MISSIÓ
L’Institut Menorquí d’Estudis (organisme autònom del Consell Insular de Menorca,
adscrit a la seva Presidència i amb personalitat jurídica pròpia) té la missió, a través de
les cinc seccions i de l’OBSAM, d’investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i
la ciència de i des de Menorca. Com a centre de recepció i intercanvi de pensament i
ciència, ha d’impulsar:
la creació i el suport de grups d'investigació i seminaris dedicats a estudis
específics,
la coordinació dels mitjans d'investigació i d’acció cultural insulars,
l’establiment d’acords i convenis amb altres institucions i entitats públiques i
privades,
el desenvolupament de plans específics de recerca, l’assessorament i
l’orientació en projectes culturals i d'investigació,
la formació de nous investigadors mitjançant la concessió de beques, ajuts i
premis,
la difusió de la cultura i dels resultats de les recerques,
l’organització de cursos, simposis, conferències, col·loquis, exposicions i de
totes aquelles activitats que puguin contribuir als objectius científics i culturals
de l'Institut.
L’IME, finalment, ha d’estar obert a la cooperació i al manteniment d’intercanvis amb
altres institucions culturals tant de l’àmbit propi de la llengua catalana com espanyoles i
estrangeres.

VISIÓ
L’Institut Menorquí d’Estudis vol ser una institució capaç de:
crear coneixement fent i donant suport a la recerca en tots els seus àmbits,
esdevenir l’òrgan consultiu de referència cultural i científica per a les
administracions autonòmiques, insulars i locals,
ser el referent per excel·lència de la cultura i de la ciència dins i fora de Menorca,
ser present dins el conjunt de la societat menorquina gràcies al diàleg i a la
difusió culturals.
D’acord amb açò, aspira a:
comptar amb l’estructura administrativa adequada a la seva missió,
millorar la participació i la comunicació entre membres i seccions,
incrementar les aliances amb tot tipus d’institucions culturals i científiques,
vehicular els valors de coneixement i respecte del patrimoni en tots els seus
vessants, d’una banda, i de creació cultural, de l’altra.

VALORS
Obertura a tots els àmbits de coneixement.
Ús de les noves tecnologies com a eina de difusió i de comunicació.
Solidesa en la planificació i suport de la recerca.
Feina en equip, rigorosa, interdisciplinària.
Difusió eficaç de les tasques de l’IME a la societat.
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ESTRATÈGIES
Les línies estratègiques apuntades s’han de situar dins el marc més ampli de
les fortaleses assenyalades pel que fa a:
trajectòria i potencial d’organització i gestió culturals,
capital humà per la formació i el prestigi dels seus membres,
referent en el mapa de producció de coneixement: experiència i
aliances,
nova seu adequada a les necessitats presents i als reptes de futur.
Així mateix, els membres de l’IME veuen oportunitats que cal saber aprofitar
en:
l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació,
la coordinació i l’establiment d’aliances amb institucions culturals,
les noves temàtiques i formes de presència social,
els canvis en el món de la recerca.
En consonància amb això, les debilitats apunten a la necessitat d’abordar la
millora en els grans àmbits de:
l’estructura, l’organització i la comunicació internes,
la planificació acadèmica,
els recursos i el reconeixement,
la difusió i la presència social.
D’acord, per tant, amb tots els punts de la Missió de l’IME, es prioritzen les
següents estratègies:
1. Potenciar el funcionament i la comunicació interns mitjançant la
creació de grups de treball i la distribució de tasques.
2. Millorar la difusió social dins la xarxa de centres d’ensenyament i
d’institucions culturals mitjançant l’organització d’actes diversos i
l’elaboració de materials adequats.
3. Posar en ple funcionament les possibilitats de comunicació interna
i externa ofertes per les TIC: pàgina WEB, revista digital, intranet,
publicació on line, utilització de serveis externs.
4. Planificar les línies prioritàries de recerca potenciant l’activitat de
les seccions, la concessió de beques i les relacions institucionals.
5. Planificar la política editorial i la gestió de fons documentals.
6. Incrementar el pressupost i diversificar-ne les fonts de
finançament.
7. Planificar i dur a terme les accions pertinents per a l’establiment de
l’IME com a òrgan consultiu de les institucions.
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