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Crònica de la Jornada Tècnica Socioeducativa de Menorca 

 

Crear cultura estadística per transformar la societat 

 “Estem parlant de dades plenes d’humanitat”. Creiem que aquesta frase, que va 

expressar la ponent Marga Benejam, resumeix perfectament el sentir de la Jornada 

Tècnica Socioeducativa de Menorca, que va tenir lloc el passat dimarts 28 de març a la 

seu de l’Institut Menorquí d’Estudis. Organitzada per l’Observatori Socioambiental de 

Menorca (OBSAM), va aplegar prop de trenta tècnics de diferents departaments del 

Consell Insular de Menorca, dels serveis socials dels ajuntaments i de les entitats socials 

i educatives.  

En paraules de Vicenç Arnáiz, la tasca de registrar i analitzar dades pren sentit quan es 

converteix en coneixement, i es maneja amb responsabilitat i intel·ligència. Així, esdevé 

una eina per al bon govern, si aquesta és compartida amb tots els partits polítics, els 

professionals i els col·lectius ciutadans. Perquè la informació permet avaluar les 

polítiques i les actuacions, reflexionar si estem realitzant o no la intervenció correcta, i 

corregir o replantejar-la si és necessari. Estem parlant, llavors, de millorar les 

condicions de vida de la nostra societat.   

Per millorar la informació disponible de l’àmbit socioeducatiu, les tècniques del Consell 

Insular de Menorca, Sara Villalonga i Elisa Marí, van obrir el bloc de comunicacions de 

la jornada per exposar el procés d’implantació d’un nou sistema informàtic de gestió de 

dades, ateses les deficiències del sistema actual. Aquest procés es considera una bona 

oportunitat per aconseguir una informació més acurada i comparable entre municipis 

dels usuaris dels serveis socials.  

A continuació, Maite Trigueros, tècnica de Càritas, i Anna Gallofré, tècnica 

col·laboradora de l’OBSAM, van explicar el treball realitzat per aplicar l’enquesta 

domiciliària de la Fundació FOESSA a Menorca, que permetria conèixer els nivells de 

pobresa i exclusió social a l’illa. Es tracta d’un estudi que la Fundació ha realitzat set 

vegades a nivell estatal i autonòmic, la qual cosa ha permès avui dia sigui un referent en 

el coneixement d’aquesta matèria.  

En relació a la temàtica educativa, el Delegat d’Educació del Govern de les Illes Balears 

a Menorca, Joan Marquès, va mostrar la informació desagregada per illes disponible al 

portal web de la CAIB i al programa informàtic GESTIB. Tot seguit, Mar Lluch, 

vicepresidenta del Consell Escolar de Menorca (CEME), va explicar la proposta 

d’indicadors de l’entitat, en el marc de l’elaboració anual de l’informe de la situació 

educativa. Sens dubte, la combinació de l’enorme potencialitat que té el GESTIB en 

l’explotació estadística i la voluntat de l’equip del CEME d’innovar en els paràmetres 

de mesura de la qualitat educativa, pot suposar una via important per aconseguir un 

sistema d’indicadors educatius que avaluï l’estat de la qüestió al llarg del temps.  

Finalitzades les comunicacions, es va donar pas a la taula rodona i al debat sobre els 

processos d’obtenció de dades i l’elaboració de la informació. Hi van participar Marga 
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Benejam, gerent del Fons Menorquí de Cooperació; Vanessa Gomila, directora de 

Projecte Home; i Vicenç Arnaiz, fins fa poc membre de l’Equip d’Atenció Primerenca i 

president de l’Observatori de la Infància. Totes les intervencions van estar d’acord que 

es disposa de moltes dades però es troben disperses i no estan homogeneïtzades, per la 

qual cosa se’n dificulta la comparació i, a la vegada, no es poden explotar. Al mateix 

temps, però, també hi ha una mancança important de coneixement sobre certes realitats. 

És el cas, per exemple, segons Vanessa Gomila, de la drogoaddicció, de la qual es 

coneix la població que rep tractament, però no del conjunt de la població amb conductes 

de risc, la manera en què accedeixen a les substàncies i els nivells de consum.   

Essent l’anàlisi compartida, es va fer palesa la manca de cultura estadística d’aquest 

país. La poca aptitud i actitud en el maneig de les dades estadístiques i la manca de 

temps i recursos destinat a aquest fi, es tradueix en la poca qualitat dels registres i la 

falta d’explotació i posterior interpretació de les dades disponibles. O simplement, no es 

fan els registres de forma adequada perquè no se’ls veu sentit. Per altra banda, la manca 

de temps i de recursos destinats a aquesta finalitat 

Per tots aquests motius, es va considerar necessari treballar per la cultura del bon 

registre i de la interpretació de les dades, per una banda, i de la compartició de la 

informació i la col·laboració entre els diferents agents, per l’altra banda. L’Observatori 

Socioambiental de Menorca assumeix el paper de facilitador per tirar endavant aquests 

compromisos.  

Per acabar, volem agrair a tots els professionals per fer possible la jornada amb la seva 

participació.  

 

Observatori Socioambiental de Menorca 

Març 2017 

 
 


