Esdeveniments i altres notícies

Lliurament del Premi Antoni Monserrat en la
seva primera edició
28 de novembre de 2008

Joan Ginard guanya el primer Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic

Joan Ginard i Ferrer, qui fou el primer director l’Institut Balear d’Estadística (IBAE), ha estat
distingit amb el Premi Antoni Monserrat i Moll en reconeixement al mèrit estadístic que atorga
l’BESTAT.
El guardó ha estat lliurat pel conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació Carles
Manera, en un emotiu acte que s’ha fet a la
clastra de la Conselleria. Entre als assistents hi
havia destacats membres de distints governs
de les Illes Balears i altres institucions
públiques, tant de la present legislatura com
de les anteriors. També es trobaven entre el
públic representants de les organitzacions
empresarials, de les centrals sindicals, del
món acadèmic, a més d’amics i familiars de
les persones que eren objecte de
reconeixement en aquest acte.

Homenatge a Antoni Monserrat
El director de l’IBESTAT, Andreu Sansó, evocà la figura de d’Antoni Monserrat i comentà les
múltiples actuacions que aquest dugué a terme per fomentar la divulgació de l’estadística com a
font de coneixement i anàlisi de la realitat que ens envolta entre la societat illenca. Finalment,
recordà que el seu paper decisiu, com a impulsor, en l’aprovació de l’actual Llei autonòmica
d’estadística. En acabar aquesta intervenció el conseller Carles Manera lliurà una placa
commemorativa a la vídua d’Antoni Monserrat.
Seguidament, Pau Monserrat, fill del finat economista i polític, intervingué per agrair en nom de la
família la instauració d’aquest premi, alhora que esmentà aquells aspectes professionals i humans
que més havien marcat les persones que el varen conèixer. D’entre les virtuts destacà la seva
dedicació i apassionament per dur a terme els seus compromisos amb el progrés econòmic i la
justícia social.

Lliurament del premi a Joan Ginard
Prosseguí l’acte amb el lliurament del Premi que en feu el conseller a Joan Ginard, el qual s’adreça
als assistents agraint el reconeixement obtingut. La seva intervenció fou una vertader recorregut
per la història estadística de les Illes Balears dels anys vuitanta i bona part dels noranta del passat

segle. Una història de com posar en marxa un institut d’estadística autonòmic des del no res i de
com es poden crear bons equips de feina i professionals. Acabà la seva intervenció encoratjant als
actuals responsables de l’IBESTAT per donar una passa més i fer realitat allò que en el seu temps
veien com un somni: aprovar els plans i programes que han d’ordenar l’estadística oficial de tota la
comunitat autònoma.
Clogué l’acte el conseller, qui inicià la seva intervenció fent una rememoració entranyable de la
figura d’Antoni Monserrat. Igualment reconegué la feina feta per Joan Ginard i el posà com a punt
de partida del que ha de ser una tasca molt ambiciosa i que no tan sols ha d’abastar la producció
estadística de l’IBESTAT, sinó que també ha d’incorporar a les conselleries de Govern i als consells
insulars. En aquest sentit, anuncià el seu compromís per fer possible que les Illes Balears disposin
d’un vertader sistema estadístic que ens permeti poder disposar d’una millor informació, més
propera i adaptada a la nostra realitat territorial, social i econòmica.

Reconeixements als treballadors més antics de l’IBESTAT
També es va voler aprofitar aquest acte per fer un reconeixement en aquelles persones que,
juntament amb Ginard, contribuïren a posar en marxa aquell incipient Institut Balear d’Estadística,
així Josefa Gràcia Vallés, Sílvia Carretero Quevedo, José Carlos Pérez Martínez i Maria Lluïsa Dubon
Pretus recolliren una placa de les mans d’Andreu Sansó, director de l’IBESTAT

Dades Biogràfiques professionals de Joan Ginard i Ferrer

Joan Ginard actuà com a primer director de l’Institut Balear d’Estadística (IBAE), càrrec
que ocupà entre 1985 i 1997, any en que es va jubilar. Anteriorment havia desenvolupat
importants tasques a la seu central a Madrid del Instituto Nacional de Estadística (INE), on
arribà a ocupar el càrrec de subdirector.
De la seva gestió podem esmentar l’aprovació de les següents activitat:
Normes impulsades
Decret 100/1984 pel qual es creà l’Institut Balear d’Estadística, el qual inicialment formà
part de l’estructura orgànica de Presidència. Té com a principal objectiu el col·laborar
amb l’INE per tal d’oferir estadístiques desagregades per a les Illes Balears.
Decret 12/85, atorga a l’IBAE la condició de dipositari del Secret Estadístic.
Acord per informar sobre les activitats amb contingut estadístic del Govern.

Convenis de col·laboració
Conveni amb l’Ajuntament de Palma per la confecció de taules del Cens de Població 1991
per zones estadístiques.
Conveni de col·laboració amb l’INE per a la realització de les estadístiques de Moviment
Natural de la Població MNP i defuncions segons causes de mort.
Acord amb la Conselleria de Sanitat i Consum per a l’aplicació d’aquest conveni.
Conveni de col·laboració amb la Comunitat de Madrid per a temes metodològics.

Altres col·laboracions
Col·laboració amb els ajuntaments per unificació de qüestionari per a la confecció dels
padrons.

Col·laboració amb els ajuntaments per a la informatització dels padrons.
Intensa col·laboració amb els incipients instituts de les altres comunitats autònomes,
sobretot per l’establiment de procediments i metodologies comuns.
Promotor de les JECAS (Jornades d’Estadística de les Comunitats Autònomes), les quals en
la seva primera edició es varen fer a Palma.

Informàtica
Creació de la primera base de dades estadístiques de les Illes Balears: EVA.
Possibilitar la generació de publicacions automatitzada a partir de la base de dades.
Publicacions
Generació de publicacions temàtiques:
o Demogràfiques: censos, padrons, moviment natural de la població, etc.
o Econòmiques i laborals.
o Socials, en especial referència a l’educació.
o Territorials o mediomanbientals.
Edició del Butlletí Estadístic Balear BEB de caire trimestral.
Web
Creació de la pàgina web de l’IBAE, una de les pioneres en el seu moment (1995), la qual des dels
seus inicis ja va comportar un gran nombre de visites.
Activitats docents
Titular d’una càtedra a la Universitat Complutense de Madrid (Escola Universitària
d’Estadística) durant 17 anys.
Professor a Lima (Perú) d’Estadístiques de comerç exterior pels funcionaris del Pacte Andí.
Activitats internacionals
Representant d’Espanya a la OCDE en matèria d’Estadístiques de comerç exterior.
Representant de l’INE a les negociacions amb la Comunitat Econòmica Europea en matèria
d’estadístiques de transports.
Membre dels grups d’experts de les Nacions Unides en estadístiques de transports, de
turisme, de comerç i de nomenclatures estadístiques.

