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Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears 

Pàgina web: http://www.uib.es/catedra/camv/CDSIB/ 

Contacte: cdsib@uib.cat 

 

El Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears 

(CDSIB) és un del projectes permanents de la Càtedra Alcover-Moll-

Villangómez. La coordinació del centre és a càrrec del Grup de 

Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB), adscrit al 

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la 

Universitat de les Illes Balears. 

 Els principals objectius del CDSIB són oferir informació 

actualitzada sobre bibliografia i informació documental relativa a 

legislació lingüística, política i planificació lingüístiques, lingüística 

aplicada i matèries afins; donar suport documental en recerca en 

aquestes àrees a les organitzacions públiques i privades de la 

planificació lingüística, als investigadors universitaris, a gabinets 

d’estudi, recercadors individuals, professors de llengua i literatura i al 

públic en general; difondre productes de valor afegit (bibliografies, 

reculls d’articles, novetats, etc.), i fomentar l’elaboració de treball i 

estudis sobre la situació sociolingüística de les Illes Balears. 

 Amb aquesta finalitat el CDSIB ofereix accés a les bases de 

dades i al fons documental del Centre de Documentació de 

Catalunya, que consta de més de 26.000 volums, i als productes que 

elabora, mitjançant un conveni signat entre la Universitat de les Illes 

Balears i la Direcció General de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya. Aquest Centre és el primer de l’Estat 

espanyol i un dels més importants de la Unió Europea en la seva 

matèria. 

 Els dos centres comparteixen la base de dades de premsa. 

Aquesta, consultable en línia, aplega notícies, articles d’opinió, 

editorials i entrevistes periodístiques sobre qualsevol tema relacionat 

amb la llengua, catalana majoritàriament, publicats des de l’any 2000 

fins a l’actualitat. El CDSIB s’encarrega de la catalogació de tota la 

informació sobre llengua apareguda als diaris de la comunitat 

autònoma a partir de gener de 2005. A dia d’avui la base de dades 
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inclou més de 70.000 entrades, de les quals més de 10.500 fan 

referència a l’àmbit geogràfic de les illes Balears. 

A part de les tasques de catalogació i assessorament, des del CDSIB 

s’han organitzat o col·laborat en activitats de divulgació de la recerca 

com el cicle de conferències “Llengua i identitat”, organitzat pel 

GRESIB, la jornada “La situació de la llengua. Darreres recerques” i 

la revista CURS (Coneixements, usos i representacions socials de la 

llengua catalana). 

 El Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes 

Balears té la seva seu a l’edifici Ramon Llull del campus de la 

Universitat de les Illes Balears. El telèfon és el 971172357 i l’adreça 

electrònica és cdsib@uib.cat Si en voleu més informació podeu 

consultar-ne la web: http://www.uib.es/catedra/camv/CDSIB/ 

 

Miquel Gomila Garcies 
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