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Presentació
Aquest ha estat un any ple de reptes i canvis, tant a nivell global com per a l’IME en particular. L’IME
va començar l’any amb Josefina Salord com a coordinadora científica, a punt de jubilar-se, i amb Miquel
À. Limón com a president del Consell Científic, i l’ha acabat amb Cristina Rita com a nova presidenta
del Consell Científic i Marta Jordi Taltavull com a nova coordinadora científica. Cristina Rita va assumir
el càrrec al febrer, i Marta Jordi al setembre, amb la qual cosa l’IME va estar la major part de l’any sense
coordinació científica, tot i que Josefina Salord va seguir exercint-ne les funcions fins al setembre i des de
llavors segueix donant un suport inestimable.

p

A tot això hi hem de sumar la pandèmia, que ha tingut importants conseqüències per a l’activitat ordinària
de l’IME. A partir de març i fins a l’estiu, pràcticament tota l’activitat divulgadora es va interrompre, a
excepció d’una trentena de vídeos que els autors de llibres de l’IME van publicar al canal de YouTube de
l’entitat, tot convidant a llegir-los durant el confinament. L’activitat editorial no va aturar en cap moment,
i a l’estiu es va reprendre tímidament l’activitat presencial amb la celebració de les Jornades dedicades a la
figura d’Aina Moll al juliol i un acte setmanal al pati durant l’agost. Però la pandèmia ha seguit marcant,
i ho segueix fent, l’agenda de l’IME, igual que ho fa amb la de totes les entitats culturals. Per començar,
l’Escola de Salut Pública d’aquest any va fer front al repte reinventant-se: es va dedicar monogràficament a
reflexionar sobre la Covid-19 i es va celebrar de forma íntegrament telemàtica.
Però l’Escola de Salut Pública no va ser l’única a readaptar-se. El format telemàtic s’ha imposat a totes
les reunions i activitats organitzades per l’IME. Des del confinament, la videconferència s’ha instal·lat a
les reunions de seccions i òrgans de govern de l’IME, tant en un format que combina presencialitat amb
virtualitat, com en un format 100% telemàtic. Aquesta circumstància, lluny de ser un obstacle per a l’intercanvi d’opinions, ha afavorit la participació a les reunions de membres que no resideixen habitualment
a Menorca. Fins i tot la Trobada de membres de l’estiu va ser íntegrament telemàtica.
De la mateixa manera que les videconferències s’han imposat a les reunions, la retransmissió en Streaming
ho ha fet en els actes públics. Des de setembre, pràcticament totes les presentacions i conferències estan
penjades al nostre canal de YouTube, la qual cosa ha ampliat el seu abast social. Tot i això, l’accentuació
de les mesures sanitàries i les limitacions de la mobilitat en certs moments han provocat la cancel·lació
d’alguns actes programats. En general, tota l’agenda de l’any, a partir del mes de març, s’ha hagut de reprogramar a finals d’any, amb les complicacions a nivell de gestió que això ha implicat.
El que està clar és que, tot i les dificultats d’aquest any, l’IME s’ha sabut adaptar tant als canvis propis de
representació institucional com a les circumstàncies sanitàries, i no ha deixat, en cap moment, de tenir
activitat, sigui cap a dins o cap a fora. És per això que, un any més, la memòria de curs presenta un llarg
recorregut per tota l’activitat de l’IME en tots els seus àmbits, amb la voluntat de rendir comptes amb els
membres, els grups de recerca, la xarxa d’institucions col·laboradores, la comunitat científica i la societat
menorquina en general.
El capítol 1 recull els canvis en l’estructura interna i resumeix el pressupost 2020. En aquest sentit, cal destacar els canvis en la presidència del Consell Científic i la Coordinació Científica anteriorment esmentats,
així com un augment considerable del pressupost executat de l’IME en relació a l’aprovat, en bona part
degut a un increment en el nombre de projectes assignats a l’OBSAM, tant per part d’entitats públiques
com privades sense ànim de lucre. En relació als membres, és rellevant esmentar l’aprovació de dos nous
membres de la Secció d’Història i Arqueologia, i la necrologia de Josep Vaquer Timoner, de la Secció de
Ciència i Tècnica, que malauradament ens va deixar aquest any.

Memòria de l’IME 2020

5

El capítol 2 reflecteix les connexions de l’IME i dels seus membres amb institucions locals i de fora de l’illa,
tant en l’organització d’activitats com en l’edició de llibres i la realització de projectes de recerca. Malgrat la
disminuació d’activitat durant el confinament i després d’aquest, la xarxa de relacions de l’IME no se n’ha
ressentit. És més, l’increment de projectes de l’OBSAM es tradueix en noves relacions institucionals. El capítol 2 també dona mostra del compromís dels membres de l’IME en diferents òrgans consultius, així com
dels reconeixements a la seva tasca. En aquest sentit cal destacar el premi Recercat 2020, atorgat a Josefina
Salord pel seu compromís de quasi tota una vida amb la recerca i l’activitat cultural a través de l’IME. Un
premi ben merescut que no només honora Fina Salord, sinó tota l’entitat. A més d’aquest premi, altres premis han recaigut en membres de l’IME (Maties Torrent, Antoni Escandell, Marta Sales i Michel Bourret),
en una secció de l’IME (la de Ciències Naturals) i en els editors de l’Obra Científica de Pasqual Calbó, una
de les publicacions de l’IME més importants de l’any.
El capítol 3, dedicat a investigació i formació, és una mostra tant de la consolidació de la tendència al
creixement de l’OBSAM en nombre de projectes, entitats col·laboradores i àmbits d’acció, com de les
dificultats que han experimentat alguns grups de recerca amb la crisi sanitària per desenvolupar la seva
tasca, especialment en relació a la projecció exterior. En general, les activitats de divulgació dels grups de
recerca s’han vist lleugerament reduïdes, tot i que la investigació ha continuat sent una activitat constant
de portes cap endins. Cal destacar la feina realitzada des de les Directrius Estratègiques de Menorca, que
aquest any ha tancat l’àmbit energètic d’actuació i ha endegat l’àmbit agroalimentari i de territori, amb una
sèrie d’accions preparatòries, l’organització d’una trobada d’associacions del sector, activitats de difusió i
estudis encarregats. Per una altra banda, el programa de beques ha fet possible l’inici de vuit nous projectes
d’investigació sobre diferents aspectes de l’illa, i el llistat d’articles científics, sense ser exhaustiu, posa de
manifest la varietat i qualitat de la recerca feta des de l’IME.
El contingut del capítol 4, Organització de cursos, jornades i seminaris, ha estat el que s’ha vist més afectat
per les circumstàncies excepcionals de la pandèmia, començant per l’Escola de Salut Pública, com ja s’ha
esmentat. Algunes activitats, en particular les Trobades de la Mediterrània, que l’any 2019 van celebrar la
35ena edició, van haver de cancel·lar-se aquest any, de forma excepcional. D’altres activitats es van haver
de reprogramar per a finals d’any, com ara la majoria de cursos de la UIMIR, totes les activitats commemoratives de l’any Chiesa (Secció Història i Arqueologia) i l’homenatge a Gumersind Gomila (Secció Llengua
i Literatura). La jornada d’estudi i homenatge a Aina Moll (Secció Llengua i Literatura), la I Jornada de
Toponímia de Menorca, el XVII Col·loqui Internacional de Turisme i la Trobada del Sector Pesquer es van
poder desenvolupar pràcticament com estava previst, tot adaptant el format a les mesures sanitàries del
moment.
El capítol 5 posa de manifest, un any més, que l’IME és l’editorial de Menorca més prolífica. Tot i les
dificultats d’aquest any, tant a nivell d’estructura interna com a causa de les condicions externes, l’IME
ha seguit fent tantes publicacions pròpies com l’any passat: 12. La part de publicacions que s’ha vist més
ressentida per les circumstàncies ha estat la de col·laboracions, que han passat de ser 14 l’any 2019 a 5 l’any
2020. Tot i això, s’han seguit fent presentacions de llibres tant dins com fora de Menorca, i s’ha fet un gran
esforç per divulgar l’activitat editorial a través de nous formats, com ara els vídeos convidant a llegir llibres
de l’IME durant el confinament, anteriorment esmentats.
El capítol 6 posa en relleu aquelles activitats dedicades específicament al patrimoni natural i cultural, així
com la gestió de fons documentals. En aquest sentit cal esmentar l’activitat d’Agroxerxa, que ha seguit
actualitzant la seva base de dades, divulgant el seu projecte a través de xarxes, vídeos, tallers i trobades, i
coordinant-se amb altres agents del sector. El projecte de Nomenclàtor és el que presenta més incerteses
a causa de la necessària intervenció d’altres administracions. Per una banda, la celebració de la I Jornada
de Toponímia de Menorca va ser tot un èxit. Per una altra banda, davant la urgència de treball de camp a
causa de la desaparició constant dels informadors, no s’ha aconseguit obtenir el finançament necessari per
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alliberar un investigador principal. De totes formes, s’han iniciat els contactes i reunions institucionals per
aconseguir un marc legal balear que ho faci possible i s’ha aconseguit transmetre la necessitat de rapidesa en
aquest sentit. Quant a la gestió de fons, cal esmentar una important fita: la signatura del conveni entre la família Sintas Ponte, el Consell Insular de Menorca, l’Institut Menorquí d’Estudis i la Universidad Complutense de Madrid per a la cessió de l’arxiu-llegat Ládico a l’Arxiu Històric de Maó i posterior digitalització.
Finalment, la memòria tanca amb el capítol 7, dedicat a la comunicació i projecció social de l’IME. Cal
esmentar que la pandèmia ha fet que el nombre de conferències i tertúlies s’hagi vist especialment reduït.
Ara bé, per contra, la difusió social a través de les xarxes s’ha vist incrementada. Amb això es fa referència
no només a les xarxes socials de l’IME, sinó també de l’OBSAM, UIMIR, EMSP i Agroxerxa, les quals,
tot i ser un any de limitacions, han seguit mostrant el batec constant i l’impacte de l’IME tant dins com
fora de Menorca.
Tot comptat, aquest 2020 ha estat un any de reptes, al final del qual l’IME n’ha sortit més viu que mai:
amb una nova direcció per seguir desenvolupant la missió que l’IME té encomanada des de fa trenta-cinc
anys, amb noves eines de comunicació i projecció social, amb una tendència al creixement de la recerca, i
amb una nova empenta i il·lusió per recórrer antics i nous territoris.
Cristina Rita Larrucea

Marta Jordi Taltavull

Presidenta del Consell Científic

Coordinadora científica

Memòria de l’IME 2020

7

1

1. ESTRUCTURA INTERNA
1.1. Organigrama: estructura acadèmica i òrgans de govern
L’Institut Menorquí d’Estudis (IME) és, d’acord amb l’aprovació definitiva de la modificació dels seus
estatuts [BOIB, núm. 24, 12-02-2005], un organisme autònom local del Consell Insular de Menorca
(CIM), adscrit a la seva presidència, amb personalitat jurídica pròpia, creat pel CIM i destinat a la recerca,
promoció, recuperació i difusió de la cultura de l’illa de Menorca, així com per esdevenir centre de recepció
i intercanvi de pensament i ciència.

L’IME s’estructura en cinc seccions: Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i Arqueologia, i Llengua i Literatura. L’estructura acadèmica es completa amb l’Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM) —un programa o una oficina tècnica dins l’IME, la finalitat principal del qual és el
seguiment científic de Menorca com a Reserva de Biosfera— i els següents grups de recerca: Comissió de
Botànica, Comissió de Territori, Grup de Recerca Musicològica de Menorca, Consell Assessor de l’Associació Fra Roger, gastronomia i cultura, Grup de Recerca Turística, Grup de Toponímia i Grup de Recerca
de l’Activitat Física i l’Esport.
LES SECCIONS: RELACIÓ DE MEMBRES
Els membres, numeraris, col·laboradors, corresponents i d’honor, que componen actualment les diferents
seccions, amb la data d’ingrés, són els següents:
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SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS
Ballesteros Sagarra, Enric [2007] [corresponent]
Bagur Bendito, Marina [col·laboradora, 2019]
Barceló Marquès, Esteve [2001]
Bellés Ros, Xavier [1988] [corresponent]
Borrás Tejedor, Ricardo [2010]
Canals Bassedas, Agnès [2007]
Cardona Bendito, Álvaro [fundador]
Cardona Capella, Xavier [2005]
Cardona Pascual, Lluís [1992]
Cardona Pons, Eva [2016]
Carreras Martí, David [2001]
Catchot Pons, Santi [1996]
Escandell Preto, Raül [2005]
Escandell Salom, Antoni [2005]
Estaún Clarisó, Irene [2014]
Estradé Niubó, Sònia [2007]
Febrer Pons, J. Bosco [1986]
Fèlix Bosch, Ernest [fundador]
Fernández Rebollar, Iván [col·laborador, 2019]
Fraga Arguimbau, Pere [2002]
Garcia Febrero, Òscar [2002]
Jansà Clar, Xavier [Fundador]
Juaneda Franco, Joan [1999]
Luterbacher, Hanspeter [fundador]
Llompart Díaz, Carme [fundadora]
Marsinyach Perarnau, Eva [2011]
Mascaró Sintes, Cristòfol J. [2003]
Mateo Álvarez, Bernat [fundador]
Melis Marquès, Josep Lluís [2019]
SECCIÓ CIÈNCIES SOCIALS
Alemany Llovera, Joan [2015]
Alzina Seguí, Pere [1999]
Arnaiz Sancho, Vicenç [1987]
Beltran Andreu, Carolina [2014]
Benejam Arguimbau, Pilar [fundador]
Cantavella Blasco, Juan [2018]
Carreras Verdaguer, Carles [1996]
Cortès Marquès, Gabriel [1987]
Dubón Pretus, M. Lluïsa [1986]
Faner Canet, M. Rosa [2018]
Florit Orfila, Salvador [1996]
Fullana Coll, Antoni [2007]
Gallofré de Lapuente, Anna [2016]
Garau Juaneda, Lluís [2005]
Gomila Benejam, Antoni [2001]
Gomila Huguet, Jaume [1986]
Goñalons Pons, Pilar [2018]
Hernández Aguado, Ildefonso [2000]
Hernández Andreu, Joan [1995]
Limón Pons, Miquel A. [2001]
López Casasnovas, Guillem [fundador]

Méndez Chavero, Javier [2016]
Moll Mercadal, Bernat [1992]
Obrador Sala, Biel [2005]
Obrador Tudurí, Antoni [fundador]
Oquiñena Smith, Begoña [1986]
Orfila Pons, Guiem [1986]
Orfila Pons, Marga [1999]
Pablo Pons, Felix de [1995]
Pallicer Allés, Francisco [col·laborador, 2019]
Perera Leg, Anna [2003]
Pérez Mellado, Valentin [1999]
Pomar Gomà, Lluís [1986]
Pons Buades, Guillem X. [2008]
Pons Fàbregas, Catalina [2007]
Pons Fàbregues, Samuel [2005]
Pons Madrid, Juana M. [1999]
Pons Madrid, Llorenç [fundador]
Pretus Real, Joan Ll. [fundador]
Quetglas Santos, Juan [2014]
Quintana Cardona, Josep [2003]
Quintana Fortuny, Rafel O. [2005]
Rita Larrucea, Joan [fundador]
Rodríguez Florit, Agustí [2014]
Rodríguez Perea, Antonio [fundador]
Sales Villalonga, Marta [2005]
Seoane Barber, Magdalena [col·laboradora, 2019]
Silva Mendes, Joana da [col·laboradora, 2019]
Soler Monzó, Esther [2016]
Terrasa Pont, Bàrbara [2017]
Triay Bagur, Rafel [1996]
Truyol Olives, Miquel [2003]
Marí Pons, Sergi [1992]
Márquez Piris, Daniel [2008]
Mascaró Pons, Jaume [fundador]
Méndez Vidal, Alfons X. [1995]
Motilla Salas, Xavier [2015]
Obrador Pons, Pau [2003]
Pelfort Sola, Josep [2016]
Pérez López, Marta [2011]
Petrus Rotger, Antoni [fundador]
Pons Cànovas, Ferran [1995]
Pons Fanals, Ernest [2003]
Pons Pons, Francesca [2018]
Portella Coll, Josep [2003]
Portella Moll, M. Jesús [2018]
Quintana Petrus, Josep M. [fundador]
Rosselló Villalonga, Joan [2001]
Sánchez Ramón, Ramón [1986]
Sánchez Tuomala, Joan R. [2016]
Seguí Puntas, M. Gràcia [2002]
Sintas Ponte, Estrella [2008]
Sintes Sintes, Adolf [2013]
Torrent Quetglas, Maties [1995]
Vives Gomila, Maria [2012]
Memòria de l’IME 2020
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SECCIÓ DE CIÈNCIA I TÈCNICA
Anglada Gomila, Marcos J. [1995]
Campins Pons, Joan [1992]
Camps Cabrera, Manuel [fundador]
Cardona Enrich, Josep Lluís [fundador]
Cardona Pons, Jesús [2011]
Carreras Seguí, Paz [2015]
Cladera Preto, Pere [2015]
Elices Calafat, Manuel [fundador]
Fayas Janer, José A. [fundador]
Ferrer Andreu, Humberto [fundador]
Garcia Orellana, Jordi [2005] [corresponent]
Garcia-Roca, Carles [2015]
Garriga Marí, Judit [2017]
Genestar Julià, Catalina [fundadora]
Gomila Portella, Joan J. [fundador]
Gomis Bosch, Damià [1988]
Huguet Rotger, Llorenç [fundador]
Jansà Clar, Agustí [fundador]
Jordi Manent, Vicenç [fundador]
Jordi Taltavull, Marta [2018]
March Noguera, Joan [2018]
Mas Franch, Lluís [fundador]
SECCIÓ D’HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA
Alcolea Albero, Fernando [2017]
Andreu Adame, Cristina [1987]
Anglada Fontestad, Montserrat [2017]
Barber Villalonga, Cristòfol [2010]
Camps Extremera, Antoni [1999]
Cañellas Trobat, Antoni [1995]
Carbonell Salom, Marti [2016]
Casasnovas Camps, Miquel A. [1991]
Contreras Rodrigo, Fernando [2002]
Ferrer Rotger, Antoni [2012]
Gómez Pérez, José L. [2010] [corresponent]
Gornés Hachero, J. Simó [1991]
Gual Cerdó, Joana M. [1988]
Guàrdia Pons, Milagros [fundadora]
Hernández Gómez, M. Ángeles [2003]
Herranz Febrer, M. Isabel [2003]
Isbert Vaquer, Francesc [1999]
Juan Benejam, Gustau [1999]
Julià Seguí, Gabriel [1988]
Lara Astiz, Carmen [2008]
López Pons, Antoni [1987]
Manera Erbina, Carles [1999] [corresponent]
Marí Puig, Amador [1990]
Marquès Moll, Josep [2003]
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Moll Quintana, Joana M. [1996]
Muñoz Campos, Rafael [2013]
Pallicer Santana, Juan Manuel [2018]
Pastor Tàpies, Esteve [1995]
Perchés Escandell, Joan [1991]
Pons Biescas, Antoni [fundador]
Quintana Seguí, Elisabeth [2015]
Quintana Seguí, Pere [2016]
Quintana Subirats, Josep [2006]
Rieradevall Pons, Joan [2012]
Roca Martínez, Antoni [1999]
Rotger Pons, M. del Carme [2018]
Sintes Olives, Alícia [1997]
Sintes Olives, Tomàs M. [1992]
Taltavull Femenias, Enric [fundador]
Torres Faner, Joan [2013]
Tudurí Vilà, Elisa [1997]
Vicente Coll, M. Carmen de [2016]
Vidal Jordi, Antoni [2017]
Vilardell Santacana, Joan Enric [2017]
Viñas Gausí, Xavier [2018]
Vivó Truyols, Gabriel I. [2005]
Vizoso Rodríguez, Ferran [2011]

Marquès Sintes, Miquel À. [1995]
Martínez Esteban, Albert [1995]
Moll Blanes, Isabel [2007] [corresponent]
Morillas Praena, M. Pilar [1989]
Nicolàs Mascaró, Joan C. de [fundador]
Orfila Pons, Margarita [fundadora]
Pallicer Benejam, Marc [2015]
Pérez-Juez Gil, Amàlia [2010] [corresponent]
Piris Coll, Laura [2012]
Plantalamor Massanet, Lluís [fundador]
Pons Bosch, Jordi [2015]
Pons Carreras, Miquel A. [2012]
Pons Machado, Joaquim [2007]
Pons Machado, Octavi [1999]
Pons Moll, Joan [2015]
Pons Pons, Guillermo [1987]
Rita Larrucea, Cristina [fundadora]
Rosselló Bordoy, Guillem [2007]
[corresponent]
Salort Salort, J. Pau [2003]
Sánchez Nistal, Juan F. [1989]
Sastre Moll, Jaume [fundador]
Sastre Portella, Florenci [fundador]
Sastre Portella, Josep [1995]
Sintes Espasa, Guillem [1988]
Sintes Olives, Elena [2012]

SECCIÓ DE LLENGUA I LITERATURA
Bourret, Michel [2006] [corresponent]
Campins Pons, Antònia [1986]
Carrasco Pons, Pilar [2009]
Coll-Vinent Puig, Sílvia [2014] [corresp.]
Cursach Seguí, Margarita [2009]
Dubón Pretus, Diego [1986]
Faner Coll, Pau [fundador]
Florit Nin, Francesc [1986]
Gomila Bassa, Pere [fundador]
Gomila Pons, Xavier [2002]
Gomila Saura, Jaume [2012]
López Casasnovas, Joan F. [1993]
Martín Martínez, F. Xavier [2003]
Mascaró Pons, Ignasi [fundador]
Melià Caules, Miquel [fundador]

Moll Bosch, Catalina [fundadora]
Moll Camps, Antoni [1992]
Moll Gómez de la Tia, Juli [2006] [corresponent]
Obrador Cursach, Bartomeu [2018]
Paredes Baulida, Maria [1990] [corresponent]
Patiño García, Xavier [2008]
Pelegrí Pons, Ismael [2003]
Pons Giménez, Ponç [2018]
Pons Moll, Clàudia [2014] [corresponent]
Pons Pons, Antoni-Joan [1986]
Rasico, Philip D. [1993] [corresponent]
Ripoll Sintes, Blanca [2015]
Salord Ripoll, Josefina [fundadora]
Salord Ripoll, Maite [1990]
Serra Colomar, Josep [fundador]
Sintes Corantí, Beatriz [2018]
Vidal Mascaró, Andreu [2015]

MEMBRES D’HONOR
Bisson, Jean [Secció de Ciències Socials]
Massot Muntaner, Josep [Secció de Llengua i Literatura]
NOUS MEMBRES
Cristina Bravo Asensio (membre numerari). Ratificada pel Consell Rector, en la seva reunió de dia 23
d’octubre de 2020, com a membre numerària de l’Institut Menorquí d’Estudis, adscrita a la Secció
d’Història i Arqueologia de l’IME.
Irene Riudavets González (membre numerari). Ratificada pel Consell Rector, en la seva reunió de dia 23
d’octubre de 2020, com a membre numerària de l’Institut Menorquí d’Estudis, adscrita a la Secció
d’Història i Arqueologia de l’IME.
NECROLOGIES
Josep Vaquer Timoner, membre fundador adscrit a la Secció de Ciència i
Tècnica (Maó 1928 – Barcelona 2020). Va llicenciar-se en matemàtiques per la Universitat de Barcelona el 1954, on va ser professor des
de 1955, s’hi doctorà cinc anys després i obtingué la càtedra de Geometria Mètrica i Geometria Diferencial. Entre els anys 1976 i 1978
en va ser degà de la Facultat de Matemàtiques. També va treballar
al Seminari Matemàtic d’Hamburg, amb el professor Ernest Witt,
i a l’Institut Politècnic de Zuric, sobre àlgebra i geometria diferencial. Després va col·laborar amb el matemàtic Josep Teixidor Batlle en la modernització de l’ensenyament de les matemàtiques i fou
innovador de l’ensenyament de la matemàtica moderna a Espanya.
Defensor de la llengua catalana, va ser dels primers professors que van
impartir docència en català. La seva trajectòria fou de gran amplitud
i qualitat, amb nombroses publicacions. Va ser president de la Societat Catalana de Matemàtiques entre 1991 i 1995, així com membre agregat de l’Institut d’Estudis
Catalans des de l’any 1978, i membre numerari des de 1989 de la Secció de Ciències i Tecnologia.
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ÒRGANS DE GOVERN
El Consell Científic està format pel seu president (elegit pels membres d’aquest òrgan), els caps de secció,
dos membres ordinaris de cada secció (elegits tots ells pels membres de la secció) i la coordinadora científica. El Consell Científic prepara i executa els programes anuals d’actuació científica a partir de les propostes
de les seccions.
Miquel Àngel Limón Pons
president del Consell Científic fins a 2/01/2020
Cristina Rita Larrucea	presidenta del Consell Científic, nomenada al Consell Científic
de 11 de febrer de 2020 i designada per la presidenta del Consell
Insular mitjançant el decret núm. 57 de data 27/02/2020 i expresidenta del Consell Científic
Josefina Salord Ripoll		coordinadora científica fins a 21/01/2020
Marta Jordi Taltavull		coordinadora científica, nomenada pel decret de presidència de
l’IME núm. 05/2020 de data 11/08/2020
David Carreras Martí 	
director de l’OBSAM, hi assisteix com a convidat
Guillem X. Pons Buades 	cap de la Secció de Ciències Naturals
Marta Sales Villalonga	vocal de la Secció de Ciències Naturals
Eva Marsinyach Perarnau	vocal de la Secció de Ciències Naturals
Alfons Méndez Vidal 	
cap de la Secció de Ciències Socials
Ma. Gràcia Seguí Puntas	vocal de la Secció de Ciències Socials
Josep Pelfort Sola		vocal de la Secció de Ciències Socials
Joan LluísTorres Faner	cap de la Secció de Ciència i Tècnica
Jesús Cardona Pons 	
vocal de la Secció de Ciència i Tècnica
Carles Garcia Roca 	
vocal de la Secció de Ciència i Tècnica
Joan Pau Salort Salort	cap de la Secció d’Història i Arqueologia
Guillem Sintes Espasa	vocal de la Secció d’Història i Arqueologia
Antoni Ferrer Rotger		vocal de la Secció d’Història i Arqueologia
Xavier Patiño Garcia 	
cap de la Secció de Llengua i Literatura
Xavier Gomila Pons 	
vocal de la Secció de Llengua i Literatura
Ismael Pelegrí Pons 	
vocal de la Secció de Llengua i Literatura
Jaume Mascaró Pons 	
expresident del Consell Científic
El Consell Rector està format per la presidència del Consell Insular de Menorca (delegada en el conseller
de Cultura i Educació, per decret de presidència 2015/113 de data 14 de juliol de 2015), el president del
Consell Científic, els cinc caps de secció i la coordinadora científica, amb l’assistència de l’interventor i la
secretària del Consell Insular de Menorca.
Miquel Àngel Maria Ballester	
president de l’IME
Miquel Àngel Limón Pons	
president del Consell Científic de l’IME fins a 2/01/2020
Cristina Rita Larrucea	
presidenta del Consell Científic des de 27/02/2020
Josefina Salord Ripoll		coordinadora científica de l’IME fins a 21/01/2020
Marta Jordi Taltavull 	
coordinadora científica de l’IME des de 11/08/2020
David Carreras Martí 	
director de l’OBSAM, hi assisteix com a convidat
Joan Pau Salort Salort	
cap de la Secció d’Història i Arqueologia
Joan Lluís Torres Faner	
cap de la Secció de Ciència i Tècnica
Alfons Méndez Vidal		cap de la Secció de Ciències Socials
Xavier Patiño Garcia		cap de la Secció de Llengua i Literatura
Guillem X. Pons Buades	
cap de la Secció de Ciències Naturals
Rosa Salord Olèo		
secretària
Guillem Simó Bordoy		interventor
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1.2. Personal de l’IME
Josefina Salord Ripoll		coordinadora científica fins a 21/01/2020
Marta Jordi Taltavull		coordinadora científica des d’11/08/2020
David Carreras Martí		director de l’OBSAM
Sònia Estradé Niubó		tècnica superior investigadora de l’OBSAM
Eva Marsinyach Perarnau	tècnica de l’OBSAM amb contractes temporals
ADMINISTRACIÓ:
Catalina Cardona Seguí, fins a 22/12/2020
Concepció Carreras Pons
Clementa García Cruz
Marina Garcia Rubí

Alejandra Gómez Vílchez, des de 22/12/2020
Cristina Gomila Santa Maria
Sonia Sintes Cucalón

1.3. Resum del pressupost de l’IME 2020 per capítols
1. DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS
Comparat amb el de l’any anterior, el pressupost aprovat de l’IME de 2020 presenta un increment global
d’un 19%, principalment gràcies a una major aportació del Consell Insular en la transferència ordinària i
a un augment dels projectes de l’OBSAM. Bona part de l’increment de la transferència ordinària del CIM
és degut al fet que el sou de la coordinadora científica s’ha comptabilitzat, per primera vegada, directament
dins el pressupost de l’IME, i no dins el pressupost del CIM, com fins ara. El pressupost executat durant
el 2020 ha estat superior a l’acceptat a causa d’un increment, al llarg de l’any, del nombre de convenis
signats amb institucions i associacions sense ànim de lucre per a l’execució de projectes de l’OBSAM. En
relació als ingressos del pressupost executat, també hi ha diferències respecte del pressupost aprovat. En
primer lloc, hi ha hagut una disminució d’ingressos propis en concepte de matrícules perquè, a causa de
la situació sanitària, l’Escola de Salut Pública es va celebrar en un format íntegrament telemàtic i no es
van cobrar matrícules. En segon lloc, l’aportació final del CIM per desenvolupar aquesta activitat s’ha vist
consegüentment reduïda. A més a més, per la mateixa raó d’excepcionalitat sanitària, l’enquesta de perfil
turista, prevista en el pressupost inicial, tampoc es va arribar a realitzar. En relació al capítol I de despeses,
és pertinent esmentar que hi ha una gran diferència entre el pressupost acceptat i l’executat perquè quatre
dels sous pressupostats eren per a nou personal tècnic i administratiu, que al final no s’ha incorporat dins
aquest any.
		
INGRESSOS

Pressupost
aprovat

Pressupost executat
(provisional)

Cap. 3 Taxes i altres ingressos:
Venda de publicacions
Matrícules de cursos
Altres ingressos (Factures a tercers:
encàrrecs de serveis, estudis, etc.)
Altres ingressos (UIMIR)

86.000,00
24.000,00
28.000,00

35.018,80
19.884,72
5.765,00

25.000,00
9.000,00

6.369,08
3.000,00

Cap. 4 Transferències corrents:
826.200,00
Transferència ordinària Consell Insular de Menorca 598.000,00
Conveni CIM Escola de Salut Pública de Menorca
60.000,00
Conveni CIM UIMIR 2019
5.000,00

830.421,18
598.000,00
14.623,82
5.000,00
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Transferència CIM projectes AMRB – OBSAM
36.000,00
Conveni CIM actualització indicadors PTI
12.000,00
Transferència CIM actuacions projecte Agroxerxa
20.000,00
Transferència CIM Indicadors turístics
15.000,00
Transferència CIM suport estadístic
15.000,00
Transf. CIM Enquesta perfil turista
20.000,00
Transf. CIM Estudis d’habitatge i exclus. residen.
33.200,00
Transferències CIM diversos projectes
0,00
Conveni Ajuntament de Maó UIMIR 2020
12.000,00
Transf institucions sense ànim de lucre
0,00
Projecte reducció residus plàstics-Transf inst. sense lucre
0,00
Projecte Cystosseira-Transf. inst. sense lucre
0,00
Total d’ingressos
912.200,00
		
DESPESES
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 4
Cap. 6
Cap. 7

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Transferències corrents (beques i subvencions)
Inversions (equipament informàtic)
Transferències de capital
Total de despeses

26.000,00
12.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
22.500,00
16.996,76
12.000,00
32.570,00
27.500,00
13.230,60
865.439,98

Pressupost
aprovat

Pressupost executat
(provisional)

544.896,76
327.703,27
600,00
4.000,00
35.000,00
912.200,03

336.423,46
408.263,52
405,00
3.766,03
31.995,24
780.853,25

2. DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES EXECUTAT PER CONCEPTES
CONCEPTES
Investigació i coordinació
Beques i transferències
Servei d’edicions
Cursos i jornades
OBSAM - Observatori Socioambiental de Menorca
Total
DESPESA 2020 PER UNITATS DE SERVEI

Nota: El pressupost executat,
tant d’ingressos com de
despeses, s’ha de considerar
provisional fins al tancament
formal de l’exercici, posterior a
l’edició d’aquesta memòria.
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Despesa
142.116,61
31.995,24
42.891,85
121.919,53
441.930,02
780.853,25

%
18,2
4,1
5,5
15,6
56,6
100 %

2. RELACIONS INSTITUCIONALS
2.1. Entitats col·laboradores
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Menorca [nomenament pel Consell Científic de l’IME el 30 de
desembre de 1991]
Acadèmia Mèdica Balear [nomenament en la sessió ordinària del Ple del Consell Insular el 13 de gener
de 1986]
Agència Menorca Reserva de Biosfera [col·laboració amb l’OBSAM d’acord amb els estatuts de l’Agència
aprovats el 22 de setembre de 2008 (BOIB núm. 185 de 28/10/2008)]
Associació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Menorca de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears [protocol general de col·laboració amb l’OBSAM des del 14 de juny de 2019]
Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó [conveni de col·laboració entre l’Ateneu i l’IME des del 1988
per editar la Revista de Menorca i col·laboració en l’organització d’actes culturals]
Centre d’Estudis Locals (Alaior) [col·laboració amb les Jornades d’Història Local i Patrimoni Cultural]
Cercle Artístic de Ciutadella [col·laboració des de l’any 2000 en l’organització d’actes culturals]
Cercle d’Economia de Menorca [col·laboració amb l’OBSAM en la interpretació trimestral del Butlletí
de Conjuntura Econòmica]
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears (Menorca) [nomenament pel Consell Científic de l’IME
l’11 de novembre de 1995]
Col·legi Oficial de Metges de Balears (Menorca) [nomenament pel Consell Científic de l’IME el 30 de
desembre de 1991]
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL) [aprovació en el Ple de la CECEL,
celebrat a la ciutat d’Alacant el mes d’octubre de l’any 1990, de la incorporació de l’IME com a
membre de ple dret d’aquesta confederació]
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) [acord d’adhesió pel Consell Executiu
de l’IME el 9 de maig de 1992 a la constitució de la CCEPC, l’acte de la qual es va celebrar a Vic, el
6 de juny de 1992, amb les representacions per part de l’IME de Tomàs Vidal Bendito, president del
Consell Científic de l’IME, i de Jaume Mascaró Pons, cap de la Secció de Ciències Socials]
Demarcació Menorca del Col·legi Oficial d’Arquitectes Illes Balears [protocol general de col·laboració
des de l’11 de juny de 2018]
Fòrum Tercer Mil·leni [nomenament pel Consell Executiu de l’IME el 22 de maig de 1999]
Fundació Rubió i Tudurí [protocol general de col·laboració des del 05 d’abril de 2017]
GOB Menorca [nomenament pel Consell Científic de l’IME el 13 d’abril de 1992]
Institut d’Estudis Baleàrics [col·laboració des del 1991 en projectes d’investigació, edicions de llibres i
jornades d’estudi; conveni per a la coedició de l’Obra Científica de Pasqual Calbó a partir de 2020]
Institut d’Estudis Catalans [conveni de col·laboració a partir de 1993: conveni de coedició entre l’IEC
i l’IME de l’obra lexicogràfica i gramatical d’Antoni Febrer i Cardona (2002); conveni per a la coedició de l’Obra Científica de Pasqual Calbó a partir de 2020; organització de jornades i cicles de
conferències i, en especial, amb la Societat Catalana de Física i la Societat Catalana d’Història de la
Ciència i de la Tècnica, de les Trobades Científiques de la Mediterrània Josep Miquel Vidal Hernández
(d’una periodicitat anual), així com de l’Escola de Primavera d’Història de la Ciència i la Divulgació
(d’una periodicitat biennal). A partir del 2000, l’IME és entitat adherida a l’IEC (Art. 72 del reglament intern de l’IEC)]
Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears [conveni per a la coedició de l’Obra Científica de
Pasqual Calbó a partir de 2020]
Instituto Español de Oceanografia (COB-IEO) [conveni marc de col·laboració per al desenvolupament
conjunt d’activitats d’investigació en ciències marines a través del Centre Oceanogràfic de Balears i
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l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer de la Mola. Data de signatura: 18 d’octubre de 2011]
Institut Ramon Muntaner [des de la seva constitució, el juliol de 2003, a partir de l’acord entre la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, de la qual l’IME és
entitat adherida]
Museu de Ciències Naturals de Granollers [col·laboració amb l’OBSAM en el seguiment de poblacions
de papallones i activitats de divulgació]
Parc Natural de s’Albufera des Grau i Institut Balear de la Natura (IBANAT) de la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears [col·laboració amb l’OBSAM en
seguiments biològics i activitats de divulgació]
Societat Ornitològica de Menorca [col·laboració amb l’OBSAM en el seguiment de poblacions d’ocells
i activitats de divulgació]
UIB i Seu Universitària de Menorca [col·laboració des del 2004 en el projecte d’edició de l’Obra Completa d’Antoni Febrer i Cardona; conveni per a la coedició de l’Obra Científica de Pasqual Calbó a
partir de 2020]
UNED [col·laboració en activitats culturals]

2.2. Activitats amb col·laboracions institucionals
Agència Menorca Reserva de Biosfera: coedició del llibre La segona transició energètica de Menorca. Directrius per a la descarbonització del sistema energètic. Estratègia Menorca 2030; coedició del llibre
Manual dels hàbitats de Menorca – Hàbitats terrestres, núm. 23 de la Col·lecció Recerca, i de Guía de
les plantes a Menorca (3a edició); col·laboració amb l’OBSAM per a projectes d’investigació [vegeu
3.1. Projectes OBSAM].
Ajuntament d’Alaior: presentació del llibre Desaïllant l’art. Recull d’articles (2014-2018). Desaislando el
arte. Recopilación de artículos (2018-2018) (6 de febrer).
Ajuntament de Maó: organització dels cursos de la UIMIR; col·laboració en el cicle de conferències
Giuseppe Chiesa Baratti i la seva època (1720-1789); col·laboració en les presentacions dels llibres
Andreu Avel·lí Verdaguer Llambias. Un menorquí il·lustrat del segle xx de Carles Carreras Verdaguer
(Ajuntament de Maó, 9 de gener); Desaïllant l’art. Recull d’articles (2014-2018). Desaislando el arte.
Recopilación de artículos (2018-2018) (Can Victori, 14 de gener); col·laboració en l’edició i en la
presentació del llibre Llorenç Torres Nin. Mestre Demon (Sala de cultura Sant Antoni, 17 de juliol);
col·laboració en l’edició dels llibres Andreu Avel·lí Verdaguer Llambias. Un menorquí il·lustrat del
segle xx, Una llampada viva. Fars i farolers menorquins; col·laboració de Margarita Cursach, membre
de la Secció de Llengua i Literatura, com a jurat en el premi del concurs literari; coorganització del
programa d’activitats en homenatge al 50è aniversari de la mort de Gumersind Gomila (10-19 de
desembre).
Ajuntament de Ciutadella: col·laboració en l’edició dels llibres Una llampada viva. Fars i farolers menorquins i Homenatge a Josep Salord i Farnés. Textos i estudis.
Ajuntament de Ferreries: col·laboració en el debat Menorca des dels seus municipis. La realitat territorial i
socioeconòmica de Ferreries a debat (20 de febrer).
Ajuntament de Sant Lluís col·laboració en les edicions dels llibres Llorenç Torres Nin. Mestre Demon; Una
llampada viva. Fars i farolers menorquins.
Ajuntament des Mercadal: col·laboració en l’edició del llibre Una llampada viva. Fars i farolers menorquins; Premi d’Investigació sobre es Mercadal i Fornells, atorgat a Cristian Timoner, pel projecte
Petrologia i geoquímica de les roques ígnies des Mercadal.
Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó: coedició de la Revista de Menorca. Tom 98 (2019); col·
laboració en l’organització de la conferència «Menjar saludable, fresc i de temporada a les escoles és
possible» a càrrec de David Zelaia, en el marc de la jornada La restauració col·lectiva: nous canals de
comercialització per als productors del sector primari, organitzada per Agroxerxa (27 de novembre).
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Biblioteca Pública de Maó: coeditors dels Plecs de lectura; col·laboració en el cicle de conferències Giuseppe Chiesa Baratti i la seva època (1720-1789).
Centre d’Estudis Locals Alaior: col·laboració a les XVI Jornades d’Història i Patrimoni Cultural a Menorca Toponímia a Menorca (20-21 de novembre): Miquel À. Marquès, «Toponímia a Alaior. El
camí reconegut»; Pere Gomila Bassa, «Topònims urbans. El cas des convent»; Joan Pons Moll, «Cercant toponímia menor: el cas d’en Pere de Déu»; Xavier Gomila Pons, «La contribució menorquina
a la creació del Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears»; Cristina Bravo Asensio i Irene Riudavets
González, «El Talaiot Fest i altres novetats a Torralba d’en Salort». Aportació de llibres de l’IME per
als ponents.
Cercle Artístic de Ciutadella: coorganització de les conferències «Més de 40 anys d’investigació i predicció sobre les rissagues» (20 de novembre) i «Portes al món simbòlic: una nova interpretació sobre
els recintes de taula» (18 de desembre); coorganització de la presentació del llibre Oda al Gin (4 de
desembre).
Consell Insular de Menorca:
Cursos i jornades: coorganització de l’Escola de Salut Pública de Menorca i del cicle de debats Menorca des del seus municipis (Departament de Benestar Social i Família); coorganització dels cursos de
la UIMIR (Departament de Cultura i Educació); col·laboració en el cicle de conferències Giuseppe
Chiesa Baratti i la seva època (1720-1789); coorganització de la I Jornada de Toponímia de Menorca.
Menorca nom a nom (25 i 26 de setembre).
Edicions: coedició dels Plecs de lectura; coedició dels llibres La segona transició energètica de Menorca.
Directrius per a la descarbonització del sistema energètic. Estratègia Menorca 2030; Obra Científica de
Pasqual Calbó i Caldés. Volum I. Tractats de matemàtiques pures i Guia de les plantes de Menorca (3a
edició); coedicions dels llibres Illanvers XV; Una llampada viva. Fars i farolers menorquins i Randa 84.
Bisbes de Lleida d’origen mallorquí.
Participacions de membres de l’IME en jornades: participació a la Setmana del llibre en català
(6-14 de novembre) amb la presentació dels llibres Dies assenyalats, a càrrec de l’autor Ismael Pelegrí,
i Llorens Torres Nin. Mestre Demon, a càrrec de l’autor Bep Cardona.
Premis: participació de Joan F. López Casasnovas en el jurat del III Concurs de Codolades, organitzat per Cas Vesins de Ferreries; participació de Jaume Gomila Saura en el jurat del XVIII Premi
Josep Vivó de glosa escrita.
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears: coorganització de l’Escola de Salut Pública de
Menorca.
Conselleria Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears: col·laboració en el cicle de
conferències Giuseppe Chiesa Baratti i la seva època (1720-1789).
Conselleria de Territori, Energía i Mobilitat del Govern de les Illes Balears: coedició del llibre La segona transició energètica de Menorca. Directrius per a la descarbonització del sistema energètic. Estratègia
Menorca 2030.
Espai Mallorca: presentacions dels llibres Pau Faner, fabulador (1 de febrer) i Andreu Avel·lí Verdaguer
Llambias. Un menorquí il·lustrat del segle XX (5 de març).
Gin Xoriguer: col·laboració en l’edició del llibre Oda al gin.
Institut d’Estudis Baleàrics: coedició del llibre de Pasqual Calbó, Obra Científica de Pasqual Calbó i Caldés. Volum I. Tractats de matemàtiques pures; col·laboració en la Revista de Menorca. Tom 98 (2019).
Institut d’Estudis Catalans: col·laboració en l’homenatge a Tomàs Vidal Bendito (29 de gener); coedició
del llibre Obra Científica de Pasqual Calbó i Caldés. Volum I. Tractats de matemàtiques pures.
Institut d’Estudis Ilerdencs: presentació del llibre Pau Faner, fabulador (31 de gener).
Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears: coedició del llibre Obra Científica de Pasqual Calbó i
Caldés. Volum I. Tractats de matemàtiques pures.
Institut Ramon Muntaner: XVI edició telemàtica del Recercat amb el lliurament del premi Recercat
2020 a Josefina Salord Ripoll (30 d’octubre).
Museu de Menorca: col·laboració en el cicle de conferències Giuseppe Chiesa Baratti i la seva època (1720-
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1789) (15 de novembre) i en l’organització de la presentació de l’Obra Científica de Pasqual Calbó
(14 de novembre).
Obra Cultural Balear: participació de Josefina Salord a la taula rodona La cultura després del confinament
(14 de maig); lliurament del Premi Emili Darder 2020 a Antoni Roca, Josefina Salord i Joan-Lluís
Torres, editors del llibre Obra Científica de Pasqual Calbó i Caldés. Volum I. Tractats de matemàtiques
pures (lliurament dia 26 de desembre).
Publicacions Abadia de Montserrat: coedició de Randa 84. Bisbes de Lleida d’origen mallorquí.
Punctum: col·laboració en l’edició del llibre Pau Faner, fabulador de Pilar Arnau, Ismael Pelegrí i Josefina
Salord (ed.).
Societat d’Història Natural de les Illes Balears: col·laboració en la xerrada Evolució històrica de la línia
de costa de les platges de Menorca (1956-2015) (7 de febrer); col·laboració en l’organització del XVII
Coloquio Internacional de Turismo AGE-UGI. Sostenibilitat Turística: Overtourism vs Undertourism (6-10 d’octubre).
Societat Ornitològica de Menorca: col·laboració en la xerrada L’esplugabou, dels elefants africans a les
vaques menorquines. Història d’una colonització (21 de febrer); col·laboració en el Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana. Ocells marins: un tresor en perill (10-12 d’octubre).
Universitat de Barcelona: col·laboració en l’organització dels cursos de la UIMIR.
Universitat de les Illes Balears: col·laboració en l’organització dels cursos de la UIMIR; col·laboració
en l’organització del XVII Coloquio Internacional de Turismo AGE-UGI. Sostenibilitat Turística:
Overtourism vs Undertourism (6-10 d’octubre); coedició del llibre Obra Científica de Pasqual Calbó
i Caldés. Volum I. Tractats de matemàtiques pures.
Universitat Oberta de Catalunya: col·laboració en l’organització dels cursos de la UIMIR.
Xarxa de biblioteques de Menorca: coeditors dels Plecs de lectura; col·laboració en el cicle de conferències
Giuseppe Chiesa Baratti i la seva època (1720-1789).

2.3. Convenis i acords
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis per a l’elaboració i actualització del sistema d’indicadors del PTI per part de l’OBSAM. Data de signatura:
15/11/2005 (prorrogat anualment)
Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes amb la Facultat de Ciències de la
Universitat de les Illes Balears [OBSAM]. Data de signatura: 18/10/2011 (prorrogat anualment)
Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Menorquí d’Estudis
per dur a terme estudis de medi ambient a Menorca per mitjà de treballs de fi de titulació. Data de
signatura: 25/10/2013 (prorrogat anualment)
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis per a l’organització de l’Escola de Salut Pública de Menorca al Llatzeret de Maó 2017-2020. Data de signatura:
22/12/2017
Pla de pràctiques curriculars de grau/postgrau de títols propis de la Universitat de les Illes Balears (Facultat de Ciències) [OBSAM]. Data de signatura: 26/03/2019
Conveni de col·laboració educativa entre la Universidad Complutense de Madrid i l’Institut Menorquí
d’Estudis [OBSAM] per realitzar un programa de pràctiques externes, així com el treball de fi grau/
màster de qualsevol ensenyament impartit per la UCM. Data de signatura: 27/05/ 2019
Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes i/o treball
fi de grau o final de màster en entitats col·laboradores de la Universitat Autònoma de Barcelona i
l’OBSAM. Data de signatura: 04/06/ 2019
Conveni de cooperació educativa entre la Universidad de La Laguna i l’Institut Menorquí d’Estudis
[OBSAM] per a la realització de pràctiques externes de l’alumnat de Grau i de Màster oficials de la
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Universidad de la Laguna. Data de signatura: 19/09/2019
Conveni de cooperació educativa regulador de les pràctiques acadèmiques externes d’estudiants universitaris entre la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir i l’Institut Menorquí d’Estudis.
Data de signatura: 28/11/2019
Conveni de coedició de l’Obra Científica de Pasqual Calbó entre l’Institut Menorquí d’Estudis, el Consell
Insular de Menorca, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut d’Estudis Balelàrics i l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears. Data de signatura: 15/01/2020
Conveni de col·laboració entre l’IME i la Fundació per a la Preservació d’Eivissa i Formentera per al
desenvolupament de l’estudi sobre usos del sòl. Data de signatura: 14/02/2020
Conveni de col·laboració entre l’IME i la Fundación para la Preservación de Menorca per al desenvolupament del projecte d’avaluació de les pressions i amenaces en el litoral i en el medi marí de la reserva
de biosfera de Menorca. Data de signatura: 21/04/2020
Conveni de col·laboració entre l’IME i la Fundació Marilles per a l’avaluació de la qualitat de l’aigua de les cales
de Menorca utilitzant les algues del gènere Cystoseira com a bioindicadors. Data de signatura: 02/07/2020
Conveni de col·laboració entre l’IME i la Fundación para la Preservación de Menorca per al desenvolupament del projecte de seguiment de les poblacions de peixos sobre fons rocós en aigües costaneres
de Menorca. Data de signatura: 03/07/2020
Conveni de col·laboració entre l’IME i la Fundació Marilles per al desenvolupament del projecte d’avaluació de les pressions i amenaces en el litoral i en el medi marí de la reserva de biosfera de Menorca.
Data de signatura: 06/07/2020
Conveni de cooperació educativa entre la Fundació Universitat Pompeu Fabra i l’Institut Menorquí
d’Estudis per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. Data de signatura: 21/07/2020
Conveni marc entre l’IME, la Fundación para la Preservación de Menorca, l’Associació per la Mar
Viva, l’Associació LEADER illa de Menorca i el GOB Menorca per al desenvolupament del projecte Menorca sense plàstic. Data de signatura: 17/09/2020
Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de
Barcelona en entitats col·laboradores. Data de signatura: 25/11/2020
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis per a l’organització de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR)
(XXIV edició). Data de signatura: 09/12/2020

OBSAM

2.4. Representacions de l’IME en òrgans consultius o assessors
Assemblea Fundació Foment del Turisme: Méndez Vidal, Alfons (titular); Pérez López, Marta (suplent)
(11/08/2016)
Associació Leader Illa de Menorca: Fraga Arguimbau, Pere (titular); Borràs Tejedor, Ricard (suplent).
Incorporació de l’IME a l’Associació Leader Illa de Menorca com a membre soci (4/03/2016)
Comissió Assessora d’Arts Visuals: Piris Coll, Laura (titular); Pons Carreras, Miquel A. (suplent)
Comissió Assessora per al seguiment de la candidatura dels béns arqueològics de l’època talaiòtica
de Menorca com a patrimoni de la humanitat: Ferrer Rotger, Antoni (titular); Pons Machado,
Octavi (suplent)
Comissió Avaluadora dels ajuts del CIM per al Foment de l’ús del Català: Pere Gomila Bassa (vocal)
Comissió Cientificotècnica de l’Estació Jaume Ferrer de la Mola: Pérez Mellado, Valentin (titular);
Quintana Fortuny, Rafel (suplent)
Comissió Assessora de Cultura Popular: Mascaró Pons, Jaume (titular); López Casasnovas, Joan F. (titular); Carrasco Pons, Pilar (suplent); Salort Salort, J. Pau (suplent)
Comissió Insular Assessora d’Artesania: López Pons, Antoni (titular); Sintes Sintes, Adolf (suplent)
Comissió de Toponímia de les Illes Balears: Gomila Pons, Xavier (titular); Pelegrí Pons, Ismael (suplent)
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Comissió Seguiment Contracte Agrari CARB: Carreras Martí, David (titular); Pons Fàbregues, Samuel
(suplent)
Comissió Seguiment Reserva Marina Nord: Sales Villalonga, Marta (titular); Pons Fàbregas, Catalina
(suplent)
Comissió Seguiment Reserva Marina Nord i Reserva Marina de l’Illa de l’Aire: Sales Villalonga, Marta
(titular)
Comissió Tècnica d’Avaluació Català: Gomila Pons, Xavi (titular); Pelegrí Pons, Ismael (suplent)
Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni Històric: Orfila Pons, Margarita (titular); Antoni
Ferrer Rotger (suplent)
Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme i Ordenació del Territori: Cardona Pons, Jesús (titular);
Gomila Portella, Joan J. (suplent)
Comitè de Desenvolupament Rural de l’Associació Leader Illa de Menorca: Fraga Arguimbau, Pere
Comitè de Publicació de l’obra gramatical A. Febrer i Cardona: Paredes Baulida, Maria (coordinadora)
i Salord Ripoll, Josefina
Comitè Tècnic Insular de Museus del CIM: Pons Machado, Joaquim (titular); Andreu Adame, Cristina
(suplent)
Consell Assessor de la Fauna i Flora de les Illes Balears: Fraga Arguimbau, Pere (titular); Truyol Olives,
Miquel (suplent)
Consell Assessor de l’Informe Mar Balear: Marsinyach Perarnau, Eva i Carreras Martí, David (OBSAM)
Consell Científic de l’Agència Reserva de Biosfera (RB): Canals Bassedas, Agnès, presidenta en substitució de Joan F. López Casasnovas; Carreras Martí, David, representant (OBSAM); Estradé Niubò,
Sònia, suplent (OBSAM); López Casasnovas, Joan F., representant (Secció Llengua i Literatura);
Patiño Garcia, Xavier, representant (Secció Llengua i Literatura); Gomila Pons, Xavier, suplent (Secció Llengua i Literatura); Pelegrí Pons, Ismael, suplent (Secció Llengua i Literatura); Méndez Vidal,
Alfons, representant (Secció Ciències Socials); Pérez López, Marta, representant (Secció Ciències Socials); Limón Pons, Miquel À., suplent (Secció Ciències Socials); Alzina Seguí, Pere, suplent
(Secció Ciències Socials); Fraga Arguimbau, Pere, representant (Secció Ciències Naturals); Canals
Bassedas, Agnès, representant (Secció Ciències Naturals); Pons Fàbregas, Catalina, suplent (Secció
Ciències Naturals); Estradé Niubó, Sonia, suplent (Secció Ciències Naturals) Salort Salort, J. Pau,
representant (Secció d’Història i Arqueologia); Marí Puig, Amador, representant (Secció d’Història
i Arqueologia); Sintes Olives, Elena, suplent (Secció d’Història i Arqueologia); Piris Coll, Laura,
suplent (Secció d’Història i Arqueologia); Torres Faner, Joan Ll., representant (Secció de Ciència i
Tècnica); Cardona Pons, Jesús, representant (Secció de Ciència i Tècnica); Muñoz Campos, Rafael,
suplent (Secció de Ciència i Tècnica); Gomila Portella, Joan J., suplent (Secció de Ciència i Tècnica)
Consell Editorial de la col·lecció Panorama Illes Balears, Lleonard Muntaner, editor: Salord Ripoll,
Josefina
Consell Insular de Caça de Menorca: Pons Fàbregas, Catalina (titular); Triay Bagur, Rafel (suplent)
Consell Social de la Llengua Catalana: Gomila Pons, Xavier (titular); Pelegrí Pons, Ismael (suplent)
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC): Mascaró Pons, Jaume (vicepresident
primer de la junta de govern)
Fundació Universitat Catalana d’Estiu: Jordi Taltavull, Marta
Junta Insular d’Aigües: Estradé Niubó, Sònia i Carreras Martí, David (suplents)
Junta Rectora del Parc Natural de s’Albufera des Grau: Garcia Febrero, Òscar (titular) i Cardona Pons,
Eva (suplent)
Pla d’actuació per a l’elaboració i creació de l’inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (IPCIME): Rita Larrucea, Cristina (Òrgan Institucional i Director), Mascaró Pons, Jaume i
Méndez Vidal, Alfons (Òrgan Coordinador i Executiu)
Ple del Consell de la Cultura de les Illes Balears: Miquel À. Maria Ballester (vocal); Rita Larrucea,
Cristina (vocal)

20

Memòria de l’IME 2020

2.5. Membres de l’IME en òrgans d’altres institucions a títol individual
Andreu Adame, Cristina: vocal de la Fundació Enciclopèdia de Menorca; membre del Comité Español
de Historia del Arte (CEHA); vocal de la Comissió Insular Assessora d’Artesania del Consell Insular
de Menorca.
Benejam, Pilar: membre del patronat de la Universitat Ramon Llull; membre del Consell Consultiu de la
Universitat de Vic; coordinadora de l’equip de redacció del capítol sobre la docència a la Universitat
Autònoma de Barcelona, editat amb motiu del 50è aniversari de la fundació de la UAB.
Cardona Bendito, Álvaro: president del Grup Filharmònic de l’Ateneu.
Carreras Martí, David: membre del Comitè Científic de l’Observatori per a la Sostenibilitat d’Eivissa
Fundación para la Preservación de Ibiza.
Casasnovas Camps, Miquel Àngel: president de la Fundació Enciclopèdia de Menorca; vicepresident
del Cercle d’Economia de Menorca; fundador de la Institució Francesc de Borja Moll; president de
l’Associació de Directors d’Educació Secundària de Menorca (Adesme).
Fraga Arguimbau, Pere: membre de la UICN per Mediterranean Islands Plants Specialist Group (SSCMIPSG), Freshwater Plant Specialist Group (SSC-FPSG) i Servei d’Informació d’Espècies (SIS);
assessor i col·laborador del projecte Flora Ibérica (CSIC); consultor del projecte ORCA (Organització per a la Cartografia de les Plantes als Països Catalans), Institut d’Estudis Catalans; membre
del consell assessor (Comitè Científic) del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Illes Balears;
assessor del Servei d’Informació d’Espècies de la UICN des del 2015 fins a l’actualitat; conservador
botànic i responsable de recerca del Jardí Botànic Marimurtra (Fundació Privada Carl Faust, Blanes,
Girona); president de l’Agenda Local 21 de Ferreries.
Gomis Bosch, Damià: representant de la UIB en el Comitè Científic de la Agència de la Reserva de la Biosfera de Menorca; coordinador del comitè CLIVAR-Espanya (programa internacional sobre «CLImate
VARiability»); membre del comitè internacional MedCLIVAR («Mediterranean CLImate VARiability»); membre del comitè SCAR-Espanya (comitè internacional «Scientic Committee on Antarctic
Research»); representant al comitè Future-Earth - Espanya; president de la Comissió Acadèmica del
Programa de Doctorat en Física de la UIB; director del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic
(LINCC-UIB) de la Universitat de les Illes Balears; membre del Steering Committee de Future Earth,
Espanya; representant de la UIB en el Comitè Científic de l’Agència Menorca Reserva de la Biosfera.
Gomila Pons, Xavier: membre de la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la UIB en temes de
toponímia; membre de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears, en representació del CIME.
Gual Cerdó, Joana: membre de la Comissió Municipal Ciutadella, la Comissió Tècnica assessora en matèria de patrimoni històric, i la Comissió Assessora de seguiment de la candidatura a patrimoni
Mundial.
Jansà, Agustí: col·laborador honorífic de la Universitat de les Illes Balears, Departament de Física; membre inicial del LINCC-UIB (Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la Universitat de les
Illes Balears); col·laborador científic de l’Observatori de l’Aigua de la UIB; vicepresident de l’Orfeó
Ramon Llull; president de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera des Grau (Ple del Consell
Insular de Menorca, abril 2019); membre del Grup de treball del projecte COASTEPS (Fenómenos
meteorológicos severos en zones costeres mediterráneas: retos de predictibilidad y anàlisis climático), finançat per la Agencia Estatal de Investigación.
Julià Seguí, Gabriel: membre de la Comissió Assessora per al seguiment de la declaració de la cultura
talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la UNESCO; patró de la Fundació de l’Òpera
de Maó (en representació del CIM); membre de la Comissió Mixta CIM-Església de Menorca;
president de la Comissió Diocesana de Patrimoni de l’Església de Menorca; membre de la Comissió
Municipal de Patrimoni de l’Ajuntament de Ciutadella; director del Museu Diocesà de Menorca.
Hernández Aguado, Ildefonso: catedràtic de Salut Pública i director del Departament de Salut Pública,
Història de la Ciència i Ginecologia de la Universitat Miguel Hernández; president sortint de la So-
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ciedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS); membre del Consell de Govern i president de la Comissió de Polítiques de la World Federation of Public Health Associations.
Limón Pons, Miquel Àngel: membre del Consell editorial de la revista Estudis Baleàrics.
López Casasnovas, Guillem: membre i col·legiat de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Catalunya;
membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya; membre de la Conselleria de
Sanitat de Catalunya (des del 2005), de la Presidència de la Generalitat per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC), i del Consell Català de Recerca; membre de la Societat Catalana
d’Economia; patró de la Fundació Grifols de Bioètica; membre del Consell de Recerca dels Hospitals
de Sant Joan de Deu, del Parc de Recerca de l’Hospital de Sant Pau i del Consell Consultiu d’Òmnium Cultural; patró de la Fundació Emili Darder i de la Fundació Puigvert; conseller de l’Agència
d’Avaluació per a la Qualitat de l’Atenció Primària de Catalunya; membre del consell Assessor de
FATEC, de la Fundació per la Indústria i de PIMEC Salut; membre numerari de l’Institut d’Estudis
Catalans i, des del 2017, patró del Temple de la Sagrada Família. És fundador del Cercle d’Economia
de Menorca i doctor honoris causa por la Universidad ISALUD de Buenos Aires. Presideix la comissió bilateral de relacions fiscals i financeres entre Catalunya i les Illes Balears. Director de la Revista
Econòmica de Catalunya, editada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, i president del Patronat
de la Fundació Teatre Lliure de Catalunya.
Marí Pons, Sergi: tresorer de la Fundació Enciclopèdia de Menorca.
March Noguera, Joan: acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Medicina de las Illes Balears.
Marquès Sintes, Miquel Àngel: coordinador de la revista S’Ull de Sol (Alaior); membre del Centre d’Estudis Locals CEL (Alaior); coordinador de les Jornades de Patrimoni Cultural de Menorca; president
de l’Associació de Premsa Local de Menorca.
Mascaró Pons, Jaume: vocal de la junta directiva del Claustre de doctors de la Universitat de Barcelona;
membre de la Societat d’Onomàstica, de l’Institut Català d’Antropologia, del Patronat de l’Institut
Ramon Muntaner i de la Junta Directiva de la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana.
Motilla Salas, Xavier: membre del Grup d’Estudis d’Història de l’Educació de l’Institut de Recerca i
Innovació Educativa de la Universitat de les Illes Balears; vocal de la Junta directiva de la Societat
d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’IEC; vocal de la Junta directiva
de la Sociedad Española de Historia de la Educación; secretari de redacció d’Educació i Història.
Revista d’història de l’educació; membre del consell editorial d’Espacio, Tiempo y Educación; membre
del comitè científic de Foro de Educación; membre del consell assessor de la col·lecció «Clásicos de
la Educación» de l’Editorial Morata.
Pelegrí Pons, Ismael: representant del Consell Insular de Menorca al Consell Social de la UIB.
Pérez-Mellado, Valentín: avaluador de l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología (Ministerio de Educación y Ciencia); coordinador del programa de doctorat en Biologia i Conservació de la Biodiversitat de la Universidad de Salamanca.
Plantalamor Massanet, Lluís: membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres (Barcelona).
Pons Buades, Guillem Xavier: cap del grup de recerca BIOGEOMED del Departament de Ciències de la
Terra de la Universitat de les Illes Balears; membre de la Ponència Tècnica d’Urbanisme i Ordenació
del Territori del Consell de Mallorca; membre del Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears (Govern de les Illes Balears); president de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UIB;
director de publicacions de la junta directiva de la Societat d’Història Natural de les Balears; editor
del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears; membre del Comitè Editorial de l’Anuari
Ornitològic de les Balears (GOB); membre del Consell Editorial de la col·lecció «Bri, Quaderns de
Natura de les Balears» de l’Editorial Documenta; membre del Consell Editorial de la col·lecció «La
Ciència a les Illes Balears» del Govern de les Illes Balears; membre de la Junta Assessora del Parc
Natural de sa Dragonera; membre de la Junta Assessora del Parc Natural de Mondragó; membre
de la ponència tècnica des Carnatge (Ajuntament de Palma); representant per la UIB al conveni
entre la UIB i la Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca - Col·leccions Carreras Torrent;
president de la Junta Assessora del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.

22

Memòria de l’IME 2020

Pons Carreras, Miquel Antoni: membre de la Comissió Assessora de seguiment de la candidatura a Patrimoni Mundial en representació del sector educatiu de Menorca.
Pons Pons, Francesca: directora de docència de l’Hospital Clínic de Barcelona; membre del Comitè
Executiu de l’Hospital Clínic de Barcelona; catedràtica de Medicina Nuclear de la Universitat de
Barcelona; delegada del rector de la Universitat de Barcelona per a la coordinació amb Hospitals i
Institucions Sanitàries; membre de la Junta de Patronat de la Fundació Sanitària de Mollet; membre
de la Junta de Facultat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona; membre de la Comissió Permanent de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya
(Generalitat de Catalunya); cap de l’equip de recerca de Diagnòstic i Terapèutica en Oncologia
de l’IDIBAPS; membre del Ombuds Committee de l’IDIBAPS; coordinadora del grup de recerca
reconegut de la Generalitat de Catalunya (AGAUR) sobre Imatge Molecular en Medicina Nuclear;
avaluadora de l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; avaluadora del Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud
Carlos III, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; avaluadora de la Fundación Progreso
y Salud de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía; avaluadora
de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Cataluya; avaluadora de la convocatòria CAIB de beques predoctorals de l’àrea de Ciències de la Salut, Direcció
General d’Innovació i Investigació del Govern de les Illes Balears; membre de les Societats Catalana,
Espanyola i Europea de Medicina Nuclear; membre del Comitè Editorial de les revistes European
Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, International Journal of Molecular Imaging, The
Quaterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, EJNMMI Research, Molecular Imaging
and Radionuclide Therapy, Clinical and Translational Imaging; editora en cap de la Revista Española
de Medicina Nuclear e Imagen Molecular; Premi a l’Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de
Barcelona; acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya; presidenta de
la Comisión Nacional de Medicina Nuclear del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;
delegada nacional en la UEMS/EBNM (European Union of Medical Specialists /European Board of
Nuclear Medicine).
Quetglas Santos, Juan: editor adjunt (Quirópteros) de l’Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Ibéricos
(Museo Nacional de Ciencias Naturales - CSIC).
Quintana Petrus, Josep M.: membre numerari de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes
Balears; membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres.
Rita Larrucea, Cristina: membre de la Comissió Permanent i de la Comissió Assessora per al Seguiment
de la Candidatura dels béns arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la
Humanitat.
Rotger Pons, Carme: secretària de la Comissió de Direcció del Departament de Química de la UIB;
membre de la Royal Society of Chemistry.
Salord Ripoll, Josefina: col·laboradora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de
la Universitat de les Illes Balears; membre corresponent de la Societat Verdaguer; membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres; patrona i vicepresidenta primera de la Fundació
Universitat Catalana d’Estiu; assessora territorial de l’equip rector de la Universitat Catalana d’Estiu.
Salort Salort, J. Pau: director de la Biblioteca Pública de Maó.
Sintes Olives, Alícia: membre del Comitè executiu de la Col·laboració GEO [The German-British Gravitational Wave Detector]; membre del Consell de la Col·laboració Científica de LIGO i del Comitè de
nomenaments de la Societat Internacional de Relativitat i Gravitació ISGRG; membre de la Societat
Espanyola d’Astronomia; membre de la Societat Espanyola de Relativitat i Gravitació; secretària de
IAC3 (Instituts d’Aplicacions Computacionals i de Codi Comunitari de la UIB); membre del IEEC
(Institut d’Estudis Espacials de Catalunya); membre del Comitè executiu de la Col·laboració GEO
(The German-British Gravitational Wave Detector); investigadora asociada Severo Ochoa de Instituto
de Física Teórica (CSIC-UAM, Madrid); membre de la Real Sociedad Española de Física; membre
del Consell editorial de la revista Estudis Baleàrics.
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Sintes Sintes, Adolf: membre de la comissió consultiva d’investigadors i estudiosos de la història local de
Sant Lluís (Ajuntament de Sant Lluís); col·laborador de l’associació de productors Oli de Menorca
com a assessor-redactor de la memòria destinada a sol·licitar la declaració d’Indicació Geogràfica
Protegida (IGP) per a l’oli d’oliva de Menorca.
Taltavull Femenias, Enric: president del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears, demarcació de Menorca.
Vives Gomila, Maria: professora emèrita de la Universitat de Barcelona (Consells Científics i Consell Social); directora del Postgrau Avaluació Dinàmica de la Personalitat, Intervenció i Valoració de les Intervencions i del Màster Aplicacions de la Psicologia Dinàmica al Diagnòstic, al Tractament i a la Recerca;
consultora de la Revista de la Sociedad Española del Rorschach y Métodos Proyectivos (SERYMP),
Madrid (desembre 2017); membre de la Societat Catalana, Espanyola i Internacional de Rorschach
i Mètodes Projectius; membre de la Societat Catalana de Psicologia; membre de la Academia de las
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa. Forma part de la Oficina creada per la diòcesi
de Menorca per a la recepció de denúncies i acompanyament psicològic.

2.6. Reconeixements rebuts per l’IME i pels seus membres

Josefina Salord Ripoll

Maties Torrent Quetglas

Congrés d’Ornitologia de les
Terres de Parla Catalana (COTPC)
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Bourret, Michel: 31è Premi de poesia Òmnium Vallès Oriental (Granollers, 02/12/2020).
Escandell Pons, Antoni: Premi Best Short Competition i Premi Accolade Global Film Competition (abril
2020) al documental Menorca, reserva de biosfera, dirigit i coproduït per Paleartica Films i IB3.
Pasqual Calbó i Caldés Obra Científica. Vol I Tractats de matemàtiques pures. Projecte dirigit per
Antoni Roca Rosell, Josefina Salord i Joan Ll. Torres, amb el suport de la filòloga Maria Toldrà,
distingit amb el Premi 31 de Desembre Emili Darder, que atorga l’Obra Cultural Balear (Programa
gravat i emès per IB3, 26 de desembre).
Sales Villalonga, Marta: Premi Illa de Menorca de Narració Curta 2020, amb El viatge de la peixatera (es
Migjorn Gran, 22 de juliol).
Salord Ripoll, Josefina: Premi Recercat 2020, atorgat per l’Institut Ramon Muntaner, ex aequo amb l’escriptor Josep M. Inglés Rafecas (Lliurament virtual, 30 d’octubre). Lliurament de premis en aquest
enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=vhFPNiOOGWA&feature=youtu.be
Secció de Ciències Naturals de l’IME: distingida amb el premi del Congrés d’Ornitologia de les Terres
de Parla Catalana (COTPC), en reconeixement al seu impuls a la investigació i la ciència (Llatzeret,
13 d’octubre).
Torrent Quetglas, Maties: Premi Onda Cero de Ciència i Investigació, per la seva contribució com a
epidemiòleg a l’estudi de la propagació de la Covid-19 (Maó, 19 d’octubre).

3. INVESTIGACIÓ I FORMACIÓ
La investigació a l’IME es produeix bàsicament a través de tres vies: els projectes i treballs desenvolupats
pels tècnics de l’OBSAM, primer; els estudis lligats a les beques, després, i, finalment, les investigacions
externes duites a terme pels seus membres. Dins els projectes de l’OBSAM, es troben estudis de recerca,
de seguiment i d’inventari, l’actualització permanent dels sistemes d’indicadors i la col·laboració amb les
universitats i equips d’investigació. Aquestes col·laboracions tenen també un caràcter formatiu i es fan
extensives a les seccions de l’IME.
Les investigacions dels membres de l’IME poden ser de caràcter extern a través d’universitats i centres de recerca, o de caire més intern a través de les diferents comissions de feina. Finalment, les beques o
ajuts d’investigació estan obertes tant a membres com a no membres de l’IME. Els productes d’aquesta
activitat investigadora solen ser articles científics, informes tècnics, memòries d’investigació, monografies
i tesines.

3.1. Projectes de l’OBSAM

3

CONVENIS I ENCÀRRECS AMB EL CONSELL INSULAR DE MENORCA:
• Conveni amb el Departament d’Economia i Territori per desenvolupar els Indicadors de Seguiment del Pla Territorial Insular (PTI) corresponents a l’any 2019.
• Acord amb el Departament d’Economia i Territori per al desenvolupament de:
· Sistema d’Indicadors Turístics (SIT) corresponent a l’any 2019.
· Diagnosi econòmica i impacte de la Covid-19 a Menorca.
• Acord amb el Departament de Benestar Social per al desenvolupament de:
· Sistema d’indicadors de Benestar Social i Serveis Socials i Índex DEC de Menorca. Informe 2020.
· Informe sobre la infància a Menorca. Seguiment dels compromisos del Consell Insular de
Menorca amb el Pacte Balear per la Infància.
· Informe sobre la realitat de la violència masclista a dones de col·lectius vulnerables.
· Seguiment i indicadors del Pla de Suport a la Família.
• Acord amb el Departament d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local per al desenvolupament de:
· Sistema d’Indicadors d’exclusió residencial i habitatge. Informe 2020.
· Estudi preliminar de l’habitatge desocupat al nucli urbà d’Alaior.
· Re-habitar Maó, estudi de l’habitatge desocupat al nucli urbà de Maó 2020.
• Acord amb el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports per al desenvolupament de:
· Sistema d’indicadors de joventut. Informe 2020.
· Informe preliminar sobre el mercat laboral de Menorca.
· Informe preliminar sobre l’estudi dels cicles de formació professional a Menorca – taxa d’inserció en el mercat laboral de les Illes Balears 2012-2019.
• Col·laboració amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera per al desenvolupament de:
· Avaluació de les pressions i amenaces en el medi marí i en el litoral de Menorca.
· Avaluació de la qualitat de l’aigua de les cales de Menorca utilitzant les algues del gènere
Cystoseira com a bioindicador (projecte bianual).
· Publicació divulgativa sobre indicadors de sostenibilitat de la Reserva de Biosfera de Menorca (treball en procés).
· Evolució comparada mitjançant indicadors: Menorca, Eivissa, Lanzarote i Fuerteventura.
· Assessorament i suport en diferents accions en el marc de la Xarxa Mundial de Reserves de
Biosfera Illes i Zones Costaneres.
· Assessorament i suport en la Xarxa de Reserves de Biosfera Espanyoles.
· Publicació de la Guia d’Hàbitats de Menorca.
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•A
 cords amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera dins el programa de seguiment de la biodiversitat per al:
· Seguiment de papallones diürnes (BMS).
· Seguiment de libèl·lules (SLIMe).
· Seguiment i avaluació de la flora amenaçada de Menorca.
•A
 cord amb la Departament d’Economia i Territori per a la continuació i actualització del projecte
Agroxerxa Plataforma de serveis en línia per als productors de proximitat del sector primari de
Menorca.
CONVENIS, SUBVENCIONS I COL·LABORACIONS
AMB ALTRES ADMINISTRACIONS O INSTITUCIONS GOVERNAMENTALS:
•C
 oncessió d’un ajut LEADER-GALP per al desenvolupament del projecte Valorització del sector
pesquer a través dels seus productes per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears. Durada del projecte: dos anys. Resolució de dia 8 de juliol de 2020.
•C
 oncessió d’un ajut amb fons del PDR per al desenvolupament del projecte LEADER TORRENTS - Importància hidrològica i ecològica de la conservació dels cursos d’aigua temporals
en un context d’adaptació al canvi climàtic per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears. Durada del projecte: dos anys. Resolució de dia 27 d’octubre de 2020.
CONVENIS I COL·LABORACIONS AMB UNIVERSITATS,
CENTRES D’INVESTIGACIÓ O CENTRES D’ESTUDIS:
•C
 onveni de cooperació educativa regulador de les pràctiques acadèmiques externes d’estudiants
universitaris entre la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir i l’Institut Menorquí
d’Estudis.
•C
 onveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes dels
estudiants de la Universitat de les Illes Balears en entitats col·laboradores.
•C
 onveni de cooperació educativa entre la Universidad de La Laguna i l’Institut Menorquí d’Estudis per a la realització de pràctiques externes de l’alumnat de grau i de màsters oficials.
•C
 onveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores.
•C
 ol·laboració amb l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer de la Mola (Centre Oceanogràfic de Balears – Institut Espanyol d’Oceanografia) per a la realització del projecte d’avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca en aigües costaneres de Menorca.
•C
 ol·laboració amb la Fundació Marilles, l’IEO, l’IMEDEA-CSIC, el SOCIB, la UIB, el GOIB i
el CES Illes Balears en el desenvolupament del projecte Informe del Mar Balear.
CONVENIS, AJUTS I COL·LABORACIONS AMB ENTITATS PRIVADES I NO GOVERNAMENTALS:
•C
 onveni de col·laboració entre l’IME i la Fundació Marilles per al desenvolupament del projecte
d’avaluació de les pressions i amenaces en el litoral i en el medi marí de la Reserva de Biosfera
de Menorca.
•C
 onveni de col·laboració entre l’IME i la Fundació Marilles per a l’avaluació de la qualitat de
l’aigua de les cales de Menorca utilitzant les algues del gènere Cystoseira com a bioindicadors.
•C
 onveni de col·laboració entre l’IME i la Fundación para la Preservación de Menorca per al desenvolupament del projecte de seguiment de les poblacions de peixos sobre fons rocós en aigües
costaneres de Menorca.
•C
 onveni de col·laboració entre l’IME i la Fundación para la Preservación de Menorca per al desenvolupament del projecte d’avaluació de les pressions i amenaces en el litoral i en el medi marí
de la Reserva de Biosfera de Menorca.
•C
 ontracte amb la International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) per
al suport en el desenvolupament del projecte Plastic Waste-Free Islands Med (projecte triennal).
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• Conveni de col·laboració entre l’IME i la Fundació per a la Preservació d’Eivissa i Formentera per
a l’estudi dels usos del sòl d’Eivissa - mapa de cobertes i usos de sòl (projecte triennal).
• Col·laboració amb el GOB Menorca en el projecte Inventari de valors naturals a finques en
Custòdia 2020 i, per altra banda, els seus bioindicadors de seguiment.
• Col·laboració amb la Societat d’Història Natural de Balears per a l’anàlisi de l’evolució de la línia
de costa i la freqüentació en platges de Menorca (1956-2015).
• Assessorament a la Fundació per a la Preservació d’Eivissa en el disseny i recopilació d’un sistema
d’indicadors de sostenibilitat per a Eivissa.
• Col·laboració amb l’Aliança Menorca sense Plàstic, formada per diferents entitats d’àmbits
molt diferents, de la qual l’OBSAM-IME és entitat cofundadora. L’objectiu és treballar conjuntament en la sostenibilitat del mar, principalment per a l’adaptació a la nova normativa autonòmica
sobre l’ús de plàstics d’un sol ús (conveni de col·laboració firmat).
PROJECTES PER INICIATIVA I RECURSOS PROPIS:
• Generació de notícies i gestió de les xarxes socials.
• Actualització del Sistema d’Indicadors Bàsics del portal web de l’OBSAM.
• Recompte d’usuaris i embarcacions a les platges de Menorca.
• Elaboració mensual del Butlletí de Conjuntura Econòmica de Menorca, en col·laboració amb el
Cercle d’Economia de Menorca.
• Actualització de l’Índex de Pressió Humana a Menorca.
• Manteniment de l’Herbari General de Menorca.
• Assessorament i acompanyament en el projecte DEM-a (sobre model agroalimentari i territori).

3.2. Col·laboració amb la formació universitària
El gruix de la col·laboració de l’OBSAM en la formació universitària al llarg dels anys es desenvolupa amb
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb les quals es
tenen signats convenis permanents per acollir estudiants en pràctiques externes de grau o per desenvolupar
el treball final de grau (TFG). Tot i això, en el darrer any s’ha firmat un nou conveni amb una universitat
d’una nova comunitat autònoma: la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV).
Tot i les dificultats de l’any 2020, s’han acollit tres alumnes, que han realitzat les seves pràctiques
acadèmiques i/o treball final de grau o màster amb l’OBSAM. Les estudiants han estat Irene Ballestero
Martínez del grau de Biologia de la UIB (treball final de grau), Aina Blanco-Magadán Salvà del màster
en Biologia Marina, Biodiversitat i Conservació de la Universidad de La Laguna (treball final de màster) i
Judit Juana Pons Pérez del grau de Ciències del Mar de la UCV (pràctiques i treball final de grau).

3.3. Comissions de feina i grups d’investigació
COMISSIÓ DE BOTÀNICA
Grup de treball mixt entre l’IME i el GOB Menorca, creat l’any 1999.
Membres: Pere Fraga Arguimbau, Cristòfol Mascaró Sintes, David Carreras Martí, Miquel Truyol Olives,
Xec Pallicer Allès i Magda Seoane Barber, membres numeraris i col·laboradors de la Secció de Ciències Naturals.
Funció: Estudiar la flora menorquina i vetlar per la seva conservació i divulgació.
Activitat 2020:
• Reunions de treball amb periodicitat bimensual.
• Actualització del catàleg de la flora vascular de l’illa (CFVM): dues publicacions al Bolletí de la
Societat d’Història Natural de Balears.
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•M
 illora dels coneixements sobre la flora de Menorca i la seva conservació: inventaris florístics en
dues finques en custòdia del territori amb el GOB Menorca.
•A
 ssessorament i suport a investigadors externs en l’estudi de la flora insular: recol·lecció de llavors
per a un projecte europeu del Jardí Botànic de Sóller.
• P reparació d’una publicació sobre la flora endèmica i amenaçada de l’illa: en preparació.
•M
 anteniment de l’Herbari General de Menorca (HGM): addició de nous plecs i actualització de
la base de dades.
•A
 ssessorament a entitats i institucions sobre actuacions que puguin afectar la conservació de la
flora: Consell Insular de Menorca, Xarxa Natura 2000, IBANAT, Agència Menorca Reserva de
Biosfera, Govern Balear, etc.
•O
 rganització d’excursions guiades per conèixer la flora de Menorca: barranc d’Algendar i Puig de
s’Ermità – sa Roca.
•D
 ifusió i actualització de la proposta de delimitació de zones sensibles a la flora amenaçada de l’illa
com a eina preventiva de gestió. Projecte DASFA.
CONSELL ASSESSOR DE L’ASSOCIACIÓ FRA ROGER, GASTRONOMIA I CULTURA
Membres: Alfons Méndez Vidal, com a president de l’associació; Josep Borràs Anglada, com a vicepresident de l’associació. Els vocals són: Rafael Aracil; Núria Bàguena Menanges; Margarida Cursach
Seguí, de la Secció de Llengua i Literatura; Pere Fraga Arguimbau, de la Secció de Ciències Naturals;
Jaume Mascaró Pons, de la Secció de Ciències Socials; Sergi Marí Pons, de la Secció de Ciències
Socials; Josep Pelfort Solà, del Centre d’Estudis Gastronòmics de Menorca; Josep Maria Pisa Vilarroya; Antoni Roca Martínez, de la Secció de Ciència i Tècnica; Guillem Sintes Espasa, de la Secció
d’Història i Arqueologia, i Andreu Vidal Mascaró, de la Secció de Llengua i Literatura.
Funció: Els estatuts de l’associació –amb la voluntat de contribuir a crear un marc comú de referència
per a totes les persones interessades en la tradició gastronòmica menorquina per tal d’aportar-hi els
seus coneixements i experiències, elaborar estudis, construir espais d’experimentació, que permetin
contribuir al coneixement general de la cuina menorquina, donar-li el valor cultural que mereix,
i projectar-la cap al futur– estableixen un lligam amb l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) com a
institució pública dedicada a l’estudi i difusió de la cultura menorquina. Així, d’acord, amb el capítol
5, el consell assessor és l’òrgan consultiu de l’associació amb les funcions de «col·laborar amb la junta
directiva en les activitats de tipus cultural i acadèmic que es considerin adients per a complir les finalitats de l’associació; elaborar els documents de caràcter científic, acadèmic o cultural, per iniciativa
pròpia o per encàrrec de l’assemblea general; facilitar les connexions i els lligams de l’associació amb
altres entitats culturals i acadèmiques; i qualsevol altra funció que li sigui encomanada per part de
l’assemblea general».
Activitat 2020:
• Suport de Fra Roger a la celebració de l’acte de nomenament de Menorca com a Regió Europea
de Gastronomia 2022, amb la conferència Il·lustració i gastronomia a Menorca de Pep Pelfort, gastrònom i membre del Consell Científic de l’Institut Menorquí d’Estudis, amb una demostració
culinària i amb un tast de tapes amb maridatge de glosa i vers improvisat que va tancar la jornada
(18 de gener).
• Recolzament de Fra Roger a través del seu secretari, Antoni Aguiló, i del tresorer, Josep Bosch, a
l’acte de presentació de les Jornades Gastronòmiques de Producte Local de Temporada, organitzades per l’Associació de Restauradors i Sa Cooperativa del Camp, i amb la col·laboració d’Agroxerxa, a Binillobet (26 de febrer).
• Presentació de Fra Roger a la Fira del Pa amb Oli al Parc de sa Feixina de Palma Mallorca, en el
marc de la Diada de les Illes Balears, on es va oferir un tast d’una de les receptes de Fra Roger, a
càrrec del cuiner Max Gonzalvo, col·laborador de Fra Roger (29 de febrer).
• Reunió de la junta de Fra Roger el dia 1 de maig de manera virtual.
• Fra Roger es va fer ressò del menú degustació que va oferir el cuiner Joan Bagur, xef del restaurant
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Rels de Ciutadella i col·laborador de Fra Roger (31 d’agost).
• Suport a les Jornades de Cuina Menorquina, que es van dur a terme del 18 de setembre al 4 d’octubre.
• Conferència La cuina de les nostres festes, a càrrec de Bep Al·lès, membre de Fra Roger, dins el marc
de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó (3 de setembre).
• Col·laboració en l’organització d’un taller de cuscussó a càrrec de Roser Mercadal, membre de Fra
Roger (29 de desembre).
L’Associació Fra Roger compta actualment amb prop d’un centenar de socis, quasi 500 amics de la
web Fra Roger, 3.332 seguidors a Facebook, 1.746 seguidors a Twitter, així com més de 1.000 seguidors
a Instagram.
GRUP DE RECERCA MUSICOLÒGICA DE MENORCA (GREME)
Membres: Eulària Febrer Coll (coordinadora), Jordi Orell Villalonga (secretari), Robert Alzina Riutort,
Bep Cardona Truyol, Amadeu Corbera Jaume, Clara Enrich Genestar, Jaume Escandell Guasch,
Eulàlia Febrer Coll, Eva Febrer Florit, Isabel Fèlix, Gabriel Julià Seguí, Dimitri Kindynis, Bartomeu
Llompart Pons, Carme Lluch Juaneda, Xavier Martín Martínez, Josep Mercadal Victoy, M. Antònia
Moll Seguí, Patricia Romero Barber, Natàlia Sans Rosselló, Laura Sintes, Laura Triay, Xavier Seguí
Povedano, Joan Vidal Gomila, Marina Viedma Font i Irene Vinent Guillem.
Funció: D’acord amb el fet que Menorca presenta una de les societats amb més vitalitat i riquesa d’expressions musicals dels Països Catalans, moltes de les quals són encara pendents d’estudi i d’un relat que
les situï d’acord amb la importància que es mereixen en el context balear, català i mediterrani, GREMe vol impulsar, de manera transversal i interdisciplinària, la investigació dels nombrosos hàbits,
costums, fets i esdeveniments musicals que es fan o s’han fet a Menorca tant en l’àmbit culte i religiós
com en el popular, laboral o d’oci, i, a través seu, aprofundir en el coneixement dels mecanismes de
relació i d’interacció socials que han conformat la societat menorquina fins a l’actualitat.
Activitat 2020:
• L’activitat del GREME s’ha vist força afectada per la situació de crisi sanitària.
• Trobades de Nadal i estiu.
• Edició i presentacions del llibre de Bep Cardona Truyol Llorenç Torres Nin: Mestre Demon, Institut
Menorquí d’Estudis (2020).
• Conferència, concert i enregistrament d’un disc de la compositora menorquina Margarida Orfila
Tudurí (1889-1970), per part d’Isabel Fèlix. Està previst que, a partir d’aquests treballs de recuperació, se la declari filla il·lustre de la ciutat de Maó.
GRUP DE RECERCA TURÍSTICA
Coordinadors: Pau Obrador i Alfons Méndez, de la Secció de Ciències Socials de l’IME.
Funció: L’objectiu principal del Grup de Recerca Turística és promoure la investigació, el debat i la difusió
en el camp del turisme a Menorca. Amb un caràcter interdisciplinari, vol reunir, en un mateix grup,
investigadors que treballin el turisme des de perspectives diferents: econòmica, social, cultural, musical o ambiental. Les activitats i els estudis del grup tenen com a objectiu elaborar una arqueologia
del present, en el sentit més ampli de la paraula: traçar els diversos elements que expliquin com hem
arribat fins al present, sense oblidar el passat més llunyà, situant-se en el període que comença al final
de la postguerra. Un altre objectiu important és promoure el diàleg i l’intercanvi de coneixement
entre el món acadèmic i el món professional.
Activitat 2020:
Aquest any ha estat molt atípic, per la qual cosa s’ha treballat principalment de manera interna, sense
pràcticament projecció exterior. Únicament s’ha col·laborat en el XVII Coloquio Internacional de
Turismo AGE-UGI, celebrat entre el 5 i 9 d’octubre.
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COMISSIÓ DE TERRITORI
Membres: Jesús Cardona Pons i Joan Josep Gomila Portella, de la Secció de Ciència i Tècnica; David
Carreras Martí i Miquel Truyol Olives, de la Secció de Ciències Naturals; i Ferran Pons Cànovas, de
la Secció de Ciències Socials.
Funció: Assessorar l’IME en qüestions d’ordenació territorial i urbanística, especialment el seu representant a la Comissió Tècnica Assessora en Urbanisme i Ordenació Territorial (CTAUOT) del CIM.
Dinamitzar i crear debat entorn de les qüestions de territori dins l’IME i dins la societat en general.
Activitat 2020:
• Assistència i participació a la Comissió Tècnica Assessora en Matèria d’Urbanisme i Ordenació del
Territori (CIM).
• Seguiment i participació del procés d’elaboració de la revisió del PTI, al qual s’ha donat el vistiplau
per a la seva aprovació inicial a la CTAUOT celebrada el dia 11 de desembre.
DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES DE MENORCA
Coordinador: Jesús Cardona, membre de la Secció de Ciència i Tècnica de l’IME. L’àmbit de coordinació
s’estén al Consell Científic de l’IME i als directors insulars del CIM.
Funció: El 25 de maig de 2016 es presentaren oficialment les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM)
a la seu del Consell Insular de Menorca (CIM). La creació de les DEM va respondre a la voluntat de
donar resposta a la qüestió de “Cap a on anam?”, amb els consegüents reptes d’aglutinar un consens,
capaç de superar els cicles polítics, i d’orquestrar el seguit de plans, lleis i normes que se superposen
en un corpus de regulacions sense estructura ni objectius conjunts. Al llarg dels darrers anys s’ha
anat configurant un primer element del necessari consens social amb la declaració de Menorca com
a Reserva de Biosfera per la UNESCO el 1993. La figura de Reserva de Biosfera és un reconeixement
a l’herència del passat, però també és l’adopció d’un compromís de futur, que implica donar contingut, evolucionar cap al concepte de sostenibilitat i transferir l’experiència a la resta del món. Les
DEM es configuren com un procés orientat a desenvolupar aquesta necessitat.
Activitat 2020:
Publicacions:
Durant l’any 2020 s’ha fet la presentació pública (en format online, a causa de la pandèmia de la
Covid-19) del document La segona transició energètica de Menorca. Directrius per a la descarbonització
del sistema energètic. S’ha fet ressò en àmbits de comunicació locals, nacionals i internacionals.
El document estableix els principals objectius, indicadors i accions destinades a transformar l’actual
sistema energètic de l’illa en un model més sostenible i coherent amb la declaració de Reserva de
Biosfera. La publicació digital està disponible en 3 idiomes, català, castellà i anglès, i es pot descarregar aquí:
http://www.ime.cat/publicacions/llistat.aspx?Tipo=DDEM
DEM-energia (DEM-e):
• Acompanyament i assessorament en el treball de fi del màster Sistemes d’Energia Sostenible
(Universitat Politècnica de Catalunya) de l’estudiant Gustavo Gomes. El seu treball Power system
modelling: a techno-economic analysis of the island of Menorca, Spain fa un modelat del sistema
elèctric per estudiar els diversos escenaris de descarbonització i les seves implicacions tècniques i
econòmiques. El seu treball ha estat qualificat amb un 10, la nota màxima.
• Assessorament en el treball de fi de grau d’Enginyeria Industrial (Universitat Politècnica de
Madrid) de l’estudiant Pablo Botín, consistent en l’anàlisi del sistema energètic mundial i més específicament el de Menorca, per a l’elaboració posterior d’un full de ruta de transició que permeti
complir els objectius de l’Estratègia Menorca 2030. S’han contrastat les conclusions obtingudes,
així com la idoneïtat i la viabilitat de les mesures adoptades en el treball.
• Revisió de la Memòria d’Informació i la Memòria d’Ordenació del Pla Territorial Insular
de Menorca (PTI) en la seva versió per aprovació inicial. Es revisen algunes qüestions menors.
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Els plantejaments de fons del PTI són correctes i s’adeqüen a les directrius d’energia de les DEM,
gràcies a tot el treball d’acompanyament que s’ha fet (abril).
• Integració dels indicadors de les DEM-energia en el conjunt d’indicadors de l’OBSAM. S’han
homologat sèries històriques, s’han assentat els criteris i unitats de mesura i s’han completat els indicadors que ja tenia l’OBSAM. Els indicadors, treballats conjuntament amb l’OBSAM i l’Oficina
de l’Energia Menorca 2030, estan pendents de publicar-se a la web.
• Participació en els diferents tallers online, organitzats per La Palma Renovable sobre la descarbonització del transport, de l’electricitat i d’altres àmbits del consum energètic (juny).
• Actualització de l’apartat DEM de la web de l’IME. Tota la documentació i notícies s’han posat
al dia, abastant les principals activitats i documents elaborats durant el procés DEM-e.
DEM-model agroalimentari i territori (DEM-a):
Al llarg de l’any 2020 s’han donat les primeres passes en l’elaboració del segon àmbit de les DEM:
el model agroalimentari i el territori (DEM-a). S’ha reunit un equip de treball, que està estudiant
diferents aspectes de les DEM-a i ha tingut l’activitat següent:
• Reunió del coordinador de les DEM-a amb la Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Mae de la Concha i la Directora General de Sobirania Alimentària Paula Valero, per explicar el
procés DEM-a iniciat i establir llaços de col·laboració (Palma, 2 de febrer).
• En el marc de les activitats d’estiu de l’IME, les DEM-a van organitzar, juntament amb la Secció
de Ciència i Tècnica, una xerrada al pati de l’IME a càrrec de Miquel Ramis, impulsor del moviment Balears Verd. Sota el títol Agricultura regenerativa? Re-aprendre, re-dissenyar, re-generar Menorca, Miquel Ramis va exposar els principals reptes de l’agricultura a les Balears, incidint en el ventall
de solucions que proposa la agricultura regenerativa, així com les característiques del moviment
Balears Verd que està impulsant (13 d’agost).
• S’ha encarregat i iniciat l’estudi de la presència i identificació del producte local als principals
supermercats de Menorca. L’objectiu de l’estudi és conèixer el grau d’abastiment de productes de
l’illa a les superfícies on la majoria de gent fa la compra d’aliments. Durant el 2020 s’ha realitzat
el treball d’identificació de supermercats, obtenció d’informació i s’ha redactat el primer esborrany
de l’estudi.
• S’ha establert una línia de col·laboració amb els investigadors de la Universitat de Barcelona
(UB) Enric Tello Aragay i Roc Padró Caminal. La seva proposta de treball consisteix en l’obtenció
d’escenaris prospectius de models plausibles d’ús de la infraestructura verda de l’illa (tot el territori
no urbanitzat) per tal de generar debat entorn de les diverses opcions de transició socioecològica
cap a models que siguin perdurables i optimitzin l’ús dels recursos naturals disponibles. L’objectiu
de l’estudi serà visualitzar el potencial de pràctiques agroecològiques a nivell de l’illa que s’aproximin a la sostenibilitat en l’ús del territori i desenvolupin uns paisatges funcionals que treguin
partit de les sinergies entre els diferents elements del sistema agrari (societat, comunitat agrària,
ramaderia, sòl i biodiversitat). Aquest estudi prospectiu es basa en el model que han desenvolupat
els investigadors, anomenat SAFRA (Sustainable Agroecological Farm Reproductive Analysis), que
aplicaran a l’illa de Menorca. El projecte SAFRA ja està donant les primeres passes, amb la selecció
de finques d’on s’obtindran les dades i les entrevistes.
• Per tal de optar a una font de finançament extra per a les DEM-a, es va redactar un projecte per
optar als ajuts a la investigació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA). Amb el títol Fent emergir els costos comparatius aparents i els ocults en la producció
agrària ecològica i convencional a Menorca, el projecte d’investigació proposava fer una caracterització econòmica àmplia (biofísica i monetària) del funcionament de vuit explotacions tipus, de
petita-mitjana dimensió, per tal d’identificar les diferències en el patró de fluxos i el seu resultat
econòmic. El projecte d’investigació, elaborat i tramitat sota la direcció de l’investigador Roc Padró
(UB), no va ser escollit per ser subvencionat.
• Les DEM-a, conjuntament amb Menorca Regió Europea de Gastronomia 2022 i Menorca Pre-
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servation Fund, van convocar una reunió d’entitats del sector agroalimentari. Aquesta reunió
va reunir 15 entitats públiques i privades, va suposar una oportunitat conèixer les entitats i línies
de treball que s’estan portant a terme en qüestions agroalimentàries a Menorca, compartir visions
i objectius sobre l’estat de la qüestió i debatre les estratègies per millorar el sector. També es va
explorar la possibilitat de crear una plataforma que pogués concentrar esforços de totes les entitats
per assolir els objectius desitjats (19 de novembre).
• Les DEM-A van participar en un taller organitzat per Agroxerxa, amb motiu de la visita a
Menorca de David Zelaia, representant del Moviment Jangurie. Aquest moviment, agent social
dins la Reserva de la Biosfera Urdaibai, promou la compra pública i la presència del producte local
en menjadors escolars de la seva comarca per fer-los més saludables, sostenibles i participatius. En
aquest taller es van exposar les iniciatives d’Agroxerxa, OBSAM, Made in Menorca, Estratègia
Alimentària de Menorca, Marca Menorca Reserva de Biosfera, LEADER , GALP i DEM-a en la
direcció de promoure el producte local (27 de novembre).
• El coordinador de les DEM es va entrevistar amb l’equip redactor del Pla Estratègic d’Agricultura Menorca 2030, a càrrec d’Agroassessor, SL, amb motiu de la recollida d’informació prèvia a
l’elaboració del Pla (10 de desembre).
Presència en els mitjans de comunicació:
• Entrevista al coordinador de les DEM al diari Menorca de data 7 de juliol, on exposa les principals
conclusions de les DEM-e i les línies de treball de les DEM-a.
• Publicació al diari Menorca d’una sèrie de 3 escrits com a conclusió de les DEM-e:
· «La transició energètica de Menorca: el present històric» (29 de maig)
· «La transició energètica de Menorca: el camí recorregut» (1 de juny)
· «La transició energètica de Menorca: les directrius d’energia» (4 de juny)
• Portal Energy News: Menorca, a la vanguardia de la sostenibilidad en las islas (12 de juny)
https://www.energynews.es/directrices-energeticas-de-menorca/
• Portal de notícies del Laboratori interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la Universitat de les
Illes Balears (LINCC UIB): La segona transició energètica de Menorca: directrius per a la descarbonització del sistema energètic (12 de juny)
http://lincc.uib.eu/segona-transicio-energetica-menorca-directrius-descarbonitzacio-sistemaenergetic/
• Portal de notícies del Clean Energy for EU Islands Secretariat: Menorca’s second energy transition (16 de juny)
https://www.euislands.eu/index.php/menorca-energy-transition-guidelines
• Portal de notícies de NESOI European Islands Facility: Menorca’s Second Energy Transition.
Guidelines for Decarbonising Menorca’s Energy System (30 de juny)
https://www.euislands.eu/index.php/menorca-energy-transition-guidelines
• IB3 Notícies «Menorca es marca tenir un 85% d’energies renovables el 2030» (Portal Energy
News: Menorca, a la vanguardia de la sostenibilidad en las islas (publicat el 3 de novembre)
https://ib3.org/menorca-es-marca-tenir-un-85-denergies-renovables-el-2030
Durant l’any 2020 s’han mantingut les notícies i continguts actualitzats al compte de twitter @MenorcaDEM.
GRUP DE TREBALL SOBRE LA TOPONÍMIA DEL PORT DE MAÓ
Antecedents: El grup de treball sobre la toponímia del port de Maó es va crear el mes d’octubre de 2016
amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, arran d’una sol·licitud de la Biblioteca Pública de
Maó a la Secció de Llengua i Literatura, que va proposar aquest tema com a prioritari, per tal com,
tot i la seva importància, no havia rebut encara l’estudi de detall que mereixia. L’objectiu proposat
en crear-se el grup de treball era georeferenciar i descriure els topònims del port de Maó, a partir
d’entrevistes orals i a partir dels materials aplegats per part d’alguns membres dels Amics de la Mar

32

Memòria de l’IME 2020

del Port de Maó. Amb aquest sentit durant el 2016 es van començar a realitzar les sessions de treball,
en què se situaven i es descrivien els topònims del port.
Membres: A les sessions de treballs els participants han estat Pau Petrus i Tòfol Mus d’Amics de la Mar del
Port de Maó, i Nina Moll, Joan F. López i Xavier Gomila de la Secció de Llengua i Literatura, aquest
darrer coordinador del grup de treball.
Activitat 2020:
Durant aquest any 2020 el grup de recerca de toponímia de Maó no s’ha reunit. La manca de finançament del projecte del qual depèn aquest grup, el projecte del Nomenclàtor de toponímia de Menorca, ho ha fet impossible. Tot i açò Xavier Gomila ha continuat amb l’arreplega de la toponímia
del port de Maó, amb entrevistes a Pau Petrus, també membre del grup de recerca de la toponímia
del port de Maó, i a antics pescadors i mariscadors del port de Maó. D’altra banda, Xavier Gomila
ha continuat col·laborant també, arran de la petició del 2019 de Joan Alemany, amb el projecte museístic Talassa: en concret ha finalitzat l’esborrany del mapa toponímic del port, que es vol incloure
en el museu de la mar Talassa. La informació toponímica inclosa en aquest mapa és de Tòfol Mus,
un altre dels col·laboradors del grup de recerca del port de Maó.
GRUP DE RECERCA D’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
Antecedents: L’any 1998 es va constituir un grup d’investigació integrat dins l’IME en la Secció de Ciències Socials, amb la supervisió del Dr. Antoni Petrus. Aquest grup de llicenciats en ciències de
l’activitat física i altres titulacions afins a les ciències que envolten l’activitat física, tenia la intenció
de formar part de la nova estructura de l’IME com a grup investigador d’acord amb el que estableix
l’article tercer dels Estatuts.
El desembre de 2018 es va fer una primera trobada per tal de reconstituir el Grup GRAFE, ja
que des de llavors la seva activitat ha estat poc significativa. Aquesta trobada va servir per establir les
principal línies d’investigació, i al mateix temps per la designació de Carmen Sunyer i Josep Juaneda
com a coordinadors del grup, i a Paula Pañella com a secretària.
Membres: Alfons Méndez, cap de secció de Ciències Socials; David Mercadal; Pere Calafat; Biel Domingo;
Virginia Dorado; Paula Pañella; Bep Juaneda; Carmen Sunyer; Sílvia González; Flor Arrighi; Betlem
Gomila; Ester Vanwalré i Fernando Salom.
Funció:
• Establir els principis fonamentals que poden regir les diferents línies d’investigació: Promoure
informació útil per a la societat menorquina en relació a l’àmbit de l’activitat física i l’esport; investigar des d’una perspectiva global del món esportiu i a partir d’una visió integral de la persona;
vetllar per tal que el coneixement que es generi sigui accessible i fàcilment aplicable en el context de
l’activitat física i l’esport; promoure la investigació per transformar el model esportiu i fer-lo cada
cop més sostenible, més respectuós amb el medi ambient i amb les persones.
• Establir quines són les línies d’investigació: esport en edat escolar; activitat física i salut; promoció
de l’activitat física per a tothom; turisme actiu; esport de rendiment.
• Activitat i organització: organitzar jornades, congressos o col·laboració en l’organització; col·laborar
amb entitats, empreses o administració pública en la promoció de l’activitat física; generar articles
d’opinió en premsa, revistes, etc.; divulgar coneixement a través d’altres eines (xarxes socials); establir vincles amb altres col·lectius per tal de treballar conjuntament, per exemple amb APIMAs.

3.4. Beques atorgades i lliurades
En la reunió del Consell Rector de l’IME de data 28 de juliol de 2020, s’aprovà d’atorgar les beques següents:
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Autor:
Títol:
Àmbit:
Import:

Universitat de Girona- F. Xavier Pla Barbero
Corresponsals menorquins de Josep Pla
Llengua i Literatura
4.496,62 t

Autor:
Universitat de les Illes Balears- Sebastià Serra/ Elisabeth Ripoll
Títol: 	La representació política menorquina en les institucions democràtiques des de la transició
fins a l’actualitat (1977-2020)
Àmbit:
Història i Arqueologia
Import:
4.496,62 t
Autor:
Universitat de Barcelona- Diego K. Kersting Vera
Títol: 	Caracterització ecològica i avaluació de l’estat de conservació del corall amenaçat Cladocora
caespitosaal port de Maó
Àmbit:
Ciències Naturals
Import:
4.470,62 t
Autora:
Títol:
Àmbit:
Import:

Alba Gómez García [renúncia]
La escena teatral de Menorca en la posguerra
Llengua i Literatura
3.791,62 t

Autor:
Títol:
Àmbit:
Import:

Universidad Complutense de Madrid - José M.Ortíz-Villajos
Innovación y desarrollo regional: Menorca en el contexto balear y español (s. xix y xx)
Ciències Socials
4.296,62 t

Autor:
Títol:
Àmbit:
Import:

CSIC-IMEDEA - Ana M. Traveset Vilagines
Són els barrancs de Menorca refugis climàtics per a les poblacions de papallones?
Ciències Naturals
4.496,62 t

Autora:
Títol:
Àmbit:
Import:

M. Alejandra Galmés Alba
Visibilitat i connexions visuals a l’illa de Menorca durant època talaiòtica
Història i Arqueologia
4.483,62 t

Autor:
Títol:
Àmbit:
Import:

UIB-Joana F. Ferragut
Cercant els nostres orígens: tenen els cognoms menorquins més comuns un origen únic?
Llengua i Literatura-Ciència i Tècnica-C. Socials- C. Naturals
4.467,62 t

Amb la renúncia d’Alba Gómez García, s’atorga la beca al següent projecte de la llista per ordre de
puntuació:
Autor:
Universidad Politécnica de Madrid - Ignacio Pavón García
Títol: 	Evaluación de la percepción subjetiva del patrimonio sonoro de Menorca y su dependencia
estacional
Àmbit:
Ciència i Tècnica
Import:
3.791,62 t
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BEQUES LLIURADES L’ANY 2020
Autors: 		
Títol: 		
Secció: 		
Any: 		
Data de lliurament:

Bartomeu Obrador i Adrià Pons
Aprendre llatí en català: un exemple d’innovació a la Menorca il·lustrada
Llengua i Literatura
2019
05/02/2020

Autor: 		
Gemma Ferrer i Eloi Bellés
Títol:
	Dues obres lexicogràfiques: Vocabulario castellano-menorquin y viceversa (1869)
i el Diccionario manual menorquin-castellano (1881) de Josep Hospitaler. Estudi i edició
Secció: 		
Llengua i Literatura
Any: 		
2017
Data de lliurament: 14/02/2020
Autora: 		
Gema Escribano Ávila
Títol: 		¿Camino de la extinción local? Efectos derivados de la pérdida de dispersores en
la estructura genética espacial y las consecuencias para la existencia de Cnorum
Tricoccon de Menorca
Secció: 		
Ciències Naturals
Any: 		
2017
Data de lliurament: 27/02/2020
Autor: 		
UPM-Ignacio Pavón García
Títol: 		Investigación sobre el paisaje sonoro en la isla de Menorca como patrimonio
cultural y ambiental immaterial
Secció: 		
Ciència i Tècnica
Any: 		
2018
Data de lliurament: 02/03/2020
Autor: 		
UIB-Francina Orfila Sintes
Títol: 		Estudi de la viabilitat del turisme creatiu a Menorca: un model de turisme sostenible
Secció: 		
Ciències Socials
Any: 		
2018
Data de lliurament: 04/03/2020
Autor: 		
Alejandro Valenzuela Oliver
Títol: 		Registro bioarqueológico y datación radiocarbónica de la Cova dels Jurats (Cales
Coves, Alaior)
Secció: 		
Ciències Naturals
Any: 		
2019
Data de lliurament: 15/06/2020
Autor: 		
Títol: 		
Secció: 		
Any: 		
Data de lliurament:

Jordi Orell Villalonga i Marina Viedma Font
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4. 	ORGANITZACIÓ DE CURSOS,
JORNADES I SEMINARIS
L’organització de cursos, jornades i seminaris és una de les estratègies principals de l’IME per promoure
l’intercanvi entre investigadors i apropar la recerca al públic en general. Per una banda, existeixen els cursos
i les trobades que tenen lloc de forma periòdica. Es tracta de la Universitat Internacional Menorca Illa del
Rei (UIMIR), l’Escola de Salut Pública i les Trobades Científiques de la Mediterrània, que se celebren
anualment, i de l’Escola de Primavera d’Història de la Ciència i Divulgació, que és biennal. Tots aquests
esdeveniments són referents en els seus àmbits. A causa de la situació sanitària, les Trobades Científiques
de la Mediterrània no van tenir lloc i l’Escola de Primavera d’Història de la Ciència i Divulgació ja estava
programada directament per al 2021.
Per una altra banda, existeixen els esdeveniments que s’organitzen de forma puntual sobre temes
de recerca concrets. Normalment es centren en dues àrees temàtiques: en primer lloc, la recuperació del
patrimoni cultural menorquí, com és el cas de la jornada d’homenatge i estudi a Aina Moll, el cicle de
conferències dedicat a Giuseppe Chiesa, el programa d’activitats en homenatge al 50è aniversari de Gumersind Gomila i la I Jornada sobre toponímia de Menorca. L’altra temàtica destacada és la recerca de la
via de la sostenibilitat, seguint els principis de Menorca Reserva de Biosfera. En aquest àmbit, aquest any
s’ha organitzat un col·loqui sobre turisme, centrat en la dicotomia entre turisme sostenible i de masses, i
també han tingut lloc unes jornades per promocionar el producte local.
El que cal destacar és que, a causa de l’excepcionalita pandèmica, molts esdeveniments s’han hagut
de cancel·lar o reprogramar. En la memòria, els esdeveniments s’han llistat de forma cronològica en funció
de la programació inicial, però s’ha deixat constància de la data final en què han tingut lloc.

4

4.1. XXIV Universitat Internacional Menorca Illa del Rei (UIMIR)
Organització: Ajuntament de Maó, Consell Insular de Menorca, Universitat de les Illes Balears,
Universitat de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya i Institut Menorquí d’Estudis
Contingut: Després de vint-i-tres edicions, aquest any la UIMIR ha seguit consolidant la seva llarga
trajectòria de formació especialitzada, que té com a objectiu anar omplint els buits formatius de la
societat menorquina en tot un seguit de temes d’interès general, que inclouen tant temes socials,
pedagògics i humanístics com temes de la salut, l’entorn natural i la seva preservació. Els cursos,
distribuïts al llarg de l’any i dirigits a un públic general, compten amb un professorat especialitzat,
associat a les universitats col·laboradores o a altres entitats rellevants en cada matèria.
De forma excepcional, hi ha hagut cursos que s’han hagut de planificar una altra vegada: els
cursos C3. Violències masclistes, experiències compartides; C5. La geodiversitat a la RB de Menorca; C6. Bioindicadors i mètodes de seguiment d’espècies en ecosistemes terrestres i C7. Educar i
créixer amb històries es van haver d’ajornar amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. El curs C4.
Interpretació del patrimoni natural i cultural es va cancel·lar fins a nou avís, amb motiu del decés del
professor Francisco J. Guerra Rosado.
Format: presencial
CURSOS
C1. EL SÒL PELVIÀ: APROXIMACIÓ A LA PREVENCIÓ DE LES SEVES DISFUNCIONS A
TRAVÉS DEL MOVIMENT CONSCIENT (II)
Professorat: Elisa Bosch Donate, Universitat de les Illes Balears, Departament
d’Infermeria i Fisioteràpia
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Dates: 24 i 25 de gener
Lloc: IME
Participants: 17 alumnes
C2. ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS: DETECCIÓ, AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ
Coordinació: Rosabel Rodríguez Rodríguez, Universitat de les Illes Balears
Professorat: Rosabel Rodríguez Rodríguez, Universitat de les Illes Balears; Rocío Salas, Universitat
de les Illes Balears; Amanda Far, Universitat de Barcelona
Dates: 14 i 15 de febrer
Lloc: IME
Participants: 35 alumnes
C3. VIOLÈNCIES MASCLISTES, EXPERIÈNCIES COMPARTIDES. VIOLÈNCIA DE CARRER I VIOLÈNCIA
SIMBÒLICA
Coordinació: Virginia Barreiro Basurto, Universitat de les Illes Balears
Professorat: Virginia Barreiro Basurto, Universitat de les Illes Balears; Esperanza Bosch, Universitat
de les Illes Balears; Victoria A. Ferrer Pérez, Universitat de les Illes Balears
Dates: 13 i 14 de març (ajornat fins al 20 i 21 de novembre)
Lloc: IES Joan Ramis i Ramis
Participants: 26
C4. INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL. RECURSOS I METODOLOGIA ADAPTATS
A L’ENTORN
Coordinació: Agnès Canals Bassedas, Institut Menorquí d’Estudis i Institut Balear
de la Natura
Professorat: Agnès Canals Bassedas, Institut Menorquí d’Estudis i Institut Balear
de la Natura; Francisco J. Guerra Rosado, Servicios de Educación y Estudios Ambientales, S.L. Sevilla (e.p.d.)
Dates: 3 i 4 d’abril (ajornat fins al 6 i 7 de novembre i finalment cancel·lat pel
sobtat traspàs del professor Guerra)
Lloc: IME
C5. LA GEODIVERSITAT A LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA
Coordinador i professor: Agustí Rodríguez Florit, Institut Menorquí d’Estudis i Geoservei de les
Illes Balears
Dates: 24, 25 i 26 d’abril (ajornat fins al 11, 12 i 13 de setembre)
Lloc: IME
Participants: 31 alumnes
C6. BIOINDICADORS I MÈTODES DE SEGUIMENT D’ESPÈCIES EN ECOSISTEMES TERRESTRES
Coordinació: David Carreras Martí, Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) – Institut
Menorquí d’Estudis
Professorat: David Carreras, OBSAM-Institut Menorquí d’Estudis; Fèlix de Pablo, Institut Menorquí d’Estudis i Agència Menorca Reserva de Biosfera; Jara Febrer, GOB Menorca;
Òscar Garcia, Institut Menorquí d’Estudis i Societat Ornitològica Menorca; Joana
da Silva Méndes, OBSAM-Institut Menorquí d’Estudis; Sònia Estradé, OBSAMInstitut Menorquí d’Estudis; Iván Martínez Rebollar, OBSAM-Institut Menorquí
d’Estudis; Àlex Cortada, Agència Menorca Reserva de Biosfera
Dates: 15 i 16 de maig (ajornat definitivament fins al 2021)
Lloc: IME

40

Memòria de l’IME 2020

C7. EDUCAR I CRÉIXER AMB HISTÒRIES
Coordinació: Teresa Guasch Pascual, Universitat Oberta de Catalunya
Professorat: Teresa Guasch Pascual, Universitat Oberta de Catalunya; Débora Chomski, Universitat Oberta de Catalunya
Dates: 29 i 30 de maig i 5 i 6 de juny (ajornat fins al 29 i 30 de gener i 5 i 6 de febrer de 2021)
Lloc: IME
Participants: pendent de realitzar en el moment de tancar la memòria
C8. HISTÒRIA I MEMÒRIA DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
Coordinador i professor: Josep Grau Mateu, Universitat Oberta de Catalunya
Dates: 30 i 31 d’octubre
Lloc: IME
Participants: 22 participants
C9. RELACIONS INSTITUCIONALS, PROTOCOL I ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
Coordinació: Elisenda Estanyol, Universitat Oberta de Catalunya
Professorat: Elisenda Estanyol, Universitat Oberta de Catalunya; Cristina Puig Alorda, Universitat
Oberta de Catalunya; Ana López Arroyo, Universitat Oberta de Catalunya
Dates: 26, 27 i 28 de novembre
Lloc: IME
Participants: 15 alumnes

4.2. XXXI Escola de Salut Pública de Menorca
Organització: Consell Insular de Menorca (Departament de Benestar Social), Govern de les Illes
Balears (Conselleria de Salut), Universitat de les Illes Balears.
Col·laboració: Institut Menorquí d’Estudis, Govern de les Illes Balears (Ib-Salut)
Dates: del 16 al 23 de setembre
Format: edició virtual
Contingut: Any rere any, l’Escola de Salut Pública segueix sent referent d’intercanvi acadèmic nacional i internacional sobre salut pública, oferint formació i posant a debat temes d’actualitat en
aquest àmbit. Aquest any, l’Escola es va adaptar a les noves circumstàncies i es va impartir en un
format exclusivament virtual i es va dedicar monogràficament a les circumstàncies de la pandèmia,
traslladant la màgia de Llatzeret a la pantalla. Igualment ha comptat amb professores i professors de
primer rang, que han discutit sobre la Covid-19 des de múltiples perspectives. L’Escola ha tingut un
gran impacte, com es pot veure en el nombre de participants.
Participants: 1.200 persones van seguir els actes en directe i unes 3.500 ha vist els vídeos en diferit,
nombre que va augmentant dia a dia.
ACTIVITATS
Taula rodona: LA PANDEMIA ES UNA ENFERMEDAD DEL ANTROPOCENO: RETOS PARA UN
DESARROLLO SOSTENIBLE
Moderador: Jordi Sunyer Deu, investigador d’ISGlobal i catedràtic de la UPC. Fundador de les
cohorts de naixement de nounats INMA i BiSC, i investigador principal dels estudis finançats per
les ERC Advanced Grants BREATHE “BRain dEvelopment and Air polluTion ultrafine particles
in scHool children” i AIR-NB “pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal
Brain development”.
Participants: Josep M. Antó Boqué, investigador d’ISGlobal i catedràtic de la UPF; Marta Guada-

Presentació EMSP 2020

Memòria de l’IME 2020

41

lupe Rivera Ferre, doctora en veterinària, esp. producció animal i economia agrària, coordinadora de
la línia d’investigació “Comunitats sostenibles, innovacions socials i territoris” del grup de recerca
“Societats, polítiques i comunitats inclusives” i directora de la càtedra d’Agroecologia i Sistemes
Alimentaris de la UVIC-UCC; Jordi Serra Cobo, doctor en biologia i expert en eco-epidemiologia,
director del Centre d’Investigació en Infeccions Víriques de les Illes Balears, i president del Club de
Biologia i Biotecnologia Alumni UB.
Conferència magistral: PATENTS FOR PANDEMIC TIMES
Moderadora: Irene Bernal, doctora en ciències polítiques, gestora de projectes europeus i assessora
a nivell ministerial; responsable d’incidència política en accés a medicaments de la Fundación Salud
por Derecho i coordinadora de polítiques de la campanya “No es Sano”.
Participants: Ellen F. M. ‘t Hoen, experta en polítiques de medicaments i dret de propietat intel·
lectual; investigadora actualment a la Universitat d’Amsterdam i investigadora sobre la implementació de la Declaració de Doha relativa als ADPIC i la salut pública.
Taula rodona: ¿BROTARÁ UNA MEJOR SALUD PÚBLICA TRAS LA COVID-19?
Moderador: Ildefonso Hernández Aguado, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, director del Departament de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia de la Universitat Miguel
Hernández, president del Comitè de Polítiques de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud
Pública.
Participants: Ana García García, catedràtica de Medicina i Salut Pública de la Universitat de València, directora general de Salut Pública de la Comunitat Valenciana (2015-2019) i experta del grup
assessor del govern durant la crisi de la COVID-19; Antoni Plasencia Taradach, director general de
l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Fou director general de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, on va estar molt implicat en el disseny de la Llei de Salut Pública catalana, així
com en l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de la qual en fou el director.
Tertúlia: COVID-19 Y SU IMPACTO EN LAS DESIGUALDADES: EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS DESDE
EUROPA Y AMÉRICA
Moderadora: Xisca Sureda, llicenciada en farmàcia i doctora en medicina per la Universitat de Barcelona, professora d’Epidemiologia i Salut Pública al Departament de Cirurgia, Ciències Mèdiques
i Socials de la Universitat d’Alcalà, investigadora associada al grup d’investigació Salut Pública i
Epidemiologia de la mateixa universitat, a la Unitat de Control del Tabaquisme de l’Institut Català
d’Oncologia i a la Universitat de la Ciutat de Nova York.
Participants: Anna García-Altés, economista, màster en salut pública, màster en gestió de polítiques
públiques i doctora en medicina i cirurgia, responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de
Catalunya, a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, i vicepresidenta del panell
d’experts “Effective Ways of Investing in Health” de la Comissió Europea; Alejandra Vives Vergara, metgessa i professora associada del Departament de Salut Pública de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, investigadora associada al CEDEUS (Centro de Desarrollo Urbano Sustentable)
i la xarxa GREDS-EMCONET; Luisa N. Borrell, professora catedràtica del Departament d’Epidemiologia i Bioestadística de l’Escola de Salut Pública i Polítiques de la Salut de la Universitat de la
Ciutat de Nova York.
Tertúlia: SALUD COMUNITARIA Y COVID-19: TRAYECTORIAS, RETOS Y PERSPECTIVAS
Moderador: Mariano Hernán, professor en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), on desenvolupa cursos d’especialització en promoció de la salut, actius per a la salut i mètodes d’intervenció
i avaluació. Dirigeix el programa d’especialització en promoció de la salut del Máster Europeo de
Salud Pública (EUROPUBHEALTH), el programa d’innovació docent de l’EASP i el clúster d’infància i adolescència.
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Participants: Daniel García Blanco, metge en medicina familiar i comunitària, treballa al Centre de
Salut Vicente Soldevilla, membre del Consell coordinador d’ATD Cuarto Mundo España i coordinador del projecte “Comunidades Activas en Salud” entre el 2016 i 2019; Rafael Cofiño Fernández,
director general de Salut Pública d’Astúries, metge en medicina familiar i comunitària, i editor del
blog Salud Comunitaria; Jara Cubillo Llanes, metgessa familiar i comunitària, treballa en l’àrea de
promoció de la salut del Ministeri de Sanitat, coordina el grup de treball Inequidades en Salud Salud Internacional de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, i participa en el
projecte “Mapeando Carabanchel Alto”.

4.3. Jornada d’Estudi i Homenatge a Aina Moll Marquès
Organització: Secció de Llengua i Literatura de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME)
Col·laboració: Xarxa de Biblioteques de Menorca, Consell Insular de Menorca i Ajuntament de
Ciutadella
Contingut: Ja és norma que cada juliol l’IME, a través de la Secció de Llengua i Literatura, organitzi una jornada d’estudi i homenatge a una figura de les nostres lletres en atenció a les seves
aportacions a la cultura del poble menorquí. Aquest any la figura escollida ha esta Aina Moll Marquès (Ciutadella, 14/08/1930 – Palma, 9/2/2019), filòloga menorquina, per primer cop una dona,
els mèrits de la qual són tan notoris en el camp de la filologia com fortes són la seva personalitat
i la seva convicció al servei de la normalització lingüística del català i de la nostra cultura pròpia.
Filla gran de Francesc de Borja Moll, amb qui col·laborà en els dos darrers volums del Diccionari
català-valencià-balear, es llicencià l’any 1953 en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona.
Va ser pionera en la introducció de classes de català, primera directora general de Política Lingüística
de la Generalitat de Catalunya entre 1980 i 1988 i un figura central de la normalització lingüística
del català a les Illes Balears. Aina Moll mai va oblidar les seves arrels menorquines, i són nombroses
les vegades que va visitar la nostra illa per mor de conferències i activitats relacionades amb els seus
compromisos institucionals.
Data: 11 de juliol
Format: presencial
Lloc: Can Saura (Ciutadella)
Participants: 34 assistents
PROGRAMA:
Joan F. López, filòleg i poeta (IME). Presentació
Susanna Moll, filòloga i membre de l’OCB. Aina Moll o la constància amable
Pilar Arnau, professora de llengua catalana, crítica literària i gestora cultural. Aina Moll, una dona
avançada al seu temps
Joan F. López, filòleg i poeta (IME). Aina Moll i Menorca. Mestratge i col·laboració
Antoni Mir, filòleg i promotor cultural. En el nom del pare: l’Editorial Moll, l’OCB i Aina Moll
Mª Pilar Perea, catedràtica de dialectologia catalana i història de la llengua catalana (UB).
Aina Moll i els estudis dialectals
Xavier Gomila, filòleg i professor de llengua catalana (IME). Aina Moll i la toponímia
Bàrbara Sagrera, filòloga i professora de la UIB. Aina Moll i la lexicografia
Isidor Marí, sociolingüista i membre de l’IEC. Aina Moll i els inicis de la política lingüística
Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística del GOIB, i Miquel À. Maria, conseller de
Cultura, Educació, Joventut i Esports del CIM. Cloenda de la jornada
En el decurs de la jornada l’Ajuntament de Ciutadella i l’IME van descobrir la placa dedicada a Aina
Moll al carrer Portal de sa Font, núm. 38.
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4.4. I Jornada de Toponímia de Menorca
MENORCA NOM A NOM
Organització: Consell Insular de Menorca i Institut Menorquí d’Estudis
Col·laboració: Agència Menorca Reserva de Biosfera, Servei d’Informàtica Local de Menorca, IDE
Menorca, Patrimoni Cultural Immaterial, Menorca, illa de cultura
Contingut: Ara fa onze anys que s’iniciaren les feines de camp del Nomenclàtor de toponímia de
Menorca, projecte que té com a objectiu la recollida sistemàtica i la normalització dels noms de lloc
de Menorca. La I Jornada de Toponímia de Menorca es va organitzar per donar a conèixer aquest
projecte i el seu estat de desenvolupament i, a partir d’aquí, explicar quin és l’estat de la normalització de la toponímia a les Illes Balears, en relació amb el que es fa a Espanya i, més en general, a Europa. La jornada també aconseguí obrir un diàleg amb la societat menorquina sobre el present i el futur
del projecte, la urgència de seguir endavant, donada l’edat avançada dels informadors, les vies de
finançament i suport institucional, i sobre la necessitat de la participació ciutadana per enllestir-lo.
Data: 25 i 26 de setembre
Lloc: Sala multifucional des Mercadal
Participants: al voltant de 40
PROGRAMA
Maite Salord, consellera de Medi Ambient I Reserva de Biosfera del CIM, i Cristina Rita, presidenta del Consell Científic de l’IME. Obertura de la jornada
Andreu Ramis Puig-Gros, president del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les
Illes Balears. El rescat dels nostres topònims i la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de
les Illes Balears
Ricard Cots Torrelles, responsable de l’IDE Menorca. De Cala en Porter a Brussel·les: el camí i el
perquè dels topònims a Europa
Xavier Gomila Pons, membre de la Secció de Llengua i Literatura de l’IME i investigador principal
del projecte. El Nomenclàtor de toponímia de Menorca: origen, desenvolupament i perspectives
de futur
Marc Rosés Arbonés, cap del departament de Cartografia de l’IDESGI. Eines informàtiques per al
Nomenclàtor de toponímia de Menorca
Miquel Àngel Maria Ballester, conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca. Cloenda
L’excursió toponímica amb barca pel Llatzeret es va haver de cancel·lar fins a nou avís pel mal temps.
Gravació de la Jornada a través del canal de YouTube de l’IME.

4.5. XVII Coloquio Internacional de Turismo AGE-UGI
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA: OVERTOURISM VS UNDERTOURISM
Organització: Asociación Española de Geografía (AGE), Unió Geogràfica Internacional (IGUUGI), Asociación de Geógrafos Españoles
Col·laboració: Consell Insular de Menorca, Agència Menorca Reserva de Biosfera, Institut Menorquí d’Estudis
Coordinació: Comisión Permanente del Grupo 10 de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de
la AGE; Asunción Blanco-Romero (UAB); Macià Blázquez-Salom (UIB); Guillem X. Pons Buades
(UIB-IME)
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Contingut: El grup de treball en geografia, oci i recreació de la Asociación Española de Geografía
organitza col·loquis biennals des dels seus inicis el 1989, fa ja més de trenta anys, amb la internacionalització del debat acadèmic i social al voltant del turisme com a un dels seus principals objectius.
En plena pandèmia de la Covid-19, després d’un estiu dramàtic per als negocis turístics de masses, la
comissió permanent d’aquest grup de treball va culminar el seu mandat organitzant una de les trobades amb major i incertesa per a la industria turística, que porta per títol Sostenibilidad Turística:
overtourism vs undertourism.
El col·loqui, que en un principi estava programat per tenir lloc entre Barcelona i Maó, va portar-se a terme únicament a Maó, per qüestions sanitàries. L’elecció de Menorca va tenir un altre
motiu important: l’illa de Menorca representa un bon exemple d’implementació d’un model de
desenvolupament de turisme equilibrat i sostenible, dins de la seva condició de Reserva de la Biosfera
del programa de la UNESCO des de 1993. Els eixos de debat van ser els següents:
- Models espai-temporals de l’overtourism (turisme de masses) i del undertourism (turisme que
defuig la massificació).
- Sostenibilitat turística: marc teòric, indicacions de diagnòstic, propostes de planificació i gestió.
Data: del 5 al 9 d’octubre
Format: semipresencial
Lloc: Llatzeret i IME
Participants: al voltant de 50 assistents (presencials i telemàtics)
CONFERÈNCIES
Marina Novelli (Brighton Business School) i Claudio Milano (UAB). De la saturación turística al
subturismo inducido por Covid-19: la paradoja de la movilidad
Iván Murray (UIB). Turistificación planetaria
Anna Torres (UB). Sostenibilidad turística: una respuesta necesaria para el futuro
COMUNICACIONS
Cañada, E. Precarización laboral en la cadena de valor de las viviendas de uso turístico
Carballido, A. La participación ciudadana como elemento esencial en la dimensión social de la Smart
Martínez-Puche, A., Amat, X., Cortés, C., Larrosa, J.L., Lorente, A., Ortiz, S. y Sancho, I.
Turismo rural inteligente. Capacitación aplicada en el marco del proyecto europeo SmartRural
Macias Mendoza, J. y Russo, A.P. Población, gentrificación y turismo en Barcelona. Estudio estadístico
de la ciudad por distritos
Hidalgo, C., Palacios, A. y Barrado, D. El comportamiento del turismo internacional con motivación
cultural. El caso de las ciudades medias y pequeñas española ¿overtourism? ¿undertourism?
Pitarch-Garrido, M.D. y Zornoza, C. Cambios en el uso del suelo litoral en España (2008-2018).
Una saturación anunciada
Valero-Escandell, J.R. y García-Tortosa, F. Overtourism urbano y cambios demográficos
Cors-Iglesias, M., Gómez-Martín, B. y Armesto-López, X. El uso turístico de la vivienda en el
medio rural catalán. El auge del alquiler turístico frente a otras fórmulas de alojamiento
Ramos-Pérez, D. Las compañías chárter en España (2004-2019): ¿el fin de un modelo de negocio fordista?
Paül, V., Agrelo, L. M. y Trillo, J. M. Montañas de Trevinca: ¿undertourism en Galicia y overtourism
en Sanabria
Díaz-Soria, I. y Blanco-Romero, A. “¡O hacemos el cambio o bajamos la persiana!” Estructuración
territorial desde el turismo cultural en el Empordà
Cànoves Valiente, G., Blanco-Romero, A. y Díaz-Soria, I. Turismo de interior en España, del overtourism al undertourism
Jiménez-Bravo, M. Gentrificación comercial del espacio público: las terrazas del centro histórico de Palma
Kagermeier, A. and Erdmenger, E. Destinos versus entornos de vida: el choque sobre reclamos concurrentes entre diferentes grupos de interés en las ciudades
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López, L. and Lois González, R. C. Nuevas dinámicas turísticas en el camino de Santiago. Del Undertourism y Overtourism a la era Post-COVID-19
Blázquez-Salom, M., Yrigoy, I. y Murray, I. El devenir de la ciudad turística de sol y playa
Ródenas, P. El turismo LGTB como una nueva forma de desarrollo turístico
Martín-Prieto, J.A., Carreras, D. y Pons, G.X. Análisis de la evolución de la línea de costa, frecuentación y superficie de playa en la isla de Menorca (2001-2015)
Navalón-García, R. La paradoja del overtourism y undertourism en un mismo destino: el caso de Nueva
Tabarca (Alicante, España)
Krajíčková, A. y Novotná, M.¿Desequilibrios insostenibles en el desarrollo turístico? Estudio de caso de
la región de Mikulov (República Checa)
Merino Espeso, A. y Pilquimán Vera, M. Paisaje y turismo patrimonial como herramienta para la
revitalización cultural mapuche, Panguipulli, sur de Chile
Murray, I. y Martínez-Caldentey, M.A. Turismo y desigualdad: un debate pendiente
Ferreiro Calzada, E. Definición de un modelo espacio-temporal para una mejor integración del sistema
turístico peatonal en Madrid
Garcia Mestanza, J., Bakhat, R. Un enfoque integrado de mcdm para evaluar el impacto de la cuestión
del overtourism en la decisión de la política de turismo en España
Somoza Medina, M. y Somoza Medina, X. Resiliencia territorial y sostenibilidad en la España vaciada
Pimentel-de-Oliveira. D. y Pitarch-Garrido, M.D. Midiendo la sostenibilidad en territorios turísticos: la aportación de la población residente
Calle Vaquero, M. de la, Mendoza-de-Miguel, S., Ferreiro-Calzada, E. y García, M. El urbanismo como instrumento de contenció de la actividad turística en los centros urbanos: alcance y
limitaciones
Fernández-Arroyo, A. Aplicación de un índice de especialización funcional del turismo en la identificación de relaciones de desigualdad territorial
Ibarra, P. y Rabanaque I. La marca de calidad territorial y el paisaje como estrategia para el turismo
interior de la comarca del Matarraña (Teruel)
Santiago-Cruz, M.J. Turismo rural, economía circular y desarrollo local. Reflexiones con base en experiencias en el sureste mexicano
Serrano de la Cruz Santos-Olmo, M. Paisaje y sostenibilidad turística. Vínculos para una necesaria
interrelación
Müller, N. y Blázquez-Salom, M. El uso público en la custodia de territorio. ¿Hacia un domino de
intereses privados?
Piai, C. and Salim E. ¿Son los grandes sitios turísticos vectores de sostenibilidad? Información de dos estudios
de caso de áreas de montaña francesas (Montenvers-Mer-de-glace y Bibracte-Mont Beuvray)
Calaf-Ferré, R. Comparativa entre la imatge orgànica i induïda d’una destinació no urbana a través
d’Instagram: el caso del Penedès
Conill, M., Imbert-Bouchard, D. Proceso de creación colaborativo de un instrumento para conocer la
percepción turística en el marco de las Ciudades Educadoras
Escudero, L.A., Martínez, P. Comunidades anfitrionas frente al overtourism: un estudio comparado
entre San Martín de los Andes (Argentina) y Toledo (España)
Calle Vaquero, M. de la y García Hernández, M. Turismo, patrimonio y centros urbanos: ¿hacia un
nuevo ciclo de turistificación?
Babinger, F. y Serrano Cambronero, M. Turistificación como vector de nuevos recursos de calidad:
terrazas hoteleras como oferta turística
Piñeira, M. J., Fernández Tabales, A. y Mínguez, C. Vulnerabilidad y turistificación ¿quiénes son los
perdedores del centro urbano?
Guitart, N. and Serrat, R. A Una propuesta metodológica de respuesta pública al obreturismo y su
integración en las políticas de los destinos urbanos
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Mendoza-de-Miguel, S., Ferreiro-Calzada, E., Calle-Vaquero, M. de la y García-Hernández,
M. “Overtourism” en centros urbanos. ¿Qué opinan los técnicos de la administración local?
Navarro-Jurado, E., Romero-Padilla, Y. y Romero-Martínez, J.M. Destinos turísticos litorales en
España: Crecimiento, reacción social y post-crecimiento. El caso de la Costa del Sol-Málaga
Del Valle, L., Murray, I. y Pons, G.X. La sobresaturación turística y sus consecuencias socioambientales
en la isla de Eivissa (Illes Balears)
Hübscher, M. y Ringel, J. De una crisis a otra. Turismo, vivienda y megaproyectos en la post-crisis
Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias, España)
Lois-González, R.C. y Patiño Romarís, A. Sanxenxo un destino litoral gallego maduro: ¿Overtourism
o estrategias para su reorganización?
Pareto Boada, P., Torres-Delgado, A., Cerdan Schwitzguébel, A. y Elorrieta Sanz, B. Sostenibilidad social del turismo en Barcelona: un análisis geoespacial
Villar-Navascués, R.A., Baños, C., Hernández, M. y Olcina, J. ¿Es la eficiencia en la gestión del
agua una coartada para el crecimiento del turismo
Rodríguez-Valdés, J. y Foronda-Robles, C. Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Parques Temáticos: el camino hacia la economía circular
Llausas, A. Combinar la capacidad de carga ecosistémica y social para gestionar una reserva marina:
promesas y realidades
Cantarero Prados, F.J., Reyes Corredera, S. y Bautista Barroso, S. Enjambres de medusas en
áreas turísticas litorales. Aproximación metodológica multiescalar a sus implicaciones en materia
turística
El col·loqui va finalitzar amb una taula rodona, en què també van participar associacions locals
(GOB) i l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB). A més a més, es van organitzar
activitats culturals, com ara una visita guiada al recinte del Llatzeret, una visita a la ciutat de Maó i
una sortida de feina pel territori menorquí.

4.6. Giuseppe Chiesa Baratti i la seva època (1720-1789)
CICLE DE CONFERÈNCIES
Organització: Secció d’Història i Arqueologia de l’IME
Col·laboració: Biblioteca Pública de Maó, Museu de Menorca, Ca n’Oliver-Col·lecció Hernández
Sanz-Hernández Mora, Consell Insular de Menorca, Conselleria de Cultura i Igualtat del Govern de
les Illes Balears i Ajuntament de Maó
Contingut: Amb motiu dels tres-cents anys del naixement del pintor nascut a Itàlia i menorquí
d’adopció Giuseppe Chiesa, la Secció d’Història i Arqueologia de l’Institut Menorquí d’Estudis va
organitzar, juntament amb l’Arxiu Històric de Maó, el Museu de Menorca i el Centre d’Art ca n’Oliver, vuit conferències per conèixer millor aquesta figura, la seva vida i obra, i la seva època.
Cal recordar la importància de Chiesa com a pintor del paisatge de Menorca per primera vegada
i com a fundador d’una escola de pintura d’on sorgiren artistes destacats com el seu propi fill Joan i
Pasqual Calbó. Giuseppe Chiesa va arribar a Menorca per exercir funcions de cònsol i, una vegada
establert i casat amb una menorquina, començà a pintar professionalment fins a gairebé la seva mort.
Va deixar obres de gran interès artístic, que aporten també una gran informació històrica i econòmica de l’illa.
El primer acte va ser el pregó que la historiadora María Ángeles Hernández va fer a la sala de
plens del Consell Insular amb motiu de la Diada de Menorca el 17 de gener. El que s’havia pensat
com un cicle de conferències durant tot l’any, amb una conferència mensual aproximadament, es va
haver de repensar a causa de la pandèmia. Al final, totes les conferències es van concentrar en el mes
de novembre. A continuació es mostra la programació inicial i la final.
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Dates: 5, 12 i 15 de novembre
Format: presencial amb Streaming
Llocs: Biblioteca Pública – Arxiu Històric de Maó, Ca n’Oliver, Museu de Menorca
PROGRAMA
Marc Pallicer, historiador i membre de l’IME. L’arribada de Chiesa i el marc històric i cultural de Maó
Data i lloc originals: 26 de març a l’IME. Reprogramat: 12 de novembre a Ca n’Oliver
Guillem Sintes, historiador i membre de l’IME. G. Chiesa a través dels arxius i la documentació
Podeu veure la gravació a través del canal de YouTube de l’IME
Data inicial: 14 d’abril. Lloc: Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó. Reprogramat: 5 de novembre
Pep Pelfort, director del Centre d’Estudis Gastronòmics de Menorca i membre de l’IME. L’època de
Chiesa i la gastronomia: nous productes, noves cuines
Data inicial: 13 de maig. Lloc: Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó. Reprogramat: 5 de
novembre
Podeu veure la gravació de les dues darreres conferències a través del canal de YouTube de l’IME
Miquel A. Pons, historiador i membre de l’IME. Comentari de dues obres de G. Chiesa de Ca n’Oliver
Data inicial: 10 de juny. Lloc: Ca n’Oliver. Reprogramat: 12 de novembre
Podeu veure la gravació a través del canal de YouTube de l’IME
Guillem Sintes, Àngeles Hernàndez i Cristina Andreu, historiadores de l’art i membres de l’IME.
Taula rodona sobre la feina de catalogació artística en el volum d’art de l’Enciclopèdia de Menorca
Data i lloc inicials: 23 de juliol a l’IME. Cancel·lat
Carles Jiménez, consultor d’art. Sota l’estela de Chiesa
Data inicial: 28 d’octubre. Lloc: Ca n’Oliver. Cancel·lat
Albert Martínez, historiador i tècnic, membre de l’IME. Arquitectura i imatge urbana a través de
l’obra de Chiesa
Data inicial: 18 de novembre. Lloc: Museu de Menorca. Reprogramat: 15 de novembre
Cristina Andreu, historiadora de l’art i membre de l’IME. Rendició al Castell de Sant Felip
Data inicial: 15 de novembre. Lloc: Museu de Menorca

4.7. Trobada del sector pesquer
LA RESTAURACIÓ COL·LECTIVA: NOUS CANALS DE COMERCIALITZACIÓ
PER ALS PRODUCTORS DEL SECTOR PRIMARI
Organització: Agroxerxa (OBSAM – IME), en el marc del projecte “Valoritzar el sector pesquer a
través dels seus productes”, amb finançament del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) i el Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
Col·laboració: Confraries de Pescadors de Maó, Ciutadella i Fornells, Consell Insular de Menorca,
Conselleria d’Agricultural, Pesca i Alimentació, Ateneu de Maó, Galería Cayón, Menorca al Plat de
l’Escola, Jangurie, San Crispín, tomáscheff, BeCreative i Sa Llotja.
Contingut: Aquesta trobada va tenir com a objectiu la promoció del producte local, en particular
del sector primari i de pesca, en els menjadors escolars, com a forma d’assegurar una alimentació
saludable als fillets i filletes de Menorca i, alhora, de desenvolupar l’economia local. Aquesta trobada
va constar de dues parts: la primera, una xerrada de David Zelaia, representant del projecte Jangurie,
que és una iniciativa pionera al País Basc, impulsada directament des de les APIMAs, que introdueix
productes locals, frescos i de temporada als menjadors, tot fomentant l’educació nutricional adequada, la cura de la biodiversitat, i la participació dels productores i productors locals. La segona és una
jornada de formació i trobada entre cuineres i cuiners de menjadors públics i representants del sector
pesquer de Menorca, així com representants de punts de venda de productes pesquers.
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Dates: 27 i 28 de novembre
Format: presencial i a través d’Streaming
Lloc: Galeria Cayón i Cooperativa San Crispín
PROGRAMA
David Zelaia, projecte Jangurie. Menjar saludable, fresc i de temporada a les escoles és possible.
Dia: 27 de novembre. Lloc: Galeria Cayón
Trobada del sector pesquer, agents de la restauració col·lectiva i punts de venda, amb Tomàs Cano,
chef, i David Zelaia, projecte Jangurie. De la mar d’aquí a la taula d’aquí.
Dia: 28 de novembre. Lloc: Cooperativa San Crispín

4.8. Homenatge a Gumersind Gomila en el 50è aniversari de la seva mort

De la mar d’aquí a la taula d’aquí

Organització: Ajuntament de Maó i IME.
Contingut: La idea d’aquest homenatge és recuperar la memòria sobre Gumersind Gomila i Guasteví,
poeta i artista nascut a Menorca i emigrat de ben jove a Perpinyà, on desenvolupà la seva obra poètica
en català i es convertí en un dels grans poetes de la Catalunya Nord. Tot i la riquesa de la seva poesia,
les seves obres són difícils de trobar i van caure pràcticament en l’oblit en el seu moment. L’IME ja va
publicar una antologia poètica en 2003 i la seva obra Els ocells morts dos anys més tard, amb motiu del
centenari del seu naixement. Ara bé, bona part de la seva obra encara no ha tingut l’impacte que mereix, així que aquest homenatge és una segona empenta a la tasca de recuperació de la seva memòria.
Tot i comptar amb els millors especialistes sobre Gumersind Gomila, la intenció és apropar la figura i
poesia de Gumersind Gomila a tots els públics, transmetent el plaer de la lectura poètica d’aquest autor, a través d’un seguit d’activitats variades: taula rodona, recital poètic musicalitzat, taller d’escriptura
crativa, ruta literària per Maó i conversa fictícia entre Gumersind Gomila i un poeta actual.
PROGRAMA
Taula rodona: Llegir Gumersind Gomila
Ponents: Michel Bourret, Pere Gomila i Josefina Salord, filòlegs i membres de
l’IME
Moderador: Ismael Pelegrí, filòleg i membre de l’IME
Data: 10 de desembre. Lloc: IME
Podeu veure la gravació a través del canal de YouTube de l’IME
Recital: Tot recitant Gumersind Gomila, a càrrec d’Antoni Cantamisa, rapsoda, i
Artur Bagur, teclat
Data: 11 de desembre. Lloc: Orfeó de Maó
Taller d’escriptura creativa: La nostra llar. Escrivim a Gumersind Gomila, a càrrec
d’Andrea Oyamburu, antropòloga i actriu
Data: 18 de desembre. Lloc: Sala d’Audiències del Claustre del Carme. Finalment cancel·lat.
Ruta literària: L’univers de Gumersind Gomila, a càrrec de Lara Juanola, filòloga i cofundadora
d’Illetra
Data: 19 de desembre. Lloc de trobada: Pont de Sant Roc
Conversa entre poetes: Versos entre Pere Gomila i Gumersind Gomila (amb Ismael Pelegrí)
Data: 19 de desembre. Lloc: Sala d’Audiències del Claustre del Carme
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5. EDICIONS
L’activitat editorial de l’IME s’ha mantingut tot i les circumstàncies adverses de la pandèmia, com ho
evidencien les dotze publicacions de l’IME, moltes de les quals fetes gràcies a coedicions o col·laboracions
institucionals. Per contra, s’han vist reduïdes les col·laboracions editorials, més deutores d’iniciatives puntuals, lligades a projectes tant individuals com col·lectius.
Cal destacar com a novetat la incorporació dels mitjans virtuals a l’hora de difondre les publicacions,
com ho evidencien les presentacions que s’han ofert també per Streaming o aquelles que les han suplert en
forma de vídeos, accessibles pel YouTube de l’IME.
Més enllà de l’actualitat editorial, durant els mesos de confinament, autors i editors de llibres del
catàleg editorial de l’IME han pres la paraula per fer arribar a través de les xarxes socials breus presentacions
d’obres, tal com es pot veure al punt 5.3. Convit a llegir llibres de l’IME a Youtube.

5.1. Publicacions
OBRA CIENTÍFICA DE PASQUAL CALBÓ I CALDÉS.
VOLUM I. TRACTATS DE MATEMÀTIQUES PURES
Autor: Pasqual Calbó i Caldés
A cura: Antoni Roca Rosell, Josefina Salord i Joan-Lluís Torres
Edició: Maria Toldrà
Edita: Institut Menorquí d’Estudis; Consell Insular de Menorca – Departament De Cultura, Educació, Joventut i Esports; Institut d’Estudis Catalans; Universitat de les Illes Balears;
Institut d’Estudis Baleàrics; Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears
Núm. pàgines: 608
Mides: 17 cm x 24 cm
ISBN (Institut Menorquí d’Estudis) (o.c.): 978-84-15291-64-0
ISBN (Institut Menorquí d’Estudis) (volum I): 978-84-15291-63-3
DESCRIPCIÓ GEOGRÀFICA I ESTADÍSTICA DE L’ILLA DE MENORCA (2A EDICIÓ)
Autor: C. F. H. Lindemann
Presentació: Tomàs Vidal Bendito
Traducció: Maria Pons Pons
Edita: Institut Menorquí d’Estudis
Fora de col·lecció
Núm. pàgines: 478
Mides: 10 cm x 17 cm
ISBN (2a edició): 978-84-15291-65-7
LA SEGONA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE MENORCA. DIRECTRIUS PER A LA
DESCARBONITZACIÓ DEL SISTEMA ENERGÈTIC. ESTRATÈGIA MENORCA 2030.
Autors: Jesús Cardona Pons; Xavi Camps Orfila; Marc Pons Maria
Edita: Institut Menorquí d’Estudis; GOIB – Conselleria Territori, Energia i Mobilitat; DEM
(Directrius Estratègiques de Menorca ); Consell Insular de Menorca; Agència Menorca Reserva de Biosfera
Fora de col·lecció
Edició en català. Llibre de descàrrega gratuïta en català, castellà i anglès (www.ime.cat)
ISBN: 978-84-15291-61-9
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LLORENÇ TORRES NIN. MESTRE DEMON
Autor: Bep Cardona Truyol
Edita: Institut Menorquí d’Estudis
Amb el suport del Grup de Recerca Musicològica de Menorca (GREME)
Amb la col·laboració dels Ajuntaments de Maó i Sant Lluís
Col·lecció: Petit Format, 40 (Biografia)
Núm. pàgines: 203
Mides: 11 cm x 15.5 cm
ISBN: 978-84-15291-66-4
ILLANVERS XV
Autors: Rosa Preto, Carlos Minuchin Vilafranca, Maria Dabén Florit, Joan Manuel
Pérez i Pinya, Àngels Cardona, Ponç Pons, Enric Casasses
Edita: Institut Menorquí d’Estudis; Consell Insular de Menorca – Departament de Cultura,
Educació, Joventut i Esports
Col·lecció: Xibau, 20
Núm. pàgines: 99
Mides: 15.5 cm x 21.5 cm
ISBN: 978-84-15291-67-1
DIES ASSENYALATS
Autor: Ismael Pelegrí i Pons
Pròleg de Joel Bagur i Àlex Villeyra
Edita: Institut Menorquí d’Estudis
Col·lecció: Petit Format, 41 (Narrativa)
Núm. pàgines: 169
Mides: 11 cm x 15.5 cm
ISBN: 978-84-15291-69-5
UNA LLAMPADA VIVA. FARS I FAROLERS MENORQUINS
Autora: Raquel Iniesta i Benedicto
Edita: Institut Menorquí d’Estudis
Amb la col·laboració del Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de Ciutadella, Maó,
es Mercadal i Sant Lluís
Col·lecció: Cova de Pala, 41
Núm. pàgines: 317
Mides: 15 cm x 20.5 cm
ISBN: 978-84-15291-68-8
ODA AL GIN
Autor: Emili de Balanzó (ed.)
Pròleg de D. Sam Abrams
Edita: Institut Menorquí d’Estudis
Amb la col·laboració de Gin Xoriguer
Col·lecció: Xibau, 21
Núm. pàgines: 52
Mides: 15 cm x 21.5 cm
ISBN: 978-84-15291-70-1
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GUIA DE LES PLANTES DE MENORCA (3A EDICIÓ REVISADA)
Autors: Pere Fraga Arguimbau, Irene Estaún Clarisó, Mireia Comas Casademont, Eva
Cardona Pons
Edita: Institut Menorquí d’Estudis; Consell Insular de Menorca; Agència Menorca Reserva
de Biosfera
Col·lecció: Menorca Reserva de Biosfera, 4
Núm. pàgines: 353
Mides: 15 cm x 21 cm
ISBN: 978-84-15291-71-8
HOMENATGE A JOSEP SALORD I FARNÉS. TEXTOS I ESTUDIS
Autor: Ismael Pelegrí Pons (ed.)
Edita: Institut Menorquí d’Estudis
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ciutadella
Col·lecció: Cova de Pala, 42
Núm. pàgines: 267
Mides: 15 cm x 21 cm
ISBN: 978-84-15291-74-9
MANUAL DELS HÀBITATS DE MENORCA: HÀBITATS TERRESTRES
Autors: Iván Fernández Rebollar, Sònia Estradé Niubó, Pere Fraga Arquimbau, Guillem
X. Pons Buades
Edita: Institut Menorquí d’Estudis; Consell Insular de Menora; Agència Menorca Reserva de
Biosfera
Col·lecció: Recerca, 23
Núm. pàgines: 595
Mides: 17 cm x 23 cm
ISBN: 978-84-15291-73-2
REVISTA DE MENORCA. TOM 98 (2019)
Edita: Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó; Institut Menorquí d’Estudis
Amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Núm. pàgines: 357
Mides: 15.5 cm x 21.5 cm
ISSN electrònic: 2659-4544
ISSN paper: 0211-4550
COL·LABORACIONS EDITORIALS
ART DE LA CUINA
Autor: Fra Francesc Roger
Edició: Andreu Vidal Mascaró
Edita: Editorial Barcino S.A.
Amb la col·laboració de l’Institut Menorquí d’Estudis, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Barcelona Supercomputing Center
Núm. pàgines: 259
Mides: 13 cm x 21 cm
ISBN: 978-84-7226-844-9
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LA FUNCIÓ PÚBLICA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB (1979-2019)
Autor: Òscar Móra Orvay
Edita: Edicions Documenta Balear
Amb la col·laboració de l’Institut Menorquí d’Estudis
Col·lecció: Quaderns d’Història Contemporània de les Balears, 81
Núm. pàgines: 63
Mides: 15 cm x 21 cm
ISBN: 978-84-17113-94-0
RANDA 84. BISBES DE LLEIDA D’ORIGEN MALLORQUÍ
Col·lecció dirigida per Josep Massot i Muntaner
Coordinat per Albert Cassanyes Roig
Edita: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Consell de Mallorca, l’Institut Menorquí d’Estudis, el Consell Insular de Menorca i el Consell Insular de Formentera
Núm. pàgines: 149
Mides: 16 cm x 23 cm
ISSN: 0210-5993
ELS JUEUS A LES BALEARS: PRESÈNCIA, EXPULSIÓ I REPRESSIÓ
Llibre de les XXXVI Jornades d’Estudis Històrics Locals sobre els jueus a les Balears (Maó,
novembre 2018)
Edita: Institut d’Estudis Baleàrics
Amb la col·laboració de l’Institut Menorquí d’Estudis i l’Ajuntament de Maó
Núm. pàgines: 423
ISBN: 978-84-15029-83-0
LES ESCOLES RURALS “OBLIDADES” DE MENORCA
Autor: Adolf Sintes
Edita: S’Auba
Amb la col·laboració de l’Institut Menorquí d’Estudis
Núm. pàgines: 352
Mides: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-84-09-19454-4

5.2. Donacions institucionals
Les publicacions de l’IME són, d’una banda, objecte d’intercanvi institucional amb la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i la Confederación Española de Centros de Estudis
Locales (CECEL), i, de l’altra, objecte de donació al Consell Insular de Menorca, els ajuntaments, els centres d’ensenyament, les biblioteques, els mitjans de comunicació, tots ells de l’illa, a més de les Universitats
de la Xarxa Vives i altres institucions culturals destacades, especialment biblioteques, de les illes Balears,
Catalunya i el País Valencià.
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5.3. Presentacions i articles
COL·LECCIONS DE L’IME
Publicació

Presentacions

Articles

14 de gener a l’IME. Hi intervenen
Carles Jiménez, Francesc Florit, Juan
Luis Hernández, Josep Bagur, Josefina Salord i Héctor Pons.

Desaïllant l’art

Article de Joan Mascaró, «Apropar
6 de febrer a l’Ajuntament d’Alaior. Hi l’art contemporani i els seus artistes
intervenen Carles Jiménez, Pere Go- de Menorca»
mila, Josefina Salord, Josep Bagur i (08-01-20 diari Menorca)
José Luís Benejam.
Article de Juan Luís Hernández, «Días
7 de febrer al Cercle Artístic de Ciu- que merecen ser vividos»
tadella. Hi intervenen Carles Jiménez, (28-01-20 diari Menorca)
Francesc Florit Nin, Josefina Salord,
Article de Pere Gomila, «‘Desaïllant
Josep Praga i Andreu Cardona.
l’art’ de Carles Jiménez»
17 de març a la Llibreria Laie (Barce- (11-02-20 diari Menorca)
lona). Hi intervenen Jaume Mascaró,
Carles Jiménez i Àlex Susanna.
ACTE ANUL·LAT
9 de gener a l’Ajuntament de Maó. Hi
intervenen Conxa Juanola, Josefina
Ressenya publicada a la revista Plecs
Salord i Carles Carreras.
d’Història Local, 178
5 de març a l’Espai Mallorca (Barce- (juliol – agost 2020)
lona). Hi intervenen Carles Carreras,
Josefina Salord i Sara Guasteví.

Andreu Avel·lí Verdaguer Llambias

31 de gener a la Sala Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Hi intervenen
Pau Faner, Ismael Pelegrí, Pilar Arnau i Òscar Bagur.
1 de febrer a l’Espai Mallorca (Barcelona). Hi intervenen Ismael Pelegrí,
Pilar Arnau i Pau Faner.

Article de Juan Hernández Andreu,
«A propósito de un libro reciente»
(14-01-20 diari Menorca)
Pau Faner, fabulador
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Ressenya publicada a la revista Plecs
d’Història Local, 178
(juliol – agost 2020)

Article d’Isaac Pons, «Calbó i el seu llegat excepcional»
(17-02-20 diari Menorca)
Article de Maria Toldrà, «Publicació del primer
volum de l’Obra científica’ de Pasqual Calbó i
Caldés»
(01-03-20 Sciencia.cat)
https://www.sciencia.cat/articles/publicacio-delprimer-volum-de-lobra-cientifica-de-pasqualcalbo-i-caldes
Article de Maria Toldrà, «Tres llibres –i un article–
sobre Pasqual Calbó (1752-1817), pintor i divulgador científic en català»
(15-03-20 revista Vademècum)
19 d’octubre al Pati de la Casa de Convalescència (seu de l’IEC). Hi intervenen Joandomènec Ros, Marta Jordi,
Antoni Roca Rosell i Joan-Lluís Torres.
ACTE ANUL·LAT
14 de novembre al Museu de Menorca.
Hi intervenen Miquel À. Maria, Antoni Roca, Joan-Lluís Torres i Marta
Jordi.
ACTE ANUL·LAT
25 de novembre a Ca n’Oleo (Palma).
Hi intervenen Llorenç Huguet, Marta Jordi, Mateu Malondra, Cristina
Llambias, Antoni Roca Rossell i Joan
Lluís Torres.

https://mariatoldra.com/2020/03/15/
tres-llibres-i-un-article-sobre-pasqual-calbo1752-1817-pintor-i-divulgador-cientificen-catala/?fbclid=IwAR15dU5t4-DVpk3LAPBCfRVYwA_p0JcwUSk5fMgrh96MZRZJIlLYNXY-hh0
Diferents notícies sobre els premis 31 de Desembre
de l’Obra Cultural Balear, un dels quals (el premi
Emili Darder) va ser atorgat a Antoni Roca, Josefina Salord i Joan-Lluís Torres per l’edició del primer volum de l’Obra Científica de Pasqual Calbó.
dBalears.cat
https://amp.dbalears.cat/cultura/2020/12/16/346705/obra-cultural-balear-lliuraels-premis-desembre-als-guardonats.html
ultimahora.es
https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2020/12/17/1223405/premis-desembre-ocbentregaran-especial-televisivo.html
eltemps.cat
https://www.eltemps.cat/article/12242/premis31-de-desembre-de-lobra-cultural-balears-en-lanyde-la-pandemia
arabalears.cat
https://www.arabalears.cat/cultura/OCBentregara-desembre-programa-televisiu-sensepublic_0_2582741845.html
Ressenya d’Isaac Pons, «L’OCB premia l’edició de
l’obra científica de Calbó»
(28-12-20 diari Menorca)
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Article de Rubén P. Atienza, «Un viaje
por la Isla con Lindemann»
(9-05-20 diari Menorca)

Descripció geogràfica i estadística
de l’Illa de Menorca

Llorenç Torres Nin. Mestre Demon

27 d’agost al pati de Can Victori (seu de
l’IME). Hi intervenen Alfons Méndez
i Rita Pabst. Presentació prèvia virtual
de Rita Pabst i Josefina Salord:

Article de Juan Cantavella, «La curiosa mirada del capellán Lindemann
sobre vida y costumbres de los menorquines»
(14-05-20 diari Menorca)

https://www.youtube.com/
watch?v=qMMytyVLYaw&t=29s

Ressenya de Pau Salort
(Juliol 2020 revista Util)
Article d’Àlex Milián, «Un alemany a
la Menorca del xviii i altres il·lustres
viatgers»
(11-08-20 revista El Temps)

17 de juliol a la Sala de cultura Sant
Antoni de Maó. Hi intervenen Bep
Cardona Truyol i Jordi Orell.
28 de juliol: presentació virtual de Bep
Article d’Isaac Pons de Rosa, «Mestre
Cardona Truyol a https://www.youtuDemon, tot un referent musical»
be.com/watch?v=RWkImBD-6DU
(17-07-20 diari Menorca)
13 de novembre a la Biblioteca Pública
de Ferreries dins la programació de la
Setmana del llibre en català. Hi intervé
Bep Cardona Truyol.
Article de Pere Gomila, «Illanvers, 15
anys de poesia»
(04-08-20 diari Menorca)
Ressenya d’Isaac Pons de Rosa, «Illanvers, simbiosi artística»
(08-08-20 diari Menorca)
4 de setembre al pati de Can Victori
(seu de l’IME). Hi intervenen Ismael
Pelegrí, Joan F. López Casasnovas,
Josefina Salord i Àlex Villeyra. Vídeo
de la presentació:
https://www.youtube.com/
watch?v=gerjt7sFI14
8 de novembre a la llibreria Vadllibres
(Ciutadella) dins la programació de la
Setmana del llibre en català. Hi intervenen Ismael Pelegrí i Joan F. López
Casasnovas.

Dies assenyalats
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12 de novembre a la Biblioteca Pública
d’Alaior. Hi intervenen Ismael Pelegrí
i Pere Gomila.

Ressenya d’Isaac Pons de Rosa, «Ficció immersa en tradició»
(02-09-20 diari Menorca)
Ressenya de Pere Gomila, «Dies assenyalats, tretze relats d’Ismael Pelegrí»
(13-10-20 diari Menorca – espai L’illa
inaudita)

14 d’octubre a Can Victori (seu de
l’IME). Hi intervenen Carmen Blanco, Pere Gomila, Marta Jordi, Miquel Vilà i Xavier Mora. Vídeo de
la presentació: https://www.youtube.
com/watch?v=F5ezanzZjoQ

Ressenya de Rubén P. Atienza, «Brindis poético por el gin»
(06-10-20 diari Menorca)

Reportatge de Toni Seguí de la presentació del llibre a l’IME, «Una llo12 de novembre a VaDllibres. Hi inter- ança al gin des de la poesia»
venen Pere Gomila, Josefina Salord i (16-10-20 diari Menorca)
Joan F. López Casasnovas
Ressenya de Pere Gomila, «Oda al gin,
4 de desembre al Cercle Artístic de un llarg projecte d’Emili de Balanzó»
Ciutadella. Hi intervenen Josefina (27-10-20 diari Menorca – espai L’illa
Salord, Pere Gomila, Joan F. López, inaudita)
Francesc Florit i Gustau Juan.
24 d’octubre al Far de Fàvaritx. Hi
intervenen Raquel Iniesta, Josefina
Salord i Sebastià Pons. Tràiler del 13
d’octubre: https://www.youtube.com/
watch?v=C1REKRj7FBs

Ressenya de Toni Seguí, «El màgic
mon dels fars de l’illa»
(23-10-20 diari Menorca)

Oda al Gin

Ressenya de Martí Crespo, «St. Augustine Lighthouse, el vuitè far menorquí»
24 de novembre a Can Victori (seu
(24-10-20 VilaWeb.cat)
de l’IME). Hi intervé Raquel Iniesta,
https://www.vilaweb.cat/noticies/
Francisca Salas i Héctor Pons.
com-a-casa-saint-augustine-lighthouACTE ANUL·LAT
se-vuite-far-menorqui-menorca/
Ressenya d’Anna Rossell, «Rescatar els
mots, la tasca del filòleg»
(17-09-20 publicat al blog annarosell.
com)
http://www.annarossell.com/blog/
nova-ressenya-danna-rossell-criticalibros-dilluns-07-09-2020

Ressenya de Ferran Riera, «Cançoner
popular de Menorca II»
(Juliol 2020 revista Caramella, 42)

19 de novembre a Ca’n Oleo. Hi intervenen Jordi Maíz, Rosa Planas i
Mateu Malondra.

Una llampada viva
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5.4. Convit a llegir llibres de l’IME a YouTube
Aquesta és la relació dels trenta-dos vídeos que, amb el nom de Convit a llegir llibres de l’IME, van enregistrar els autors o editors de les obres assenyalades, i dels quals va donar compte l’Institut Ramon Muntaner
(https://www.irmu.org/news/2583). Caldria afegir-hi el de J. Salord, emès dins el ‘Sant Jordi a redossa’
promogut pel Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca, en què situa l’espai central que els
llibres ocupen en l’activitat investigadora i divulgadora de l’IME, i sintetitza els elements més destacats del
seu voluminós catàleg editorial.
1. Bagur, J. Menorca endins: el debat estatutari en la segona República espanyola (2013)
2. Beltrán, C. Perspectives de la indústria menorquina del calçat. Anàlisi actual del calçat balear (2014)
3. Capó, J. Ferreries durant la Segona República i la Guerra Civil (2017)
4. Cardona, B. Cançoner popular de Menorca, I i II (2017 i 2019)
5. Carreras, C. Andreu Avel·lí Verdaguer Llambias. Un menorquí il·lustrat del segle xx (2019)
6. Casinos, A. Mateu Orfila en el París del seu temps (2019)
7. Cursach, M. Llibretes de cuina del segle xix de Bàrbara Soler Siquier i Bàrbara Oliver Soler (2016)
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6. PATRIMONI CULTURAL I NATURAL.
GESTIÓ DE FONS DOCUMENTALS
6.1. Agroxerxa
El 2015 l’OBSAM va iniciar el projecte Agroxerxa, plataforma de serveis en línia per als productors de
proximitat del sector primari de Menorca, en el marc de la convocatòria d’ajuts LEADER 2014 de l’Associació Leader Illa de Menorca. L’objecte del projecte era la creació d’una plataforma en línia de difusió,
connexió, diversificació i complementació de l’activitat econòmica (agroxerxa.menorca.es), apostant
per un model productiu i de relacions socials al voltant de la producció d’aliments locals, a través d’estratègies sinèrgiques entre productors, transformadors, restauradors i consumidors.
Activitats 2020: Durant aquest any s’ha rebut finançament de la Direcció Insular d’Economia del CIM i
s’ha obtingut un ajut del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears per a l’impuls del sector
pesquer amb el projecte “Valorització del sector pesquer a través dels seus productes”. Les principals tasques
es centren a seguir ampliant i actualitzant la base de dades de productes, productors i punts de venda, i
continuar amb les tasques de promoció i divulgació del producte local agroalimentari. A continuació es
llisten les principals activitats en què ha participat Agroxerxa, moltes d’elles en estreta col·laboració amb
altres entitats:
• Edició de material divulgatiu: punt de llibre, llibreta per fer la compra, díptic informatiu sobre
el projecte, disseny d’un llistat de serveis a domicili durant el confinament dels productors, punts
de venda i restaurants adherits a Agroxerxa, anunci d’Agroxerxa a la revista Ocio Menorca, anunci
d’Agroxerxa al Parenòstic Menorquí 2021.
• Elaboració de 4 vídeos promocionals: Capítol 5. Alimentant la gastronomia; Capítol 6. Alimentant la proximitat; Capítol 7. Alimentant la tradició; Capítol 8. Alimentant la sostenibilitat (vegeu
més informació i enllaç als vídeos a l’apartat 7 sobre circulars i audiovisuals).
• Actualització de la pàgina web, ampliació de la informació disponible a la web i millora de la
presentació de dades.
• Incorporació d’una categoria nova a la web d’Agroxerxa: «Receptes», que es tracta d’un apartat de
receptes Km 0 on els ingredients es troben vinculats als propis productes, productors i punts de
venda de la web.
• Incorporació d’un apartat nou a la web d’Agroxerxa: «Alimentació saludable», amb informació i
consells per a una alimentació saludable, de proximitat i sostenible.
• Creació d’un compte d’Instagram (@agroxerxa).
• Trobada amb els alumnes de Dietètica i Nutrició de l’IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior) per
explicar el projecte i donar consells sobre com desenvolupar el projecte de curs “Alimentación
saludable y económica” (febrer).
• Assistència a la presentació de les Jornades Gastronòmiques del Producte Local, a Binillubet.
Organitzat per l’Associació de Restauradors (CAEB) i la Cooperativa del Camp, amb la col·
laboració d’AX (febrer).
• Presentació del projecte Agroxerxa al curs Escola de famílies, organitzat per Justícia Alimentària
amb les federacions d’AMPA de Balears i València (juny).
• Participació a la taula rodona organitzada per Cooking Films, en el marc del Festival de Cinema
de Menorca, en què es van presentar diferents iniciatives relacionades amb el producte local (setembre).
• Reunió preparatòria per realitzar accions de promoció del peix fresc i local, organitzada per Made
in Menorca. En el marc d’aquesta trobada es van definir els aspectes a desenvolupar per dues vies:
(i) elaboració de taller de cuina per fer videoreceptes amb peix local i (ii) proposta de realització de

6
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Trobada d’entitats del sector
agroalimentari

jornades a l’aire lliure de promoció del peix local dins el 2021. Agroxerxa va donar suport tant en
la logística com en la selecció d’espècies i altres aspectes operatius (setembre).
• P articipació en el taller “Covideació (organitzat pel Parc de Recerca UAB): solucions als reptes
de l’Agricultura de Km 0”. Amb tècniques de creativitat i design thinking, els participants van
pensar sobre com avançar cap a una agricultura de Km 0 més intel·ligent, sostenible i inclusiva
(novembre).
•T
 robada d’entitats relacionades amb el sector agroalimentari, organitzada per Menorca Regió
Gastronòmica 2022, la Fundació per a la Preservació de Menorca i les Directrius Estratègiques de
Menorca (DEM-a). El motiu de la trobada va ser alinear visions en la direcció cap a una transició
agroecològica de Menorca i crear un grup de treball en aquesta línia (novembre).
•R
 ealització de les jornades sobre “La restauració col·lectiva: nous canals de comercialització per
als productors del sector primari”, organitzades per Agroxerxa i Menorca al Plat en el marc del
projecte “Valoritzar el sector pesquer a través dels seus productes”. En el marc d’aquestes Jornades
es van celebrar varies xerrades tècniques, una xerrada divulgativa, amb el títol Menjar saludable,
fresc i de temporada a les escoles és possible, a càrrec de David Zelaia, representant del projecte
Jangurie del País Basc (novembre), i una sessió formativa, “De la mar d’aquí a la taula d’aquí”
(novembre) (vegeu apartat 4.7).
Paral·lelament, s’han mantingut reunions de coordinació amb el projecte “Menorca al plat” de l’Associació LEADER Menorca per crear sinergies i potenciar bidireccionalment els dos projectes. També s’ha
col·laborat amb el projecte “Made in Menorca” del Centre d’Artesania de Menorca en la campanya “Estàs
peix amb el peix?”.
També està activa una pàgina de Facebook (https://www.facebook.com/agroxerxa) i un canal OBSAM-AGROXERXA a la plataforma de vídeo YouTube (https://www.youtube.com/channel/
UCaZRJpfnfFvmH_kGNJPTNxw) per a la difusió continuada de notícies i esdeveniments relacionats
amb el projecte, d’interès per al sector i els vídeos promocionals d’Agroxerxa. Aquest Facebook està visible
a la plataforma en línia amb un accés directe.

6.2. Nomenclàtor de Toponímia de Menorca
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Aquest 2020 ha estat, com el 2019, un dels pitjors anys quant a la feina de camp del Nomenclàtor de
Toponímia de Menorca per tal com, una vegada més, ha estat impossible comptar amb l’alliberament de
l’investigador principal del projecte. Açò ha obligat, de nou, a realitzar totes les tasques relacionades amb
el projecte de manera voluntària, en les hores lliures de l’investigador principal. Tot i açò la feina de camp
no s’ha aturat i cal destacar que s’han fet diverses entrevistes per continuar recollint la toponímia del port
de Maó i, sobretot, entrevistes per recollir la toponímia dels llocs des Mercadal. En aquest municipi s’ha
fet especial incidència en les finques més properes al poble, com ara Binialmaia, Barbatxí, ses Costes, Santa
Margalida, Llinàritx Nou o Rafal Roig.
Més enllà de la feina de camp, però, i com durant el 2019, s’han invertit moltes hores i molts esforços per aconseguir de comptar amb l’alliberament de l’investigador principal del projecte: en primer lloc,
i a proposta de la Comissió de Toponímia del Govern Balear, s’ha col·laborat, en la confecció del càlcul
de recursos per a l’elaboració del Nomenclàtor Georeferenciat de les Illes Balears. La Comissió de
Toponímia estima que el Govern de les Illes Balears no pot finançar la recerca toponímia de Menorca sense
fer-ho també a la resta d’illes de l’arxipèlag i ha demanat aquest document com a primera passa per posar
els recursos necessaris en aquesta matèria de manera conjunta per a totes les Balears. A partir d’aquest document és previst que les diverses Conselleries del Govern de les Illes Balears implicades en la toponímia
proveesquin el finançament necessari per a la creació del Nomenclàtor Georeferenciat de les Illes Balears i
que, en el marc d’aquest projecte, arribin els recursos necessaris per aconseguir l’alliberament de l’investigador principal del Nomenclàtor de Toponímia de Menorca.

En segon lloc, s’han realitzat també contactes polítics per aconseguir que el pressupost estimat en el
dit càlcul de recursos es materialitzi. Així, durant el mes de desembre va tenir lloc la reunió de les tres conselleries del Govern Balear implicades en la toponímia amb els representants dels quatre Consells Insulars,
en un intent de desbloquejar els recursos necessaris per a cada illa. Des de l’Institut Menorquí d’Estudis es
considerava que era de vital importància que aquesta reunió es realitzés abans de finalitzar l’any per tal de
poder saber si, per al 2021, podríem comptar amb els recursos del Govern Balear. El balanç de la reunió
va ser positiu, tot i que no tot el que hauria pogut ser. Es van arribar a acords i els representants polítics
es van emplaçar a no perdre temps. De totes formes, l’obtenció de recursos perquè cada illa es vagi afegint
al projecte Nomenclàtor Georeferenciat de les Illes Balears va quedar subjecte a la redacció d’un conveni
marc que signaran totes les parts. En aquest sentit, el futur per al Nomenclàtor de Toponímia de Menorca,
malgrat la urgència del projecte per la desaparició constant dels informadors, seguirà sent incert durant un
temps, en el qual s’aniran donant les passes per a la configuració de l’anomenat marc legal.
Paral·lelament a la feina de camp i a les gestions per aconseguir l’alliberament de l’investigador
principal, durant aquest any 2020 s’ha dut a terme una important feina de difusió del projecte, un dels
aspectes que, fins al moment, no s’havia desenvolupat prou. Aquesta tasca de difusió ha pretès, per un
costat, donar notícia del projecte, del seu interès i de la seva urgència, i, per l’altre, reconèixer el valor
dels informadors, que són els qui realment mantenen viu el patrimoni toponímic de Menorca. D’aquesta
manera s’han fet diverses publicacions a la premsa i en revistes locals i, especialment, l’Institut Menorquí
d’Estudis, en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, ha organitzat, al mes de setembre, la I
Jornada de Toponímia de Menorca (vegeu l’apartat 4.4. Menorca nom a nom). En aquesta Jornada s’ha
fet balanç de la feina feta en el projecte en els darrers deu anys i s’ha reclamat el finançament necessari per
finalitzar el Nomenclàtor de toponímia de Menorca.
La feina de difusió del projecte ha estat també destacada gràcies a la creació d’una eina nova i que
ha de ser de vital importància per al projecte del Nomenclàtor de toponímia de Menorca: el portal de
participació ciutadana Menorca Nom a Nom (https://ide.cime.es/menorcanomanom/). Aquest portal,
creat per la Infraestructura de Dades de Menorca (Ide Menorca), en col·laboració amb l’Institut Menorquí
d’Estudis, permet de contribuir, a tots els usuaris que tenen coneixement de la toponímia de Menorca,
en la realització del Nomenclàtor de Toponímia de Menorca. Amb aquesta eina augmenta el nombre de
topònims recollits en el projecte i s’arriba fins a informadors que, d’altra manera, potser no haurien estat
localitzats. Arran de la creació d’aquesta eina se n’ha fet difusió, de l’eina i del projecte en general, en diversos mitjans de comunicació, especialment ràdio i premsa.
En conclusió, tota la feina realitzada aquest any 2020 fa que el projecte del Nomenclàtor de Toponímia de Menorca sigui, a banda del primer nomenclàtor georeferenciat creat a les Illes Balears, un projecte
molt més complet, amb la creació del portal Menorca Nom a Nom, i més conegut, gràcies a la I Jornada de
Toponímia de Menorca. I, el que és més important, que, com a resultat dels onze anys de feina de camp,
compta amb una metodologia de treball molt estructurada i efectiva, i amb una molt bona xarxa d’informadors i col·laboradors, cosa que ha de permetre que, si arriba el finançament necessari, es pugui recollir
en molt poc temps una molt gran quantitat de toponímia. Tanmateix, si el finançament del Govern de les
Illes Balears no arriba i el Consell Insular de Menorca no assumeix el projecte com a prioritari i hi destina
recursos propis, una part molt important dels topònims de Menorca no es recolliran i el projecte quedarà
a mig camí, sense acabar.

6.3. Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca
La iniciativa d’elaborar l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (Ipcime) ha situat l’illa
en el grup capdavanter de territoris que han posat en pràctica el que estableix la Convenció de la UNESCO
per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, aprovada a París l’octubre de 2003.
El 2017, a iniciativa del Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca, i amb col·laboració
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amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i l’Institut Menorquí d’Estudis, es va escometre l’elaboració
d’una primera fase de l’inventari, com a primer pas per assolir els principis que estableix la referida Convenció. La tasca es va adjudicar a l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, per la seva experiència en
l’elaboració de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de la Reserva de Biosfera del Montseny,
inscrit aquest en el Registre de Bones Pràctiques de la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Aquesta feina es va traduir en la redacció de trenta fitxes, les quals foren
acordades amb la Comissió Assessora de Cultura Popular del Consell Insular de Menorca i amb l’Òrgan
Coordinador i Executiu de l’Equip de Treball de l’Ipcime. La metodologia seguida va ser la utilitzada per
l’Institut Ramon Muntaner en els inventaris de Terres de l’Ebre i del Penedès.
El 2018 es va iniciar el procés de revisió lingüística i de validació dels continguts de les fitxes de
l’Inventari fetes en aquella primera fase de treball del projecte, sota la coordinació de Xavier Gomila Pons,
membre de la Secció de Llengua i Literatura de l’IME, conjuntament amb Pilar Vinent Barceló, cap del
Servei de Política Lingüística i Cultura Popular del CIM i membre de l’Òrgan Coordinador i Executiu de
l’equip de treball de l’Ipcime.
L’any 2019, a través de les diferents reunions de l’òrgan de gestió de l’inventari, es va completar la
revisió de les fitxes de la primera fase, la qual cosa va incloure la revisió, la nova redacció —quan l’equip de
treball ho va considerar convenient— i la validació de les fitxes més complexes. Van formar part de l’equip
de treball de revisió Pilar Vinent Barceló, del Consell Insular de Menorca; Jaume Mascaró Pons, membre
de la Secció de Ciències Socials i expresident del Consell Científic de l’IME, i Antoni Camps Extremera,
membre de la Secció d’Història i Arqueologia de l’IME. La feina va tenir com a resultat la validació de les
primeres 25 fitxes de l’Inventari.
D’altra banda, l’any passat, Antoni Camps Extremera es va responsabilitzar de l’adequació de l’eina
informàtica cedida per l’Institut Ramon Muntaner, i utilitzada en altres inventaris de Catalunya, a les
característiques i necessitats de l’inventari de Menorca per, tot seguit, abocar-hi els continguts. Aquesta
feina va ser possible gràcies als contactes mantinguts amb els tècnics de l’Inventari del Patrimoni Cultural
Immaterial de les Terres de l’Ebre, de l’Institut Ramon Muntaner i l’empresa informàtica responsable del
seu manteniment. Coincidint amb les IV Jornades de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears,
celebrades a Maó el mes de maig de 2019, es va presentar el resultat de la feina amb el nou web de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca al domini http://www.ipcime.cat/. La presentació es va
recollir en l’article «L’Ipcime: una oportunitat per a la gestió participativa del patrimoni cultural immaterial
de Menorca», d’Antoni Camps i Pilar Vinent, a les IV Jornades de Cultura Popular i Tradicional de les
Illes Balears, editat a Maó el 2019 per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les
Illes Balears i el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca.
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, al llarg dels últims mesos de 2019 i el 2020 s’ha treballat en les primeres fitxes
de la segona fase d’elaboració de l’Ipcime. Aquesta tasca ha anat a compte dels membres de l’equip de
treball de l’Ipcime. Actualment, es poden consultar al web un total de 36 fitxes, és a dir, que al llarg del
2020 s’hi han incorporat un total d’11 fitxes més.
Així mateix, durant el 2020, l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca ha estat presentat en dos fòrums de gestors del patrimoni cultural immaterial d’àmbit nacional i internacional
com són les Jornadas Virtuales Patrimonio Inmaterial: Celebraciones Confinadas y Retos Post-covid19,
celebrades els dies 29 i 30 de juny, i el I Encuentro de Gestores del Patrimonio Cultural Inmaterial en
España, organitzades per la Direcció General de Belles Arts, dels Ministeri de Cultura i Esports, des de
la Subdirecció General de Gestió i Coordinació dels Béns Culturals, i que van tenir lloc els dies 28 i 29
d’octubre.

6.4. Actes i conferències sobre patrimoni natural
Si la mar parlàs... Acció divulgativa sobre la problemàtica dels plàstics a la mar per part de l’Aliança Menorca sense plàstic al Festival Internacional de Cine de Menorca.
Organitzadors: Fundació per a la Preservació de Menorca, Observatori Socioambiental de Menorca,
Per la Mar Viva, GOB, LEADER-GALP, Fundació Marilles i Xarxa Illes Reserves de Biosfera.
Lloc i data: 16 de juliol al pati de Sant Francesc.
Fòrum marí d’Eivissa i Formentera. Participació de Marta Sales i Enric Ballesteros al col·loqui sobre la
protecció dels hàbitats litorals.
Organitzadors: Fundació per a la Preservació d’Eivissa i Formentera, Fundació Marilles, Vellmarí,
OD-GROUP, The White Angel, Trasmapi i Marina Ibiza.
Lloc i data: 6 de novembre al Centre Cultural de Jesús (Eivissa).

6.5. Gestió de fons documentals
HERBARI GENERAL DE MENORCA
Contingut: 5.700 espècimens, sumant les tres col·leccions que el componen (Rodríguez Femenías,
Plantes vasculars i Briòfits).
Informació: base de dades de l’aplicació informàtica HERBAR i registrament en l’índex internacional Herbariorum i publicades en la base de dades de la Infraestructura Mundial d’Informació en
Biodiversitat (GBIF, en anglès). Fons bibliogràfic de J. J. Rodríguez Femenias sobre botànica, que
complementa el fons de què disposa l’IME i l’OBSAM.
FONS ANDREU CASASNOVAS MARQUÈS (1905-1980)
Cessió: dels seus fills Andreu, Juana i Maria del Carmen Casasnovas Codina des del 2013, en dipòsit
i sota custòdia, fins a la formalització del conveni de cessió. El fons va ser catalogat per la graduada
en Història Aida Pons Pons d’acord amb la memòria (desembre 2017) que el descriu i ofereix l’índex
tipològic del contingut i la relació de les personalitats del fitxer.
Contingut: programes de ràdio emesos per la Cadena Azul de Radiodifusión-Radio Juventud de
Menorca, entre els anys 1949 i 1965; programes de ràdio amb els títols Poesía en las Ondas, En lugar
de España i Tal dia como hoy. Retalls de premsa i carpetes relacionades amb personalitats culturals
menorquines.
FONS JOSEP MIQUEL VIDAL HERNÁNDEZ (1939-2013)
Cessió: de la seva germana Maria Juana Vidal Hernández d’acord amb el contracte de donació del
fons (30 de maig de 2014).
Contingut: biblioteca científica (inaugurada el 21 de gener de 2015 amb motiu de l’obertura del
curs acadèmic) i fons documental de Josep Miquel Vidal Hernández.
Tractament del fons documental amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica i de la Societat Catalana de Física: inventari parcial de l’arxiu; inventari parcial
de la biblioteca científica; elaboració de l’informe i dels inventaris i lliurament del fons; catàleg en
línia, consultable a https://www.zotero.org/jmvh/items/; guia d’ús de la biblioteca consultable a
https://www.zotero.org/jmvh/items/; col·lecció ordenada per matèries; esporgament dels materials
duplicats de la biblioteca; fitxa de descripció (ISAI(G)) dels fons d’arxiu inventariats.
Pàgina web: creació d’una pestanya a la pàgina web de l’IME amb el fons documental de Josep
Miquel Vidal, consultable a http://www.ime.cat/Contingut.aspx?IdPub=11246
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FONS DEL FOMENT DEL TURISME DE MENORCA
Cessió: el Foment del Turisme de Menorca va cedir a l’IME el seu fons documental, que consta
d’uns 10.000 documents: actes promocionals, programes turístics, cartes i correspondències amb
institucions diverses com el Govern o les Corts, des de l’any 1932, en què es creà aquest organisme
independent. Tot aquest fons, documental i també bibliogràfic, permet visualitzar com ha estat
l’evolució de tota la societat menorquina, atenent a la clara influència que ha tingut en el desenvolupament econòmic, territorial i cultural.
Contingut: pel que fa al fons documental, hi ha, en primer lloc, uns 2.920 documents dels primer
anys del Foment, de 1932 fins a l’esclat de la Guerra Civil, el juliol de 1936; en segon lloc, uns 6.000
documents del període comprès entre 1946, un cop finalitzada la II Guerra Mundial, i el 1975; en
tercer lloc, més de 16.000 documents de 1975 al 2012. El fons bibliogràfic cedit consta, al seu torn,
d’uns 650 exemplars.
FONS ANTONI MERCADAL
Cessió: de la Sra. Maria Pilar de Olives Mercadal de partitures del seu avantpassat Antoni Mercadal
Pons (Maó 1850-1873). La cessió es va signar el 9/06/2016.
Contingut: partitures de l’òpera en tres actes, Romeo e Giulietta d’Antoni Mercadal Pons, que l’IME
s’ha compromès a custodiar i a efectuar-ne la descripció i catalogació perquè puguin ser consultats
pel públic.
FITXES DE MENORQUINS A ALGER
Donació: del diplomàtic Sr. Luis Tejero.
Contingut: 600 fitxes de menorquins registrats en el Consolat General d’Espanya a Alger entre el
1936 i el 1962.

Firma conveni Fons Làdico

FONS DE L’ARXIU-LLEGAT LÁDICO
Contingut: documents de l’Arxiu-llegat Ládico (1669-1925) de la família Sintas Ponte.
Activitat: d’acord amb el Conveni entre la família Sintas Ponte, l’Institut Menorquí d’Estudis i la
Universidad Complutense de Madrid (Grupo de Investigación Complutense de Historia Econòmica
–GICHE), signat el 18 d’octubre de 2016, la documentalista Laura Martínez Pons va avançar en la
tasca de digitalització, catalogació i inventari del Fons Ládico, iniciada per l’arxivera Esther Cladera
Pons el 2011, d’acord amb la memòria de 2017 en què, a més de la història arxivística, en detalla
l’àrea de contingut i estructura incorporada. D’aquesta manera l’IME va ampliar el fons digital
Ládico per a la consulta pública als investigadors.
Finalment, el 4 de setembre de 2020 es va signar, a la Biblioteca Pública de Maó, el nou conveni
entre la família Sintas Ponte, el Consell Insular de Menorca, l’Institut Menorquí d’Estudis i la Universidad Complutense de Madrid per a la cessió de l’arxiu-llegat Ládico a l’Arxiu Històric de Maó i
posterior digitalització.
FONS ANTÒNIA MUS
Cessió: de la Sra. Antònia Mus del seu propi fons musical.
Contingut: fons Joan Ramírez i fons Jaume Calafat, músics menorquins polifacètics del segle xx,
catalogats pel musicòleg Jordi Orell.
FONS ANTONIO MORENO MORENO
Cessió: del Sr. Miquel Antoni Moreno Thomas.
Contingut: llibre de receptes d’Antonio Moreno Moreno.

Fons Làdico
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7. COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ SOCIAL
7.1. Inauguració del curs acadèmic i trobada anual de membres de l’IME
INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2020
El president de l’IME i conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del CIM, Sr. Miquel Àngel
Maria Ballester, va convidar a l’acte acadèmic d’inauguració del curs dia 30 de gener a les 20 h a la seu
de l’IME:
• Parlament institucional del Sr. Miquel Àngel Limón, president del Consell Científic de l’IME.
• Presentació de la Memòria 2019 i del Pla Anual 2020 a càrrec de la Sra. Josefina Salord, coordinadora científica, i del Sr. David Carreras, director de l’OBSAM.
• Conferència inaugural del Sr. David Carreras Martí, membre de la Secció de Ciències Naturals
de l’IME, i director de l’OBSAM, amb motiu de la commemoració dels 20 anys de l’OBSAM.
• Parlament institucional del Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, president de l’IME

7

XXXII TROBADA ANUAL DE MEMBRES DE L’IME
El president de l’Institut Menorquí d’Estudis, Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, i la presidenta del Consell
Científic de l’Institut Menorquí d’Estudis, Sra. M. Cristina Rita Larrucea, van convidar a la trenta-dosena
reunió anual de membres de l’IME, que es va celebrar dia 20 d’agost a les 19 h a la seu de l’Institut Menorquí d’Estudis. Ateses les circumstàncies sanitàries, va ser una trobada telemàtica.
L’acte institucional va comptar amb les intervencions següents:
• La presidenta del Consell Científic, la Sra. Cristina Rita, va obrir l’acte amb una breu anàlisi sobre
la situació actual i les perspectives de futur de l’entitat.
• La Sra. Josefina Salord va dedicar unes paraules de comiat.
• El Sr. David Carreras, director de l’OBSAM, va explicar, sota el títol L’expansió de l’OBSAM, els
projectes en marxa.
• Marta Jordi Taltavull, la futura coordinadora científica en aquell moment, va presentar el seu Pla
de Gestió.
• Finalment, el president de l’IME i conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, el Sr. Miquel
Àngel Maria, va tancar la trobada.

Inauguració del curs acadèmic

Tot l’acte és accessible a través del canal de YouTube de l’IME.

7.2. Conferències i tertúlies
Conferència amb motiu de la presentació del llibre La contemporaneïtat xueta: superar el mite per
conèixer la realitat, a càrrec de Laura Miró, autora, i Josefina Salord, coordinadora científica de
l’IME.
Lloc i data: 2 de gener a la seu de l’IME.
Conferència – estudi beca IME Prevalença i evolució dels problemes de comportament i emocionals
en la població infantil de l’illa de Menorca, a càrrec de Mateu Servera i Josep Roman-Juan,
responsables de l’estudi.
Lloc i data: 5 de febrer a la Casa de cultura de Ciutadella.
Lloc i data: 6 de febrer a la seu de l’IME.

Trobda anual de membres
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Informe del Mar Balear

Manuel Cuyàs in memoriam

Agricultura re-generativa?

Xerrada Evolució històrica de la línia de costa de les platges de Menorca (1956-2015), a càrrec de José
À. Martín, Guillem X Pons i David Carreras. Organitza: Secció de Ciències Naturals de l’IME.
Lloc i data: 7 de febrer a la seu de l’IME.
Xerrada i posterior taula rodona ciutadana Menorca des dels municipis. La realitat territorial i socioeconòmica de Ferreries a debat, a càrrec de Borja Pellejero, tècnic de l’OBSAM, i David Carreras,
director de l’OBSAM. Organitza: OBSAM.
Lloc i data: 20 de febrer a l’Ajuntament de Ferreries.
Xerrada L’esplugabou, dels elefants africans a les vaques menorquines. Història d’una colonització, a
càrrec de Xavier Méndez, membre de SOM i de la Secció de Ciències Naturals de l’IME. Organitza:
SOM-IME.
Lloc i data: 21 de febrer a la seu de l’IME.
Presentació de l’Informe del Mar Balear amb parlaments de Vicenç Thomàs Mulet, president del Parlament de les Illes Balears; Aniol Esteban, director de Marilles Foundation; Antoni Quetglas, IEO,
director de l’Institut Espanyol d’Oceanografia; Jorge Terrados, director de l’IMEDEA; Eva Marsinyach, OBSAM; Llorenç Huguet, rector de la UIB; Raquel Vaquer-Sunyer, coordinadora de
l’Informe Mar Balear, i Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears. Organitza:
Fundació Marilles, IME-OBSAM, COB-IEO, IMEDEA, UIB, CES Balears, SOCIB i GOIB.
Lloc i data: 11 de març al Parlament de les Illes Balears.
Acte literari de record a Manuel Cuyàs in memoriam, a càrrec de Miquel Àngel Maria, conseller de
Cultura del CIM; Ponç Pons, poeta; Miquel Àngel Marquès, Associació de Premsa local; Miquel
Àngel Limón, periodista.
Lloc i data: 7 d’agost al pati de Can Victori.
Xerrada Agricultura regenerativa? Re-aprendre, re-disenyar, re-generar Menorca, a càrrec de Miquel
Ramis, director d’Artifexbalear. Organitza: Secció de Ciència i Tècnica de l’IME.
Lloc i data: 13 d’agost al pati de Can Victori.
Xerrada La Menorca econòmica davant la pandèmia: interpretació de les dades fins al moment, a
càrrec de Joan Sánchez Tuomala, a partir de dades econòmiques de l’OBSAM. Organitza: Cercle
Artístic de Ciutadella.
Lloc i data: 6 de novembre, a la sala d’actes Jeroni Marquès.
Xerrada Evolució de la freqüentació i la línia de costa a les platges de Menorca, a càrrec de David
Carreras, José À. Martín i Guillem X Pons. Organitza: Cercle Artístic de Ciutadella.
Lloc i data: 13 de novembre, a la sala d’actes Jeroni Marquès.
Xerrada Més de quaranta anys d’investigació i predicció de les rissagues, a càrrec d’Agustí Jansà, doctor en Ciències Físiques, i Climent Ramis, doctor en Ciències Físiques.
Lloc i data: 20 de novembre al Cercle Artístic de Ciutadella.
Lloc i data: 21 de novembre a la seu de l’IME.
Xerrada Portes al món simbòlic: una nova interpretació sobre els recintes de taula, a càrrec dels arqueòlegs Antoni Ferrer, Cristina Bravo, Gerard Remolins i Cristina Riudavets.
Lloc i data: 18 de desembre al Cercle Artístic de Ciutadella.

7.3. Mitjans de comunicació
Investigació i predicció rissagues
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La presència de l’IME als mitjans de comunicació és oferta en tres sèries de dades, corresponents a la premsa, la ràdio, les webs i les xarxes socials. Pel que fa a la premsa, s’estructuren, primer, en «dades generals»,
extretes sobretot de la premsa menorquina, amb el diari Menorca al capdavant, però també balear i catalana, sense deixar de banda les revistes culturals d’àmbit general; segon, en «articles d’opinió de membres de
l’IME» al diari Menorca; i, finalment, en «entrevistes».
Quant a la ràdio, es fa una relació dels participants en l’espai radiofònic setmanal de Ràdio Menorca
Cadena Ser, el quinzenal de Radio Onda Cero Menorca i el circumstancial d’IB3, tant ràdio com televisió.

La web de l’IME permet consultar el recull de premsa i les entrevistes orals als apartats de «Premsa i TV»
i «Ràdio».
Finalment, l’apartat de webs i xarxes socials deixa constància de les estadístiques d’usuaris de les
webs i xarxes socials de l’IME, l’OBSAM, la UIMIR, l’EMSP i Agroxerxa, i ofereix dades de la venda de
llibres on line.

7.3.1. PREMSA
DADES GENERALS
Notícies generals
Cursos, jornades i cicles de conferència
Publicacions
Entrevistes
Articles d’opinió de membres IME: espai fix
Articles d’opinió de membres IME: sense espai fix

81
45
54
26
361
163

ARTICLES D’OPINIÓ DE MEMBRES DE L’IME
Articulista fix

Núm.
articles

Espai fix

Arnáiz, Vicenç

21
10

Infàncies
Tot el dia a casa

Faner, Pau

50
5

Les coses senzilles
Relats del coronavirus

Gomila, Pere

12
3

L’illa inaudita
Relats del coronavirus

López Casasnovas, Guillem

2
20
1
3
15

Tribuna
Altres papers
En lletra impresa
Què aprendrem d’aquesta crisi
Altres articles

López Casasnovas, Joan F.

48
5

De rebot
Altres articles

Méndez Vidal, Alfons

2
21
17

Menorca en els llibres de viatgers
La petita història dels passejos de Maó
Altres articles

Portella Coll, Josep

26
4
16
9

Quid pro Quo
Món i memòria
Mira Menorca
Altres articles

Quintana, Josep M.

52

Bloc de notes

Sintes, Adolf

7
10
2

Entre els plecs de la memòria
Mira Menorca
Altres articles
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Articulista
Col·laborador
Núm. articles
Alzina, Pere
1
Andreu Adame, Cristina
1
Beltrán, Carolina
5
Cantavella, Juan
18
Cardona, Jesús
2
Carreras Verdaguer, Carles
22
Casasnovas, Miquel À.
5
Dubón Pretus, Mª Lluïsa
1
Ferrer, Antoni
1
Gomila Pons, Xavier
3
Gomila, Joan J
13
Hernández Aguado, Ildefonso
3
Hernández Andreu, Juan
27
Jansà Clar, Agurstí
1
Limón Pons, Miquel À.
11
Manera, Carles
11
Marquès Sintes, Miquel A.
2

Articulista
Col·laborador
Núm. articles
Martínez, Alberto
1
Mascaró, Ignasi
5
Murillo, Andreu
1
Obrador Cursach, Bartomeu
2
Obrador, Pau
1
Orfila, Margarita
2
Pelegrí Pons, Ismael
1
Pons Carreras, Miquel Antoni
3
Pons Machado, Octavio
2
Rita Larrucea, Cristina
3
Rodríguez Florit, Agustí
1
Sales Villlonga, Marta
1
Seguí Puntas, M. Gràcia
1
Taltavull, Enric
7
Torrent, Maties
1
Vives Gomila, Maria
3

ENTREVISTES
10 de gener – revista El Iris

Carreras Martí, David

15 de gener - diari Menorca. «L’aigua hauria de ser la primera prioritat
Suplement Festa Sant
per a l’illa»
Antoni

Salord Ripoll, Josefina

20 de gener – diari Menorca

«Tinc molts amors, però si n’he de triar un,
aquest és Francesc Hernández»

Juny 2020 – revista Ull de
Sol

«Josefina Salord Ripoll, treballadora
incansable de la cultura»

Martín Martínez,
Xavier

y política para los griegos eran
10 de febrer – diari Menorca «Ética
inseparables, hoy se han divorciado»

Méndez, Xavier

la vaca i l’esplugabous hi ha
16 de febrer – diari Menorca «Entre
simbiosi»

Rita, Cristina

ha de lluitar per consolidar el
21 de febrer – diari Menorca «L’IME
pressupost i els llocs de feina»

Quintana, Josep Mª

24 de febrer – diari
Menorca

«El hecho religiosos ha sido clave para mi
generación y de mis padres»

14 de març – diari Menorca

«Atenuar el daño por el covid-19 es una
tarea conjunta de todos»

23 de juliol – VilaWeb.cat

«Els brots no es gestionen bé, hem tingut
temps de preparar-nos i no ho hem fet»
https://www.vilaweb.cat/noticies/ildefonsohernandez-coronavirus-salut-publica/

16 d’agost – diari Menorca

«La detección de casos temprana ha llegado
demasiado tarde»

Hernández, Ildefonso
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«Aquesta pot ser la transformació definitiva
que ens faci fer un pas endavant i sentir-nos
encara més orgullosos de ser menorquins»

Gomila Saura, Jaume

20 de setembre – revista XL
Semanal

«Es inaceptable que no hubiera un plan de
respuesta listo»

26 de març – diari Menorca

«Todos tenemos que comportarnos como si
fuéramos positivos»

2 de juny – diari Menorca

«Estamos en la fase de hacer todo lo posible
para evitar un rebrote»

3 de setembre – diari
Menorca

«Si nos obligan a confinarnos sería triste y
más duro»

4 de setembre – revista El
Iris

«A Ciutadella la situació és crítica, si no
ens ho prenem tots molt seriosament, hi ha
molt perill que ens tornin a confinar»

Torrent, Maties

«Podem evitar la tercera onada de la
23 d’octubre – revista El Iris Covid19 a Menorca?»
24 d’octubre – diari
Menorca

«En Menorca no estamos tan bien como
pensamos»
Entrevistes sobre el llibre Los imaginarios
colectivos, la salud pública y la vida

07 de maig – Rebelión.org

Part I: «Muchos científicos divorciamos
excesivamente nuestra pràctica profesional y
el resto de nuestra vida personal y social»
https://rebelion.org/muchos-cientificosdivorciamos-excesivamente-nuestrapractica-profesional-y-el-resto-de-nuestravida-personal-y-social/

11 de maig – Rebelión.org

Part II: «Sé que las artes tienen muchos
efectos balsámicos en nuestras vidas, más
que mucha medicina»
https://rebelion.org/se-que-la-poesia-lascanciones-el-cine-las-artes-tienen-tantosefectos-balsamicos-en-nuestras-vidas-masque-mucha-medicina/

Faner, Pau

10 de maig – diari Menorca

«M’he passat gran part de la meva vida
confinat»

Florit Nin, Francesc

31 de maig – diari Menorca

«La pandèmia és un avís de Gaia»

Cardona, Jesús

5 de juliol – diari Menorca

«La principal amenaza para la transición
sería la falta de apoyo social»

Gomila, Pere

12 de juliol – diari Menorca

«La cultura i l’art són allò que ens fa
humans del tot»

17 de juliol – revista El Iris

«A Menorca, cada pedra té un nom,
podríem dir que hi ha entre 70 i 80
topònims per quilòmetre quadrat»

25 de setembre – diari
Menorca

«La ciutadania s’ha d’implicar en recuperar
els topònims»

2 d’agost – revista El Temps
de les arts

«L’art de Menorca és ric, però no té
projecció fora de l’illa»
https://tempsarts.cat/carles-jimenez-lart-demenorca-es-ric-pero-no-te-projeccio-forade-lilla/

Porta Serra, Miquel

Gomila Pons, Xavier

Jiménez, Carles
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Sintes, Alicia

19 de setembre – diari
digital VilaWeb.cat

«Tot l’or que hi ha a la terra prové de la
fusió d’estels de neurons»
https://www.vilaweb.cat/noticies/aliciasintes-tot-lor-que-hi-ha-a-la-terra-prove-dela-fusio-destels-de-neutrons/

Ferrer, Antoni
Riudavets, Irene

6 de novembre – revista El
Iris

«Les taules, portes al món diví talaiòtic»

Galmés, Alejandra

23 de novembre – diari
Menorca

«La conexión visual entre los talayots» XVI
Jornades d’Història i Patrimoni Cultural

Jordi Taltavull, Marta

24 de desembre – diari
Menorca

«L’edició digital ajuda a la circulació de
coneixement»

7.3.2. RÀDIO I TELEVISIÓ
ENTREVISTES RÀDIO MENORCA SER

Gener

Febrer

Març

Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost

Setembre

Octubre
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08-01-20: Carles Carreras, presentació del llibre Andreu Avel·lí Verdaguer Llambias
15-01-20: Carles Jiménez, presentació del llibre Desaïllant l’art
22-01-20: Rosabel Rodríguez, proper curs de la UIMIR (14 i 15 de febrer)
29-01-20: David Carreras, commemoració dels 20 anys de l’OBSAM
05-02-20: Mateu Servera, presentació estudi becat per l’IME
12-02-20: Virgínia Ferreiro, proper curs UIMIR (13-14 març)
19-02-20: Borja Pellejero, xerrada sobre la realitat territorial i socioeconòmica de Ferreries
26-02-20: Xavi Méndez, xerrada sobre l’esplugabou a Menorca
04-03-20: Borja Pellejero, concurs de fotografia CIM – OBSAM
11-03-20: Agnès Canals, proper curs UIMIR (3-4 abril)
18-03-20: Cristina Rita, presidenta del Consell Científic de l’IME
25-03-20: Marc Palliser, conferència Cicle G. Chiesa
01-04-20: David Carreras, OBSAM
08-04-20: Rita Pabst, reedició del llibre Descripció geogràfica i estadística de l’illa de Menorca de Lindemann
15-04-20: Josefina Salord, fons editorial de l’IME
13-05-20: Cristina Rita, beques d’investigació de l’IME
03-06-20: Jesús Cardona, Directrius Estratègiques de Menorca (DEM)
24-06-20: Miquel Àngel Maria i Xavi Gomila, jornada de toponímia Menorca nom a nom
29-07-20: Esteve Fernández, director de la XXXI Escola de Salut Pública
11-08-20: Miquel Ramis, xerrada Agricultura regenerativa
19-08-20: Cristina Rita, Trobada anual de membres de l’IME
26-08-20: Raul Escandell, 2n Congrés d’Ornitilogia de les Terres de Parla Catalana
02-09-20: Ismael Pelegrí, presentació del llibre Dies assenyalats
09-09-20: Alicia Sintes, importància del descobriment de l’ona gravitacional
16-09-20: Xavi Gomila, jornada de toponímia Menorca nom a nom
23-09-20: Esteve Fernández, director de la XXXI Escola de Salut Pública
30-09-20: Macià Blázquez, XVII Coloquio Internacional de Turismo AGE-UGI
07-10-20: Raül Escandell, II Congrés d’Ornitologia
14-10-20: Pere Gomila, presentació del llibre Oda al gin
21-10-20: Raquel Iniesta, autora del llibre Una llampada viva. Fars i farolers menorquins
25-10-20: Josep Grau, curs UIMIR C8. Història i memòria de la guerra civil espanyola

04-11-20: Cristina Andreu, cicle de conferències sobre Chiesa
11-11-20: Antoni Roca, presentació del llibre Volum I Tractats de matemàtiques pures Obra
Científica Pasqual Calbó
Novembre
18-11-20: Agustí Jansà, conferència sobre les rissagues
25-11-20: Elisenda Estanyol, curs UIMIR C9. Relacions institucionals, protocol i organització d’esdeveniments
02-12-20: Marta Jordi, 35 anys de l’IME
09-12-20: Ismael Pelegrí, homenatge a Gumersind Gomila
Desembre
16-12-20: Antoni Ferrer, conferència Portes al món simbòlic: una nova interpretació sobre
els recintes de taula
ENTREVISTES RÀDIO ONDA CERO MENORCA (MENORCA EN LA ONDA)
13-01-20: Carles Jiménez, presentació del llibre Desaïllant l’art
27-01-20: Josefina Salord, presentació de la memòria de l’IME 2019
10-02-20: Guillem X. Pons, xerrada sobre l’evolució costanera de les platges
Febrer
24-02-20: Eva Marsinyach, propers projectes de l’OBSAM
09-03-20: Pau Salort, cicle G. Chiesa
Març
23-03-20: Agustí Rodríguez, curs UIMIR C5. La geodiversitat a la reserva de biosfera de
Menorca
05-10-20: Guillem X. Pons, XVII Coloquio Internacional de Turismo AGE-UGI
Octubre
19-10-20: Raquel Iniesta, autora del llibre Una llampada viva. Fars i farolers menorquins
02-11-20: Pep Pelfort, cicle de conferències sobre Chiesa
Novembre 16-11-20: Virginia Ferreiro, curs UIMIR C3 Violències masclistes, experiències compartides.
Violència de carrer i violència simbòlica
01-12-20: Marta Jordi, 35 anys de l’IME
Desembre
14-12-20: David Carreras, l’OBSAM dins els 35 anys de l’IME
Gener

NOTÍCIES
RÀDIO
07-02-2020 SER Menorca: Entrevista a David Carreras en el programa Hoy por Hoy Menorca sobre
l’estudi d’evolució de la línia de costa en platges de Menorca.
10-03-2020 RTVE: Entrevista a Eva Marsinyach en el programa Españoles en la mar sobre el projecte de
Plastic Waste-Free Islands Med.
11-09-2020 SER Menorca: Entrevista a Eva Marsinyach en el programa Hoy por Hoy Menorca sobre el
projecte de l’OBSAM d’avaluació de pressions i amenaces en el litoral menorquí.
TELEVISIÓ
07-02-2020 IB3 TV: Entrevista a David Carreras i a José Àngel Martín - Les platges de Menorca han
perdut cinc metres en els darrers 60 anys per la pujada de la mar https://youtu.be/lQipeWrF83k.
05-02-2020 Productora IB3: Participació de David Carreras al documental Nous terratinents (capítol
142) https://cutt.ly/Jjco1U6.
03-03-2020 IB3 TV: Entrevista a Roser Román sobre el concurs de fotografia organitzat per l’OBSAM Els vesins del centre de Maó retraten el seu barri https://youtu.be/6LCZ1oTt6Yo.
03-05-2020 IB3 TV: Entrevista a Eva Marsinyach sobre el seguiment dels alguers de Posidonia oceanica
de Menorca https://youtu.be/kxDSyi033BI.
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12-07-2020 IB3TV: L’OBSAM avalua la qualitat de les aigües de bany de Menorca a partir de les algues
https://youtu.be/OAogInlOmjY.
06-08-2020 IB3 TV: Entrevista a Eva Marsinyach sobre el perquè no es poden recollir closques de bivalves
i altres organismes calcaris de l’arena https://cutt.ly/Ejcy8Dh.
16-08-2020 IB3TV: Entrevista a David Carreras - Un 10,5% de la costa de Menorca està urbanitzada i
la meitat correspon a zones turístiques https://youtu.be/aWm3r_rl5eY.
14-09-2020 IB3TV: Entrevista a Eva Marsinyach i Marina Bagur sobre el projecte de l’OBSAM d’avaluació de pressions i amenaces en el litoral menorquí https://cutt.ly/yjcu9xW.
17-09-2020 IB3 TV: Notícia sobre l’Aliança Menorca Sense Plàstic firmat per 5 entitats de Menorca,
entre elles l’IME - Organitzacions mediambientals s’uneixen a Menorca per a reduir els plàstics d’un
sol ús a empreses de l’illa https://youtu.be/fG269T5Jcsw.
20-12-2020 IB3 TV: Entrevista a David Carreras - Menorca i Mallorca, els llocs d’Espanya on més ha
augmentat la temperatura https://ib3.org?p=370504.
CIRCULARS I AUDIOVISUALS
Vídeos promocionals d’Agroxerxa: edició d’una sèrie de vídeos titulada Alimentant la biosfera amb l’objectiu de mostrar i difondre el camí que recorren els productes locals de Menorca des d’on són produïts fins
a on són consumits (tots els vídeos es poden consultar al canal de YouTube de l’OBSAM-AGROXERXA):
Capítol 5.- Alimentant la gastronomia. La finca de s’Ullestrar (Ciutadella) proveeix de verdures i ous al
restaurant Es Tast de na Sílvia. https://youtu.be/ogXQgrkxZIk
Capítol 6.- Alimentant la sostenibilitat. La finca de Lluriach (es Mercadal) produeix i comercialitza un
nou producte, iogurt, amb el valor afegit que ho fa en envàs retornable. https://youtu.be/-Yy_7OTWig
Capítol 7.- Alimentant la proximitat. Es Caragol de Menorca (Alaior) i es Capell de Ferro (Maó) reparteixen a domicili els seus productes. https://youtu.be/FW_Igyr8WMc
Capítol 8.- Alimentant la tradició. El pescador Martí Mata, a través de la Peixateria de Sant Lluís, serveix
el peix durant el confinament Covid-19 a una persona major. Aquest vídeo, que il·lustra la producció pesquera artesanal, anirà parcialment a càrrec del projecte GALP. https://youtu.be/lNI_cxBcYok
Vídeos i circulars divulgatives de projectes conjunts entre l’IME i la Fundació Marilles, la Fundació per
a la Preservació de Menorca i el Consell Insular de Menorca:
Informe del Mar Balear https://youtu.be/aOG7a1NqQOc.
Qualitat de les aigües de Menorca https://youtu.be/SXHq61wj9dI.
Marilles News 14 – abril 2020: Enamara’t des de casa
Marilles News 17 – juliol 17: Pescar sense fer mal https://bit.ly/2LGhWkE.
Marilles News 19 – setembre 2020: Pesca il·legal a Balears https://bit.ly/3bqDnB5.
Newsletter MPF – Setembre: Els ulls del mar https://bit.ly/3oy0ptK.
Butlletí de la Reserva de Biosfera – juny: Un nou projecte avalua la qualitat de les aigües de bany
utilitzant les algues com a bioindicadors https://bit.ly/35wyO4x.
Butlletí de la Reserva de Biosfera – maig: L’OBSAM publica el butlletí de conjuntura econòmica de
Menorca https://bit.ly/3bu4US7.
Butlletí de la Reserva de Biosfera – novembre: AgroXerxa ha organitzat aquest novembre unes jornades al voltant de la restauració col·lectiva https://bit.ly/3sexJbn.
Butlletí de la Reserva de Biosfera – setembre: L’OBSAM avalua les pressions i les amenaces de la mar
de Menorca https://bit.ly/39kd2lD.
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7.3.3. WEBS I XARXES SOCIALS
Web IME
Enguany, la web de l’IME ha rebut unes 2.500 visites més que
l’any anterior, la qual cosa comporta una mitjana mensual de
10.214 visites. Una dada important és que cadascuna d’aquestes
visites visualitza quasi 4 planes de continguts.
Xarxes socials IME
Els seguidors de la pàgina de Facebook s’han incrementat un 9,2%
respecte de l’any anterior, passant de 1.611 a 1.760 persones. La
publicació amb més abast de l’any 2020 ha estat el vídeo que Francesc Riudavets va fer durant el confinament, donant a conèixer el
llibre Espigolant, amb un abast de 3.350 persones.
Pel que fa al perfil de Twitter, també s’ha incrementat en 163 seguidors (9,2%), el nombre dels quals ha passat de 1.736 a 1.926.
El mes amb més moviment ha estat el mes de novembre, amb
8.275 impressions a les publicacions.
Cal destacar que, a causa de la pandèmia per la Covid-19, enguany
s’ha incrementat el número de subscriptors al canal de YouTube
de l’IME. Durant el confinament, es van publicar vídeos per convidar a llegir llibres de l’IME en els quals els autors donaven a conèixer les seves obres. En total es van publicar 32 vídeos a YouTube
sota el lema “Convit a llegir llibres de l’IME” (vegeu apartat 5.3.
d’aquesta memòria).
De la mateixa manera, quan s’han començat a reprendre les activitats culturals, l’IME ha impulsat la retransmissió per streaming a
través d’aquest canal, ja que l’aforament presencial és molt limitat
i així les activitats es poden seguir en directe també telemàticament. Això ha permès que les activitats de l’IME tenguin un abast
més ampli, així com també ha donat l’oportunitat als membres de
l’IME que viuen fora a sentir-se una mica més a prop i a poder
participar dels actes.
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En aquesta mateixa línia, cal esmentar també que, a través de la implantació d’eines de comunicació virtual,
ha augmentat la participació dels
membres de l’IME a les reunions, especialment dels membres que viuen
fora de Menorca.

Web UIMIR
La pàgina web de la UIMIR s’ha mantingut en número de visites, amb
unes 1.000 visites mensuals. Aquesta dada és prou significativa, ja que
implica que la gent ha seguit interessada en la formació de la UIMIR
fins i tot després d’haver hagut d’ajornar tots els cursos a partir del
confinament.
Xarxes socials UIMIR
Les dues xarxes socials que té la UIMIR (Facebook i Twitter) han augmentat els seus seguidors. La pàgina de Facebook actualment té 341
seguidors, i Twitter, 720.
La publicació més vista a la pàgina de Facebook de la UIMIR ha estat
la difusió del curs C4. Interpretació del patrimoni natural i cultural. Recursos i metodologies adaptats a l’entorn, del 25 de febrer, que va arribar
a 547 persones.
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Web EMSP
La pàgina web de l’EMSP ha rebut
una mitjana de 3.211,82 visites mensuals. Com és habitual en aquesta web,
els mesos amb més afluència de visites
són els mesos previs a la realització de
l’Escola, ja que els participants s’han
d’enregistrar amb el formulari d’inscripció. A més, enguany totes les activitats eren virtuals i moltes persones
han visitat la web per visualitzar les
conferències.

Xarxes EMSP
La pàgina de Facebook de l’EMSP ha
mantingut els seus seguidors, uns 685.
La publicació amb més èxit del 2020
ha estat la de dia 15 de setembre, en la
qual s’anuncien les activitats previstes
durant la setmana de l’EMSP, amb un
abast de 1.514 persones.
Els seguidors del perfil de Twitter de
l’EMSP enguany s’han incrementat en
quasi 200 persones, és a dir, un 13%
més, i han passat de 1.485 a 1.679 seguidors.
El mes de setembre va ser també el més important a Twitter, ja que es van aconseguir 110 nous seguidors,
2.887 visites al perfil i 112.000 impressions als tweets.
El perfil d’Instagram també ha incrementat els seus seguidors en un 18%, amb un total de 538. S’han fet
quasi 60 publicacions.
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Com que l’Escola de Salut Pública ha estat exclusivament virtual, s’han emès totes les activitats a través del
canal de Youtube i s’han incrementat substancialment els subscriptors, que han arribat fins a 340 seguidors,
i amb un màxim de visualitzacions d’unes 1.000 reproduccions.

Web OBSAM
La pàgina web de l’OBSAM va canviar de format durant l’any
2019, però no de domini. Així, la web de l’OBSAM se segueix
dividint en: obsam.cat, paisatge.obsam.cat i turismenatural.
obsam.cat.
A la graella del final de la pàgina es fa una comparativa de les
visites dels darrers anys d’aquestes pàgines (dades obtingudes a
través de google analitics).
Tenint en compte el total de portals web que gestiona
l’OBSAM, el nombre de visites és estable, al voltant de les
10.000 visites anuals. El lleuger descens del darrer any es deu al
fet que, amb el canvi de web, s’ha guanyat en versatilitat però
s’ha perdut posicionament dins els cercadors més utilitzats. Es
tracta d’un aspecte a millorar en el futur.
Xarxes OBSAM
La pàgina de Facebook de l’OBSAM també ha augmentat el
seu número de seguidors en un 13% més respecte de l’any anterior, que ha passat a tenir més de 1.200 seguidors. El total de
publicacions del 2019 ha estat de 225.
La publicació més vista del Facebook va ser del dia 26 de maig,
sobre els esculls barrera de Posidonia oceanica.
Quant al Twitter de l’OBSAM, el nombre de seguidors també
ha crescut un 22%, amb un total de 843 actualment. A més, els
tweets també s’han incrementat en un 25 %.
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La publicació amb més rellevància ha
estat sobre la presentació de l’estudi
d’evolució històrica de la línia de costa de les platges de Menorca del mes de febrer.
El perfil d’Instagram de l’OBSAM ha publicat 54 posts i compta amb 567 seguidors, un 32% més que
l’any 2019.
En el canal de YouTube de l’OBSAM-AGROXERXA s’han publicat 5 vídeos nous, i el més vist ha estat el
capítol 7 de la sèrie de microvídeos d’Agroxerxa, Alimentant la proximitat, amb 110 visualitzacions.
AGROXERXA
Aquest darrer any, la pàgina web d’Agroxerxa ha rebut una mitjana d’unes
5.503 visitants mensuals, que, en comparació amb la mitjana anual de l’any
passat (3.500 visitants), significa un increment d’un 44%. S’ha registrat un
màxim de visites al web al mes d’abril.
Agroxerxa compta també amb un perfil de Facebook amb 768 seguidors i un
nou perfil d’Instagram (@agroxerxa) amb 636 seguidors.
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VENDA DE LLIBRES ONLINE
Des de començament de l’any 2017 el portal web de l’IME ofereix a tot el públic la possibilitat de poder
comprar en línia totes les edicions, no només les novetats sinó també tot l’estoc disponible. A més, la llibreria digital també ofereix la possibilitat de fer una recerca directa i concisa d’allò que s’està buscant, amb
la qual cosa el visitant té una experiència més visual i còmoda. Les vendes en línia milloren la difusió de les
edicions i permeten a l’IME oferir un bon servei a tots els visitants interessats a comprar o consultar totes
les publicacions ofertes.
Al llarg de l’any 2020 la botiga de llibres en línia de l’IME ha fet 73 vendes, majoritàriament entre les Illes
Balears i el territori català, però també s’han servit comandes a diferents punts de l’Estat espanyol.
Les tres edicions més venudes durant l’any 2020 han estat:
• Llorenç Torres Nin. Mestre Demon de Bep Cardona Truyol. Col·lecció Petit Format.
• Una llampada viva. Fars i farolers menorquins de Raquel Iniesta i Benedicto. Col·lecció Cova de
Pala.
• Art de la cuina. Llibre de cuina menorquina del segle xviii de fra Francesc Rotger. Col·lecció Capcer.
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