PLA ANUAL INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS 2014
FCE / Factor
crític d'èxit
Investigació

EM Metes
estratègiques

Indicadors Pla Estratègic

-Creació i suport de grups -Creació progressiva de grups
d'investigació i seminaris investigadors
dedicats
a
estudis
específics
-Nombre de convenis amb
universitats i centres de recerca
-Creació de coneixement
fent i donant suport a la
-Línies de recerca
recerca en tots els seus
àmbits
-Publicacions resultants.
-Coordinació dels mitjans -Referències d’investigacions de
d'investigació i d’acció l’IME a investigacions externes
cultural insulars
-Actes
(congressos,
-Desenvolupament
de conferències) convocats
línies
de
recerca,
assessorament
i -Nombre d’accions de difusió
orientació en projectes
culturals i d'investigació,
-Informes i consultes (registre)
-Planificació de les línies -Col·laboracions
en
prioritàries de recerca en investigacions externes (cites a
els
àmbits
de
les agraïments)
seccions, les beques i les
relacions institucionals.
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PLA ANUAL 2014
Creació de Grup de recerca sobre musicologia menorquina.
Creació de Grup d’estudis del segle XVIII
Constitució de la Comissió assessora Fra Roger, Gastronomia i Cultura.
Creació de Grup de treball sobre la memòria històrica.
Creació de Grup de revisió de continguts menorquins de Viquipèdia
Estudi de la possibilitat de crear un grup de treball sobre el turisme a Menorca en
relació a les Illes Balears i altre illes de la Mediterrània Occidental.
Projecte d’elaboració d’un Diccionari històric menorquí.
Proposta de Comissió 2015 Any Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria.
Projecte sobre conservació i valorització de la gastronomia de Menorca sobre
bases científiques.
Nomenclàtor de Toponímia de Menorca amb Xavier Gomila com a investigador
principal.
Col·laboració amb la Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic de la UIB.
Continuació del treball d'investigació sobre el règim de brises a Menorca, becat
per l'IME el 2011 per Pere Cladera
Conveni amb el Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de
Menorca per actualitzar el sistema d’indicadors del Pla Territorial Insular (PTI).
Conveni amb el GOB-Menorca per elaborar la cartografia digital de l’inventari
2014 de valors naturals en finques agràries en custòdia.
Conveni amb l’Agència de Reserva de Biosfera per a desenvolupar un sistema
d’indicadors de sostenibilitat per a la Xarxa Mundial d’Illes Reserva de Biosfera.
Seguiment dels tres projectes en conveni entre IME i UAB per Joan Rieradevall
Projecte d'estudi i edició dels Tractats científics de Pasqual Calbó (1752-1817)
compartit amb les seccions de Llengua i Literatura i d'Història i Arqueologia.
Coordina Joan Lluís Torres.
Projecte Menorca 2018: Reserva Starlight
Sol·licitud de projecte LIFE Marí Menorca juntament amb el Centre Oceanogràfic
de Balears (COB-IEO) i altres centres d’investigació.
Finalització del projecte Leader LICS dedicat a l’inventari del patrimoni rural en
finques incloses dins Xarxa Natura 2000.
Inici del projecte Leader COBERTES dedicat a l’actualització de cartografia
agroforestal i les estadístiques derivades.
Col·laboració amb el Cercle d’Economia de Menorca per a desenvolupar informes
i indicadors de conjuntura econòmica.
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Edició

-Planificació de la política -Pla anual d’edicions i avaluació
editorial: edició, distribució
i difusió
-Nombre d’edicions

Consueta de la presa de Menorca. Capcer
20 anys d'una il·lusió. Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera. En
col·laboració amb l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.
Reedició
d’Art de la cuina.
-Foment de la coedició
-Nombre de coedicions
Reedició El naixement d’una illa. CIM
Col·laboracions amb Lleonard Muntaner, Editor
-Incorporació de versions -Percentatge d’edicions digitals
digitals a la xarxa
Randa: Miscel·lània Josep M. Vidal (2 volums)
.
-Nombre
de
vendes,
Revista de Menorca 2014
d’intercanvis i de donacions.
Àngel Mifsud, Llengua, convivència i cultura
[Pendent
de recursos]
-Nombre d’accions de difusió.
Aves de Menorca (Responsable: Félix de Pablo)
Flora endèmica i amenaça (Responsable: David Carreras)
Seguiment del Medi Marí de l'OBSAM. En col·laboració amb la DG d’Innovació del
Govern Balear.
Joan Pons, No cregui el que diuen de mi. Ajuntament de Ferreries.
Carolina Beltran, Perspectives de la indústria menorquina del calçat.
Alfons Méndez, Els orígens del turisme des de la mirada dels viatgers.
Volum d’homenatge a Antoni Moll Camps
Josep Portella, Campanes que no toquen
Jordi Pons Bosch, La sociabilitat a la Menorca contemporània (1868-1939): oci i
cultura
Desmond Gregory, Menorca una presa il·lusòria (traducció)
Proposta d'edició Enric Taltavull Femenias (Beca d'arquitectura)
Proposta d'edició Enric Vilardell (Arquitectura)
Edició dels Tractats científics de Pasqual Calbó (1752-1817) compartit amb les
seccions de Llengua i Literatura i d'Història i Arqueologia. Coordina Joan Lluís
Torres.
Marià Cubí i Menorca. Fisiología del amor, de Miquel Eugeni Caimaris, a cura de
Marc Previ, a la col·lecció Petit Format.
Pròlegs de Josep Maria Llompart, a cura de Pilar Arnau (Biblioteca Marian Aguiló,
de les Publicacions UIB i Publiocacions de l'Abadia de Montserrat)
Publicació de treballs d’investigació que hagin estat objecte de beques i premis:
De l’oïdi a la fil·loxera. Alfons Méndez
Els efectes de la delimitació, gestió, ocupació i ordenació dels Espais Públics del
litoral. Ferran Pons Cánovas
Treball i conflicte social en indústria del calçat. Joan Martínez Bosch
Impuls a la publicació de llibres electrònics i a la digitalització de beques
Projecte de distribució de les publicacions de la Demarcació del COAIB a Eivissa i
Formentera
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Gestió de fons
documentals

-Planificació de la gestió -Nombre de
de fons documentals
documentals

fons

i

dipòsits

-Promoció de recepció de -Catalogació: nombre de fitxes
fons documentals
-Nombre d’accions de difusió

Noves aportacions a l’Herbari General de Menorca. Actualització de
registres a la base de dades virtual. (en col·laboració amb la secció de
CCNN)
Recepció del fons Andreu Casasnovas Marquès
Catalogació i difusió del Fons Àngel Ruiz i Pablo.
Impuls a la catalogació dels llegats i donacions: llegat Làdico i llegat
Ferrer.
Catalogació fons documental Josep Miquel Vidal.
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Organització de
cursos

-Organització de cursos,
simposis,
conferències,
col·loquis, exposicions i
de totes aquelles activitats
que puguin contribuir als
objectius
científics
i
culturals de l'Institut.

-Nombre d’hores impartides

UIMIR

-Origen (internacional, nacional,
autonòmic i local)

Escola de Salut Pública de Menorca

-Nombre de participants

Trobades Científiques de la Mediterrània. Coordinació: Damià Gomis

-Nombre d’activitats

Conferències sobre las conclusions de las Jornades dels 20 anys de la Reserva
de la Biosfera

-Nombre d’hores reconegudes
com a crèdits universitaris

Diàlegs davall s’aigua. Seminaris científics organitzats per l’Estació Jaume Ferrer
(IEO) i l’IME.
Jornada d’estudi i homenatge Pau Faner
Conferència d'Isidor Marí (Secció Filològica de l'IEC) sobre el centenari de les
Normes Ortogràfiques de 1913 (primer trimestre de 2014).
Simposi sobre corpus textuals (Responsable: Susanna Allès)
Jornades sobre el turisme “La Mediterrània: molt més que sol i platja” a finals de
setembre
Cicle “Víctimes de la Repressió: Guerra Civil i Postguerra. Mort, Presó, Depuració,
Marginació i Exili”. 75 anys de la fi de la guerra civil (1 d'abril de 1939).
Cicle “El Món després de la caiguda del mur de Berlín: Globalització,
Policentrisme, Crisi Econòmica, Involució Social i Democràtica”. 25 anys de la
caiguda del mur de Berlín (9 de novembre de 1989)
Cicle “Il·lustració i Revolta: Menorca en temps del bisbe Pedro Antonio Juano.
Il·lustració, Església, Espanyolització i Revolta”. 200 aniversari de la mort del
bisbe Pedro Antonio Juano (4 de gener de 1814).
Conferències lligades a beques i a presentacions de llibres.
Jornades Eivissa-Menorca
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Patrimoni
històric
natural

i

-Difusió dels valors de
coneixement i respecte
del patrimoni en tots els
seus vessants

-Commemoracions culturals
-Reconeixements culturals

-Informes i al·legacions per tal de
-Foment de la participació preservar el patrimoni
i/o col·laboració en la
protecció.
-Accions de difusió (premsa,
tríptics...)
-Contribució
a
la
planificació de la gestió.
-Nombre
d’exposicions
(produccions pròpies, externes o
en col·laboració)

Sortides guiades por la Reserva de la Biosfera (a partir d’abril-maig)

Participació a les Jornades Europees de Patrimoni.
Participació en l'elaboració a la Candidatura de la Menorca Talaiòtica a
Patrimoni de la Humanitat.
Informar les declaració de bé d'interès cultural incoades pel Consell Insular
de Menorca.
Sortides per anar a conèixer patrimoni natural i cultural. (OBSAM i Secció
CCNN en col·laboració amb altres seccions de l’IME)
Accions de difusió del patrimoni geològic en relació al projecte de Menorca
Geoparc.
Col·laboració amb l’IES Joan Ramis i Ramis en la commemoració dels
150è aniversari del centre.
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Formació

-Formació
investigadors

de

nous -Convocatòria anual de beques:
nombre de beques i pressupost.

-Planificació de les línies -Percentatge anual de beques
prioritàries de recerca lliurades
potenciant la concessió de
-Nombre de convenis amb
beques
universitats per formació.
-Establiment de convenis
amb universitats
per tal
de
fer
pràctiques
formatives (pràctiques en
empreses),
màsters
(pràcticum i
treballs
d’investigació),
tesis
doctorals.

Pla Anual IME 2014

Convocatòria beques 2014
Lliurament de beques
Pràctiques d’estudiants TFG

-Nombre de tesis doctorals
finalitzades de tema menorquí

Convenis amb la UB, UAB, UIB i el CCEPC per rebre estudiants en
pràctiques de grau i de màster de geografia, història i biologia.

-Actualització de les dades de
formació dels membres de l’IME

Projectes de final de grau de Ciències Ambientals amb la UAB.

-Nous membres de l’IME

Gemma Albiol. Curs de la Universitat de Girona sobre història de la
llengua a Menorca.
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Col·laboracions
institucionals

-Cooperació i
manteniment d’intercanvis
amb altres institucions
culturals tant de l’àmbit
propi de la llengua
catalana com espanyoles i
estrangeres.
-Planificació de les línies
prioritàries de recerca
potenciant les relacions
institucionals.
-Conversió de l’IME en
l’òrgan consultiu de
referència cultural i
científica per a les
administracions
autonòmiques, insulars i
locals
-Increment de les
aliances amb tot tipus
d’institucions culturals i
científiques
-Planificació i realització
de les accions pertinents
per a l’establiment de
l’IME
com
a
òrgan
consultiu
de
les
institucions.
-Dimensió de l’IME com a
referent per excel·lència
de la cultura i de la ciència
dins i fora de Menorca,
-Reconeixement de l'IME
com a entitat R+D tant a
nivell estatal com
autonòmic.
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-Nombre
de
convenis
i
intercanvis
-Línies consolidades i noves
línies d’investigació obertes amb
altres institucions.
-Nombre de consultes
-Nombres d’actes coorganitzats
-Nombre
d’informes
oficials
demanats i lliurats
-Accions
realitzades
per
consolidar l’IME com a òrgan
consultiu
-Nombre de representacions de
l’IME en òrgans consultius o
assessors d’altres institucions.
-Nombre de membres de l’IME
en òrgans consultius externs com
a representants de la institució.
-Nombre de membres de l’IME
en òrgans d’altres institucions a
títol personal.
-Reconeixements rebuts per
l’IME o pels seus membres.
-Nombre de projectes i de grups
d’investigació reconeguts com a
R+D.
-Actes de coordinació de l’IME
amb altres entitats.

Conveni amb el Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular
de Menorca per actualitzar el sistema d’indicadors del Pla Territorial
Insular (PTI).
Conveni amb el GOB-Menorca per elaborar la cartografia digital de
l’inventari 2014 de valors naturals en finques agràries en custòdia.
Conveni amb l’Agència de Reserva de Biosfera per a desenvolupar un
sistema d’indicadors de sostenibilitat per a la Xarxa Mundial d’Illes
Reserva de Biosfera.
Col·laboració amb el Cercle d’Economia de Menorca per a desenvolupar
informes i indicadors de conjuntura econòmica.
Estudiar la manera d’integrar-se en xarxes que treballin sobre temes que
afecten Menorca, com ara l’observatori sobre la regió euromediterrània
que impulsa l’EURAM (Euroregió de l’Arc Mediterrani), de l’Institut
Villalonga d’Economia i Empresa, el qual elaborarà indicadors sobre
capital humà, capital social, capital públic i capital físic, o l’Institut d’Estudis
Eivissencs.
Renovació dels convenis específics per a les aportacions a la UIMIR de
les institucions implicades (Ajuntament de Maó, CIM, UIB, UB i UOC)
Col·laboració amb el CTAL (Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic)
i SITIBSA (Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears).
Un membre de la Secció de Llengua i Literatura en el jurat del XIII premi
Josep Vivó de Glosa Escrita.
Un membre de la Secció de Llengua i Literatura en el jurat del I premi de
Narrativa Juvenil del Consell Insular.
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-Millora de la

Comunicació
Interna i externa

comunicació entre
membres i seccions
-Potenciació
del
funcionament
i
la
comunicació
interns
mitjançant la creació de
grups de treball i la
distribució de tasques.

-Millora de la pàgina WEB:
nombre d’’actualitzacions.
-Nombre i origen de consultes a
la WEB
-Creació i manteniment d’una
revista digital: periodicitat.
-Ús d’una
d’usuaris

intranet:

-Disposició d’una
estructura administrativa
adequada a la seva
missió.

Actualització dels continguts referits a Menorca de la Viquipèdia en
diferents idiomes

nombre

-Posada
en
ple
funcionament
de
les -Nombre de publicacions digitals
possibilitats
de
comunicació interna i
externa ofertes per les
TIC: pàgina WEB, revista
digital, intranet, publicació
on line, utilització de
serveis externs.

Estructura
interna

Aconseguir que els membres de la institució remetin els seus treballs
d’investigació, especialment els que tenen a veure amb Menorca, a l’IME i
que aquest els difongui entre tots els membres, o almanco els de la secció
corresponent.

Revisió, ampliació i difusió [web IME] dels fitxers de membres
Actualització periòdica dels web de l’IME i de l’OBSAM i els seus
facebook. .

-Nombre i perfil de personal.
-Percentatge d’increment del
pressupost per capítols i partides.

Planificació setmanal de tasques administratives
Incrementar les actuacions per aconseguir recursos externs.

-Increment del pressupost -Quantitat de pressupost extern
i diversificació de les fonts del CIMe i diversitat de fonts.
de finançament.
-Tasques
assignades
als
-Millora de la participació
membres de l’IME.
entre membres i seccions,
-Nombre de reunions anuals
(registre anual)
-Nombre de comissions intra o
interseccions.
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Projecció
social

-Difusió de la cultura i dels
resultats de les recerques -Presència
als
mitjans
de
comunicació: notícies generades
-Presència dins el conjunt i aportacions pròpies.
de la societat menorquina
gràcies al diàleg i a la
-Col·laboracions
amb
els
difusió culturals.
ajuntaments de l’illa.
-Millora de 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.
-Col·laboració amb
ajuntaments de l'illa

Programa setmanal dedicat a l’IME a RADIO-SER
Cartes d’opinió de la Secció de CCNN sobre temes d’ actualitat
medioambiental.

-Actes dins i fora de Menorca

Presentació pública dels resultats dels treballs objecte de beques de
recerca i premis d’investigació

-Col·laboracions
d’ensenyament:
d’activitats.

Xerrada o tertúlia sobre els 25 anys de la caiguda del mur de Berlín

amb

centres
nombre

-Nombre de visitants a l’IME i
l’OBSAM

els -Nombre
de
personalitats
destacades.

visites
de
culturals

Xerrada o tertúlia sobre el centenari de l’inici de la I Guerra Mundial
Xerrades de presentació de les conclusions de les Jornades de 20 anys de
Reserva de Biosfera a diferents pobles de l’illa.

-Col·laboracions editorials i de
producció d’exposicions.
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