
 

    

 

 

Perquè un Espai Sociolaboral Gadeso? 

 

Les dades disponibles sobre els principals aspectes relacionats amb el mercat 
laboral són tan abundants com les seves interpretacions, però en aquest àmbit 
“molt no vol dir millor”. A més, si acceptam que l'estadística és la primera de les 
ciències inexactes, és fàcil entendre perquè hem engegat aquesta iniciativa, 
que té com a principal objectiu posar a l’abast de les persones interessades la 
informació bàsica i més rellevant del mercat laboral de les Illes Balears, el 
més escarida i clara possible per fer-la bona d’entendre a la majoria de la gent.  

Podeu observar que, a més de les dades més habituals, n’hem afegit algunes 
que no ho són tant, com ara l’evolució dels permisos de maternitat i paternitat o 
les quanties de les pensions de jubilació que es reconeixen ara (i no només la 
mitjana, que mescla pensions de tota classe i que distorsiona l’anàlisi del 
funcionament del sistema  públic de pensions). No obstant això, insistim en que 
el valor afegit que perseguim és la concisió, la claredat i la brevetat. 

Com podreu observar, les dades aniran acompanyades d’uns breus 
comentaris que ajudin a entendre-les i a analitzar-les (el seu context, la seva 
evolució...). Per altra banda, de manera periòdica inclourem diverses 
explicacions i aclariments que consideram imprescindibles per entendre i fer 
una interpretació més acurada de les dades sociolaborals. Les trobareu en 
aquesta mateixa secció, que hem volgut titular precisament Claus per 
entendre el mercat de treball. 

L’opinió i les propostes de la Fundació Gadeso les trobareu a la revista 
Panorama Sociolaboral GADESO i dins altres iniciatives que estam 
desenvolupant. En qualsevol cas, tots els productes que posem en marxa 
tindran –per  ser fidels als nostres valors fundacionals– un  especial interès 
analític, sempre amb vistes a l’objectiu últim de la Fundació Gadeso, el 
coneixement de la nostra societat per poder millorar-la dia  a dia.  

Esperam que aquesta nova secció sigui útil tant a la societat en general com a  
vosaltres en particular. 
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http://www.gadeso.org/?contenido_servicio_tabla=documentos
http://www.gadeso.org/?contenido_servicio_tabla=cont_claves

