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L’Institut Menorquí d’Estudis —organisme autònom del Consell Insular de Menorca,
adscrit a la seva Presidència i amb personalitat jurídica pròpia— té la missió
d’investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de i des de
Menorca.
Per fer-ho, compta amb cinc seccions —Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència
i Tècnica, Història i Arqueologia, i Llengua i Literatura— i l’Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM), un programa o una oficina tècnica amb la
finalitat de fer el seguiment científic de Menorca com a Reserva de Biosfera.
L’IME està obert a la cooperació i al manteniment d’intercanvis amb altres
institucions culturals tant de l’àmbit propi de la llengua catalana com espanyoles i
estrangeres.
SERVEIS


L’OBSAM: L'Observatori Socioambiental de Menorca, un projecte de l'IME al
servei de la Reserva de Biosfera de Menorca (RBM), recull i analitza
informació d’àmbit local alhora que contribueix a l'observació del canvi global.
Funciona com una xarxa d'entitats i persones interessades a obtenir i millorar
indicadors fiables i realistes sobre la sostenibilitat, entesa com l'objectiu de fer
possible el benestar humà sense malmetre els recursos naturals.
Els seus objectius actuals són, primer, el seguiment permanent de la
sostenibilitat a Menorca en tots els vessants; segon, l’assistència científica a
les institucions públiques implicades en la gestió de la RBM; i, finalment, la
comunicació pública dels resultats d’aquest seguiment i la divulgació dels
valors i els reptes de la RBM.



Investigació:


Comissions de feina i investigació: Comissió d’Edicions, Comissió de
Botànica, Consell Assessor de l’Associació Fra Roger, gastronomia i
cultura, i Grup de Recerca Musicològica de Menorca (GREMe).



Beques d’investigació: concessió cada any de beques per donar suport
a projectes d’investigació referits a Menorca.



Premis d’investigació: Premi d’investigació de Ferreries (Ajuntament de
Ferreries), Premi per a projectes d’investigació sobre es Mercadal i
Fornells (Ajuntament des Mercadal).



Reserva de Biosfera: activitat de l’OBSAM, convocatòria de jornades i
publicacions.



Arxiu i documentació científics: incorporació dels treballs d’investigació i
els llegats documentals de l’IME.
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Edició:


Col·lecció Capcer: clàssics de la cultura menorquina.



Col·lecció Cova de Pala: recerca històrica.



Col·lecció Petit Format: divulgació en tots els àmbits.



Col·lecció Recerca: investigació científica i actes de jornades.



Col·lecció Xibau: poesia.



Coedicions i col·laboracions: en destaca l’Obra completa d’Antoni
Febrer i Cardona (Maó 1761-1841) amb Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Universitat de les Illes Balears i Institut d’Estudis Catalans.



Fora de col·lecció i altres col·leccions: temàtiques diverses.



Revistes: Revista de Menorca i Randa.

Arxiu i fons documentals: L’arxiu inclou els treballs d’investigació, fruit de la
convocatòria anual de beques de l’IME, així com els informes tècnics,
producte de convenis o encàrrecs d’altres institucions. També s’hi troben
dipositades algunes tesis doctorals de membres de l’IME.
L’IME compta amb diferents fons: Fons J. J. Rodríguez Femenias, Fons M.
Àngels Cardona, Fons Josep M. Jansà, Fons Làdico, Fons Ferrer, Fons
Àngel Ruiz i Pablo i, en procés de recepció, Fons Andreu Casasnovas
Marquès i Fons Josep M. Vidal Hernández.
A més, compta amb l’Herbari General de Menorca, l’Herbari de Rodríguez
Femenias i una col·lecció de briòfits, registrats en l’índex internacional
Herbariorum i publicats en la base de dades de la Infraestructura Mundial
d’Informació en Biodiversitat (GBIF, en anglès).



Cursos i jornades:
 ESCOLA DE SALUT PÚBLICA DE MENORCA: punt de trobada de
formació i debat de professionals de diferents disciplines relacionades
amb la salut des de l’any 1989. Consell Insular de Menorca (CIM),
Govern de les Illes Balears, MSSSI, ISCIII, UIB, UIMP i IB-SALUT.
 UIMIR: cursos acadèmics des de l’any 1995. Ajuntament de Maó, CIM,
Universitat de Barcelona (UB), Universitat de les Illes Balears (UIB) i
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 TROBADES CIENTÍFIQUES DE LA MEDITERRÀNIA Josep Miquel
Vidal: temes monogràfics de Física des de l’any 1985. Secció de
Ciència i Tècnica (IME) i Societat Catalana de Física (IEC).
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 ESCOLA EUROPEA DE PRIMAVERA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA:
temes d’Història de la Ciència i divulgació científica des del 2001.
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC).
 Seminaris i jornades: temàtiques proposades per les Seccions i
l’OBSAM.


Projecció social:
 Conferències: temes monogràfics i cicles temàtics.
 Exposicions: divulgació científica i humanística.
 Homenatges: reconeixements individuals i jornades d’estudi.
 Presentacions: llibres, investigacions i projectes.
 Sortides: visites guiades al patrimoni natural i cultural.



Patrimoni històric i natural:
 Difusió dels valors de coneixement i respecte del patrimoni en tots els
vessants.
 Foment de la participació i/o col·laboració en la protecció.
 Contribució a la planificació de la gestió.
 Participació en l'elaboració a la Candidatura de la Menorca Talaiòtica a
Patrimoni de la Humanitat.
 Informació de les declaracions de bé d'interès cultural incoades pel
Consell Insular de Menorca.
 Commemoracions i reconeixements de fets i figures culturals.



Formació:
 Formació de nous investigadors i d’estudiants.
 Convocatòria anual d’ajuts a la investigació.
 Establiment de convenis amb universitats per tal de fer pràctiques
formatives (pràctiques en empreses), màsters (practicum i treballs
d’investigació) i estades de doctorat.



Col·laboracions institucionals:
 Consell Insular de Menorca i ajuntaments de l’illa.
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 Institucions culturals menorquines.
 Institut d’Estudis Baleàrics i Institut d’Estudis Catalans.
 Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i
Institut Ramon Muntaner (IRMU).
 Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL).
 Universitats i altres entitats, tant pel que fa a l’organització de cursos i
jornades com a les pràctiques acadèmiques.

Ens podeu trobar a:
INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS
Camí des Castell, 28. 07702 Maó
Telèfon 971351500, fax 971351642
Adreces electròniques: adm.ime@cime.es / info.ime@cime.es
Visitau la nostra web: www.ime.cat
Seguiu-nos també a Facebook i a Twitter, així com a Ràdio Menorca Ser en l‘espai
dedicat a l’IME, cada dimecres a partir de les 13.00 h. al vostre dial 95.7 FM
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