les institucions ha estat molt diferent a
com es va respondre a la Gran Recessió. Aquesta vegada no s’ha optat pel camí de les retallades,

sinó al revés, s’ha pres el camí dels estímuls en l’economia, la intervenció estatal i el reforç de
l’Estat del Benestar.
Els governs socialistes als ajuntaments, al Consell Insular de Menorca, al Govern de la Comunitat
Autònoma i al Govern d’Espanya han demostrat, amb les polítiques aplicades, que el benestar i
la protecció a les persones i a les empreses és el nostre principal objectiu, un objectiu cabdal per
sortir l’abans possible d’aquesta situació que afecta i afectarà milers de famílies, treballadors i
treballadores, així com també milers d’empreses i autònoms. Un teixit social i empresarial
indispensable per mantenir l’Estat del Benestar, sistema del qual ens sentim orgullosos i no
podem permetre una passa enrere.
Ni Menorca, ni Balears, ni Espanya estan soles en aquesta lluita. La Unió Europea, conscient de
que es troba davant la pitjor crisi des de la Segona Guerra Mundial, ha respost amb la mateixa
determinació amb l’objectiu d’accelerar la recuperació i aprofitar la reconstrucció de l’economia
per transformar-la i fer-la més ecològica i més digital. L’acord pel pla de recuperació “Pròxima
Generació” al qual van arribar els Estats Membres el 21 de juliol de 2020 és històric, tant per la
quantitat de recursos que es mobilitzaran com per la mutualització de part del deute que
generarà la recuperació. A més, la UE ha estat sensible amb els països més afectats per la
pandèmia, com són Itàlia, Espanya i França, que també seran els estats que més fons rebran.
En definitiva, en aquest moment determinant per a la humanitat, els i les socialistes de Menorca,
Balears, Espanya i Europa estem a l’altura. Sabem que és el moment de demostrar, una vegada
més, que els governs progressistes són capaços de transformar la societat sense deixar ningú
enrere i vetllar per una economia més justa i sostenible.
Per totes aquestes qüestions, els i les socialistes de Menorca proposem:
1. Seguir apostant per l’economia verda, treballar incansablement per aconseguir els objectius
del Pla Menorca 2030, amb la implementació de fonts d’energies netes, apostar per la
mobilitat sostenible i aconseguir que Menorca es posicioni com a territori formatiu en
l’àmbit energètic i a l’hora com espai creador d’empresa d’aquest sector.
2. Redefinir l’estratègia turística, apostant per l’estratègia Smart island, vinculada a la
modernització d’establiments i zones turístiques. Impulsar, alhora, una promoció turística
que doni valor a la Menorca sostenible, amb alts paràmetres de qualitat i creació de
producte diferenciat i estratègic per esdevenir una destinació única.
3. L’impuls al sector primari ha de ser clar, apostant per un producte de qualitat amb major
formació i professionalització i creant sinergies entre productors, restauradors i empresaris
turístics, per tancar el cercle d’una producció que cada cop està més valorada i pot ser un
nínxol de llocs de feina estable i no estacional.
4. Aportar mecanismes i eines a la indústria tradicional de Menorca, afavorint una nova
indústria dels sectors verds i, alhora, combatre els handicaps de la insularitat, aportant valor,
tecnologia i innovació per fer-la més competitiva en un entorn globalitzat, aprofitant les
disrupcions actuals en els mercats per posicionar-nos com a territori productiu.

5. Contemplar la modalitat del teletreball com a fórmula amb vocació de permanència, amb
legislació pròpia que reconegui els drets dels treballadors i treballadores. Amb tot, crear les
infraestructures i serveis necessaris per aportar un alt valor a aquesta modalitat de treball.
6. Impulsar les indústries digitals, culturals i audiovisuals a la nostra illa, com a sectors
productius que generen ocupació de qualitat i que no es veuen tan afectats pels obstacles
de la insularitat.
7. Impulsar la ciència i la investigació, a través de la Universitat de les Illes Balears i d’instituts
de recerca especialitzats.
8. Apostar per la millora de la connectivitat i la mobilitat amb l’exterior de l’illa i a l’interior, a
dret que és de la ciutadania, i com a via per augmentar la competitivitat de les empreses,
amb preus i connexions assequibles i infraestructures d’acord amb els objectius marcats a
l’agenda insular 2030.

