
 

 
Miquel Alenyà ha estat guardonat amb el Premi Antoni Monserrat en 

reconeixement al mèrit estadístic 2010 que atorga l’Ibestat 

 
El conseller, Carles Manera, li ha lliurat el guardó al Parlament 

 
L’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) ha atorgat el Premi Antoni 
Monserrat i Moll en reconeixement al mèrit estadístic 2010 a l’eminent economista, 
Miquel Alenyà i Fuster.  

 
D’aquesta manera s’ha volgut reivindicar 
la tasca que Miquel Alenyà dugué a 
terme, entre els anys 1970 i 2000, en la 
producció dels informes anuals de “Sa 
Nostra”, que sota la seva direcció i en 
bona part d’elaboració pròpia, van anar 
construint una base de dades destinada a 
recollir la informació disponible, 
sistematitzar-la, regularitzar-la, 
homogeneïtzar-la i evitar-ne els talls i les 
interrupcions. Aquesta base de dades de 
les principals macromagnituds 
estadístiques regionals conforma un 

registre històric d’un inestimable valor. L’obra completa dels 33 anys d’Informes és un 
dels legats més importants que ens deixa Miquel Alenyà per poder seguir treballant en 
l’estudi de l’economia a la nostra comunitat. 
 
De la mateixa manera, amb aquest premi, el Govern de les Illes Balears, vol 
reconèixer la notable aportació bibliogràfica d’Alenyà amb obres com: Balears y el 
coste de su economía (1978); Una política econòmica per a les nostres Illes (1979); La 
comptabilitat regional de les Illes Balears (1982); Introducció a l’economia de Balears 
(1984); 7 realitats socials de les Illes Balears (1999); 12 realitats socials de les Illes 
Balears (2001). Així com la seva participació en d’altres publicacions com L’economia 
balear 1970-2010 (2010), coordinat juntament amb Ferran Navinés. A més de les 
seves aportacions en forma d’articles i comentaris que han estat publicats a premsa i 
revistes especialitzades. 
 
El lliurament del premi ha estat a càrrec del conseller d’Economia i Hisenda, Carles 
Manera, a la seu del Parlament de les Illes Balears, en un acte presidit per Aina Rado, 
presidenta de la institució, i on també han intervingut el director de l’Ibestat, Andreu 
Sansó, el qual ha recordat l’aportació que al llarg de vàries dècades ha fet Miquel 
Alenyà al coneixement de l’economia illenca a partir de l’anàlisi de les dades 
estadístiques. Igualment, ha fet un recorregut per les actuacions de l’Institut autonòmic 
d’estadística durant els darrers anys, entre les quals ha destacat el significatiu 
augment d’operacions estadístiques que es duen a terme, l’aprovació del primer Pla 
d’estadística de les Illes Balears, així com la posada en marxa d’una nova pàgina web 
molt més pràctica i dinàmica pels usuaris.  
 
Miquel Alenyà, ha rebut la placa acreditativa del Premi, s’ha adreçat al públic assistent 
al Parlament agraint el guardó, dedicant un especial record als seus mestres, i a totes 
les persones que han col·laborat amb ell en la tasca de recollida i sistematització de 
dades, que amb paciència i constància han dut a terme durant 30 anys de feina 
ininterrompuda, recordant també la figura de qui dona nom al premi, Antoni Monserrat i 
Moll. 



 
 
Premi Antoni Monserrat i Moll en reconeixement al mèrit estadístic 
 
Aquesta és la tercera edició del Premi Antoni Monserrat. En les anteriors edicions fou 
atorgat a l’Observatori Socioambiental de Menorca (2009) per la creació d’un important 
sistema d’indicadors sobre la sostenibilitat de l’illa; i al Sr. Joan Ginard Ferrer (2008) 
com a reconeixement a una vida dedicada a l’estadística, primer en la direcció de 
l’Institut Nacional d’Estadística, i després com a fundador i primer director de l’extint 
Institut Balear d’Estadística. 
 
Aquest Premi du el nom d’Antoni Monserrat, gran impulsor de l’estadística pública i la 

seva divulgació, entre els mèrits del qual cal 
recordar l’aprovació de la primera Llei 
d’estadística de les Illes Balears. El premi fou 
instituït per l’Ibestat l’any 2008 per tal de 
reconèixer l’activitat d’una persona o entitat 
que per la seva tasca o dedicació hagin 
contribuït de manera especial en la generació o 
divulgació de dades o estudis estadístics de 
rellevància referents a les Illes Balears. 
L’objectiu del premi és prestigiar l’activitat 
estadística individual o de grups, alhora que 
estimular la recerca al voltant de les dades que 

defineixen la realitat demogràfica, econòmica i social de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera.   
 
Dades biogràfiques de Miquel Alenyà 
 
Nascut a Palma l’11 de novembre de 1939. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la 
Universitat de Barcelona (1967). Diplomat en Direcció d’Empreses per l’IESE 
(Barcelona). Ha estat professor ajudant d’Hisenda Pública de la Facultat de Ciències 
Econòmiques de la Universitat de Barcelona i és professor de Llengua catalana per 
l’Estudi General Lul·lià de Mallorca.  
 
La seva activitat professional la inicià l’any 
1968 a Palma com a professor d’economia 
de l’Escola de Turisme de les Balears i de 
l’Escola de Turisme de la Mediterrània, i va 
començar a publicar articles d’economia al 
butlletí de la Cambra. Al llarg d’aquests 33 
anys Miquel Alenyà ha liderat com a 
col·laborador de redacció de l’Informe 
Econòmic i Social de les Illes Balears (fins a 
1973), de l’Evolució econòmica de les 
Balears (a partir de 1974-1997), 
posteriorment, hi ha treballat com a 
coordinador executiu (entre 1975 i 1984) i, finalment,  en fou director ( des de 1989 fins 
a 2001) d’aquesta publicació anual, que a partir de 1998 reprèn el nom d’ Informe 
Econòmic i Social de les Illes Balears, de Caixa de Balears “Sa Nostra”. 
 
Actualment, Miquel Alenyà exerceix els següents càrrecs i col·laboracions: president 
de Creu Roja de les Illes Balears (des del 2003); vocal de la Comissió Nacional 
d’Inversions de Creu Roja Espanyola (des del 2005); vocal del Consell d’Administració 
dels Hospitals de Creu Roja Espanyola (des del 2005); conseller del Consell Econòmic 



i Social de les Illes Balears (CES) en representació del Govern de les Illes Balears 
(des del 2001);  col·laborador de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la 
societat de les Illes Balears i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Belles Arts 
de les Balears (des del 2005). 
 
Igualment ha estat: subdirector general de Caixa de Balears “Sa Nostra” (2000-2004); 
director-gerent de la Fundació Sa Nostra (2001-2004); director de l’Obra Social i 
Cultural i Director de Recursos Humans de Sa Nostra (1998-2000); cap del Servei 
d’Estudis Socials i Econòmics de Sa Nostra (1989-2001); cap d’Anàlisi de Gestió de 
Sa Nostra (1989-2000); president del Cercle d’Economia de Mallorca (1984-85); 
president de la Reial Acadèmia de Belles Arts de les Illes Balears (2007-2009); 
president de l’Obra Cultural Balear (1987-1989); vocal del Consell d’Administració de 
GESA (1982-1996); vocal del Consell d’Administració de Lignitos SA (1986-1996); 
vocal del Consell d’Administració d’EMAYA (1988-92); vocal del Consell Assessor de 
l’Institut Balear d’Economia, de la Conselleria d’Economia i Hisenda del Govern (1989-
2001); director regional del Banc Industrial de Catalunya i assessor i impulsor del 
Cercle d’Estudis Econòmics de les Illes. També ha estat guardonat amb el Premi 
Ramon Llull en reconeixement als seus mèrits en el camp de l'anàlisi econòmica, 
atorgat pel Govern de les Illes Balears l’any 2000. 
 
Miquel Alenyà també destaca, per la seva gran formació humanista, per les seves 
aportacions al camp de la cultura, on es poden destacar com a crític d’art a les 
anàlisis biogràfiques de Ricard Anckermann (1991), Joan Bauza (1992), Llorenç 
Cerdà (1993), Joan Fuster (1995), i Pere Quetglas –Xam- (1995), i amb la publicació 
del treball La pintura moderna a Mallorca: 1830-1970 (1993). A més, és col·laborador 
de la Gran Enciclopèdia de Mallorca i fa part del consell de redacció de la Gran 
Enciclopèdia de la Pintura i Escultura a les Balears. 
 
 
 
 
 
 
 

 


