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Rubén Adrián
Les administracions públiques haurien d’ajudar més les empreses en la comercialització i
poder-se internacionalitzar. Per facilitar aquest procés, els empresaris haurien de generar
un producte de qualitat, amb valor afegit, que creés una marca capaç de competir en el
mercat internacional. Falta un pacte en comerç per poder avançar i que no estigui sotmès
als vaivens polítics. Per això, és necessari crear acord polític i que la ciutadania hi col·labori. En el sector primari no basta a donar subvencions, hi ha d’haver inversió en noves
tecnologies i línies de finançament. En qualsevol cas, les ajudes haurien de ser temporals i
després hauria de ser l’empresari el que hauria d’invertir per ell mateix. Urgeix un projecte
concret dins el sector làctic en indústria de transformació que permeti una economia més
circular. És necessari invertir en la millora del funcionament de les EDAR i costejar-ho amb
diners de l’ecotaxa.

Santiago Barro
Les empreses relacionades amb la informàtica i el coneixement tenen el punt positiu que
no generen residus, transmeten el seu coneixement a través d’internet i no els suposa
una barrera el fet de situar-se a Menorca. Per contra, es veuen afectades per la fuga de
talent i la manca del retorn de persones formades. És important el paper del Centre Bit
com a eix per atreure més gent i crear empreses tecnològiques. És necessari crear més
oferta educativa especialitzada en informàtica per disposar de personal més qualificat i
competir en l’àmbit internacional.
Menorca no es pot quedar al marge de les revolucions informàtiques i tecnològiques
que han de venir, com, per exemple, la tecnologia blockchain.

Carlos Truyol
L’empresa manufacturera industrial pateix una doble insularitat: la necessitat d’importar
bona part de les matèries primeres i després l’exportació del producte. On sí que s’han
fet passes importants és en la reducció del residu, intentant aprofitar la matèria al màxim.
És important defensar la voluntat i les ganes de treballar i innovar per damunt de la formació. Cal exportar un producte amb marca pròpia.
No són recomanables els vaivens polítics, amb unes posicions massa allunyades les
unes de les altres. És necessari crear més sinergies entre empreses i també entre empreses i administracions públiques.

Maria Teresa Gustems
Hi ha empreses d’activitats de turisme actiu com les de caiac, que ja tenen una llarga
trajectòria, però, així i tot, es continuen trobant problemes per al desenvolupament de
la seva activitat. L’excés d’administracions diferents que regulen l’activitat suposa molta
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burocràcia i obstaculitza la feina. L’elevada estacionalitat dificulta la feina continuada en
l’àmbit aquàtic.
Es fa necessària la formació en activitats d’aigua, que actualment no es cobreix des
de Menorca. També cal la implicació del Centre de la Mar per resoldre aquesta mancança. Per tant, el turisme actiu no és una oferta complementària, sinó que tot el turisme a
Menorca es mou cap a un turisme actiu generalitzat. Hi ha moltes empreses d’aquest
tipus però amb poc suport; hi ha molt desconeixement.
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