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L’Observatori Socioambiental de Menorca rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic
L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) ha estat el guardonat de la segona edició del
Premi Antoni Monserrat en reconeixement al mèrit estadístic de l’IBESTAT. David Carreras,
director de l’OBSAM, ha recollit el premi que li ha lliurat el conseller d’Economia i Hisenda, Carles
Manera, avui matí al Parlament.
L’OBSAM és un instrument de recollida i d’anàlisi d’informació d’àmbit local a Menorca. Es tracta
d’un projecte de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) al servei de la Reserva de la Biosfera de
Menorca. L’organisme fou fundat l’any 1999.
El Premi Antoni Monserrat i Moll en reconeixement al mèrit estadístic és convocat per l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), amb l’objectiu de fomentar l’estadística com a disciplina
de coneixement de l’entorn, i amb la voluntat de contribuir a la dinamització de totes les tasques
de recerca i divulgació que des de la societat civil, acadèmica, empresarial i institucional es duen a
terme en aquest àmbit. El guardó fou instituït l’any 2008 com a reconeixement d’aquesta
dedicació, i com a estímul per continuar aportant a la societat els beneficis d’uns coneixements
que ens han d’ajudar a aprofundir en la realitat de les Illes Balears.
El premi se li atorga per la seva bona tasca i la contribució a l’observació del canvi global. Els
indicadors estadístics objecte de treball de l’OBSAM es refereixen a problemes mediambientals
socialment rellevants que són treballats de manera que constitueixin una eina útil en el procés de
presa de decisions i conformen alhora una bona base de consulta completa i assequible també per
a un públic ampli i no necessàriament expert.
Carles Manera ha elogiat “la valuosa tasca dels economistes menorquins, la seva trajectòria
innovadora, i la seva forma de mesurar l'economia amb uns altres ulls, donant rellevància a les
dades mediambientals, i treballant no només des d’una perspectiva convencional”.
Josep Vidal, coordinador científic de l’IME, ha agraït el premi i ha explicat que l’OBSAM es va crear
“com a contribució al projecte “Menorca reserva de la biosfera” amb el qual l’IME estava
compromès des del primer moment, i com a contribució primordial per a la gestió correcta del
model de sostenibilitat que es vol per a l’illa de Menorca”. “Volíem afrontar el repte de ser
capaços de generar noves sèries de dades en camps descuidats fins aleshores”.
Vidal ha explicat també que “es procura que tots els coneixements ambientals i socials que aflorin
gràcies a les investigacions de l’OBSAM i als seus treballs de recopilació arribin als gestors polítics i
tècnics de l’illa perquè les puguin tenir en compte en la presa de decisions. A la vegada s’intenta
fer partícip la població en general de tots aquests coneixements, a través de la divulgació
ambiental i la comunicació, perquè la participació dels habitants de l’illa en el projecte de la
Reserva és essencial per al seu èxit”. Josep Vidal ha afegit que “d’aquesta manera es materialitza a
través de l’OBSAM una part important del compromís manifest de l’IME amb la filosofia de la

Reserva de Biosfera de Menorca, és a dir, la promoció d’un desenvolupament econòmic de l’illa
basat en la conservació dels recursos i del patrimoni”.
D’altra banda, Andreu Sansó, director general
d’Economia i director de l’IBESTAT, ha
manifestat que “El nostre objectiu primordial ha
pres com a fita garantir que les Illes Balears
puguin disposar d’un sistema estadístic propi
capaç d’oferir a la societat dades desagregades
per illes, per tal que tant els poders públics com
els agents privats puguin prendre les millors
solucions”. Sansó ha afegit: “Aquest premi que
avui atorgam no té altre objectiu més que
contribuir al fet que les Illes Balears puguin
disposar d’uns equips humans capaços d’oferir
informació estadística de qualitat a la ciutadania,
i fer-ho a partir de la nostra realitat com a illes, de les nostres peculiaritats i capacitats que ens fan
singulars, però dins un projecte comú i compartit. Aquesta era la visió que en tenia en Toni
Monserrat, i aquesta és la visió que en tenim nosaltres en l’atorgament d’aquest premi”.
Sansó ha parlat també d’alguns projectes importants de l’IBESTAT, actualment en marxa, com el
projecte “Enquesta modular d’hàbits socials de les Illes Balears”, que per primera vegada permetrà
tenir un coneixement més detallat de dades d’àmbit comarcal, no ja només insulars, de les
principals demandes socioeconòmiques que planteja la nostra societat, com també de la
implantació de les noves tecnologies i dels usos lingüístics.
Maria Antònia Munar, presidenta del Parlament de les Illes Balears, ha obert l’acte, en què també
hi ha participat Francesca Vives, consellera de Comerç, Indústria i Energia; Andreu Sansó, director
general d’Economia i director de l’IBESTAT; Aina Rado, vicepresidenta primera del Parlament; i
Eduard Riudavets, secretari primer del Parlament, entre d’altres.
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Per dur endavant la tasca de suport a la Reserva de
Biosfera, la feina de l’OBSAM consisteix en la recollida d’un
ampli ventall d’informacions de forma periòdica d’acord
amb unes línies de treball. Aquestes línies són: el seguiment
del medi natural, el seguiment dels vectors ambientals més
importants des del punt de vista de la sostenibilitat, és a
dir, els recursos hídrics, la despesa energètica, la generació
de residus i les variacions poblacionals, i, finalment, la
creació de nous indicadors socials i econòmics mitjançant
enquestes. Actualment, a més, s’intenten assentar dues
noves línies d’actuació: la creació d’un laboratori del paisatge i el seguiment del món agrari.
En els darrers temps s’ha arribat a disposar d’un equip de set persones dedicades exclusivament a
les tasques de l’Observatori.
Per obtenir més informació sobre l’OBSAM: www.obsam.cat

