El dia 20 d’octubre se celebra el Dia Mundial de l’Estadística, proclamat per
l’Assemblea General de les Nacions Unides. Aquest és el segon any que es
commemora aquest esdeveniment.
Aquest any 2011, coincidint amb aquest esdeveniment, l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears (Ibestat) ha introduït una sèrie de noves funcionalitats a la pàgina web,
que poden contribuir a la millora en la recerca de dades.
D’una banda, es vol facilitar la recerca de dades estadístiques per àmbits territorials
diferents, per això s’introdueix una nova forma de recerca que es denomina per
territori, en què podem seleccionar les dades per illes, per comarques estadístiques o
per municipis.
També s’introdueixen noves funcionalitats que faciliten la recepció d’informació de
les actualitzacions que es duen a terme. En concret, s’han incorporat nous canals
d’RSS a l’àrea de darreres dades i notícies i s’ha incorporat un nou canal de
comunicació, Twitter, i així la pàgina web de l’Ibestat entra a les xarxes socials.
L’objectiu d’aquesta celebració és reconèixer la importància de les estadístiques en
la conformació de les nostres societats. No podem obviar que les estadístiques
afecten la nostra vida, ja que són la base sobre la qual es prenen decisions de
caràcter polític, social i econòmic. Proporcionen dades fonamentals per planificar
actuacions i fer-ne el seguiment.
Cal destacar que els experts en estadística dels serveis públics fan seus els valors
bàsics de servei, integritat i professionalitat. Aquests professionals faciliten
l’obtenció de dades fiables que serveixin per conèixer millor la nostra realitat.
A més a més, l’existència d’un sistema estadístic mundial ha permès que els seus
membres puguin compartir les experiències utilitzant un llenguatge comú,
consensuat. Gràcies a aquest sistema s’han pogut establir mètodes i estàndards
internacionals que faciliten la comparació entre dades de diferents nacions.
L’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) pretén proporcionar informació
estadística que permeti analitzar la realitat del nostre territori. Un col·lectiu
d’usuaris destacats són, a hores d’ara, els investigadors i els organismes
especialitzats en l’anàlisi i el tractament de dades. També s’està treballant amb

altres col·lectius, però és necessari avançar i arribar més a la població, en general, i
per això s’estan preparant noves eines que permetin arribar-hi amb més facilitat. Les
que avui presentam poden ser-ne una bona mostra.

