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MIQUEL

ALENYÀ

GUARDONAT

AMB

EL

PREMI

ANTONI MONSERRAT AL MÈRIT ESTADÍSTIC
Dilluns, 15 de novembre del 2010. Sala del Senat

El Parlament de les Illes Balears ha estat l’escenari del lliurament del
premi Antoni Monserrat i Moll que, en la seva tercera edició, s’ha atorgat a
l’economista Miquel Alenyà i Fuster.
El jurat del premi, que fou creat per l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) en reconeixement al mèrit estadístic, acordà per unanimitat
dels seus membres atorgar aquest guardó a Alenyà “per la seva llarga
trajectòria en pro de l’estudi i l’anàlisi de l’evolució econòmica de les Illes
Balears a partir de l’ús de les distintes fonts estadístiques existents”. Així
mateix, se’l reconeix “com a precursor en l’activitat estadística per l’elaboració
d’una significativa base de dades, entre els anys 1970 i 2000, amb les
principals variables referents a les Illes Balears.”
La presidenta del Parlament, Aina Rado, ha encetat l’acte manifestant
que avui “no solament es ret homenatge a la persona o entitat premiada sinó
que l’acte té un caire emotiu pel fet que el premi du el nom en memòria d’una
persona que, tot i la seva prematura pèrdua, va deixar un llegat humà i
professional que perdura i perdurarà en el temps, Toni Monserrat.” Així mateix,
en nom de tots els membres del Parlament de les Illes Balears, la presidenta ha
volgut transmetre “la més sincera enhorabona al guardonat”, al qui ha definit
“d’ home que ha sabut barrejar les finances amb el servei a la societat a través
de la direcció de la Fundació “SA NOSTRA” i la seva presidència de la Creu
Roja”.
A continuació, el president del tribunal que dirimí l’atorgament del premi
i, alhora, director de l’IBESTAT, Andreu Sansó, ha repassat la feina que
l’Institut ha realitzat durant els darrers anys. Aquest “ha passat de ser un simple
instrument recol·lector, a ser el gran centre d’explotació i difusió de dades,
després d’una profunda transformació tecnològica i dels efectius humans que
l’integren”. Finalment, Sansó ha destacat del guardonat “el seu compromís amb
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el país, la seva cultura, la solidaritat entre els humans i, en definitiva, la
coherència d’una vida que, en bona mesura, ha dedicat als demés i al seu
benestar”.
Seguidament, el guardonat Miquel Alenyà ha agraït l’atorgament del
premi “afalagat i honorat pel que significa i pel nom que porta, qui fou un
company de feina i amic”. També ha repassat la seva feina de recopilació
estadística econòmica, des del 1970 al 2002, farcida de “parsimònia, paciència
i constància”. Finalment ha fet una referència a la situació econòmica actual i
ha afirmat que “la recuperació és un fet als Estats Units i a Alemanya, però que
es troben amb problemes diversos com són: “la desconfiança econòmica en
alguns països i la desconfiança de la banca internacional en elles mateixes”,
entre d’altres factors.
Ha clos l’acte el conseller d’Economia i Hisenda del Govern de les Illes
Balears, Carles Manera, qui ha reconegut que “sempre és un goig escoltar
Miquel Alenyà parlar d’economia i enyor que no ho faci més”. Manera ha
destacat que la seva feina d’anys de recopilació de dades econòmiques “són
d’una gran utilitat per als nostres anàlisis actuals”. També ha considerat el
guardonat “un pioner” per ser un dels primers autors que varen publicar estudis
sobre economia en català.

