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1. Introducció
1.1. Presentació
El Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB) es va crear
com a projecte de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez l’any 2003. Després de la
paralització de les activitats de la Càtedra, el CDSIB continua en funcionament sota la
tutela del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i la gestió del Grup de
Recerca en Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) de la Universitat de les Illes
Balears (UIB).
El CDSIB disposa d’un fons de bibliografia en sociolingüística i una base de dades de
premsa. El fons de bibliografia en sociolingüística està integrat en la Biblioteca de la
Universitat de les Illes Balears i està format per llibres de les especialitats següents:
sociolingüística, política i planificació lingüística, lingüística aplicada, ensenyament i
didàctica de la llengua, dret lingüístic, geografia lingüística i antropologia lingüística. El
fons és a disposició d’estudiants i investigadors de la UIB i de fora; en aquest sentit, s’han
acollit doctorands i investigadors en fase de formació procedents de diverses universitats
europees, que estudien la situació sociolingüística de les Illes Balears.
Per altra banda, el CDSIB posa a l’abast dels seus usuaris la base de dades de premsa de
la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Aquesta base de
dades 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. Inclou més de 100.000 registres, consultables en línia per diferents
camps.

1.2. Gestió tècnica del CDSIB
L’encarregat de la gestió tècnica i la coordinació del Centre de Sociolingüística de les Illes
Balears és el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB). El GRESIB
forma part de la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, representacions i usos del català de
l’Institut d’Estudis Catalans), que coordina diversos grups científics que treballen sobre la
situació i l’evolució del català arreu dels Països Catalans entorn, principalment, dels usos,

coneixements i vies d’adquisició de la llengua, i més secundàriament, de les
representacions, actituds i ideologies que se’n tenen, així com de les varietats que s’hi
observen.
Les línies de recerca del GRESIB se centren en la descripció de la situació
sociolingüística de les Illes Balears, la planificació lingüística i l’avaluació de les
intervencions institucionals, i la variació lingüística i els diferents models de llengua.
Actualment, el GRESIB està format pels següents membres, tots professors de la UIB,
als quals s’afegeixen col·laboradors externs de manera permanent o per a projectes
concrets:
Investigadora principal: Dra. Maria del Mar Vanrell Bosch.
Membres: Dr. Jaume Corbera Pou, Dr. Gabriel Bibiloni Cañellas, Dr. Lluís Barceló
Coblijn, Dra. Ariadna Benet Parente, Sr. Miquel Gomila Garcies.
Col·laboradors: Dra. Rosa Maria Calafat Vila, Dr. Joan Melià Garí, Dr. Joan Antoni
Mesquida Cantallops. Dr. Francesc Josep Torres Tamarit, Dr. Antoni Ignasi Alomar
Canyelles, Dra. Laia Darder Estévez, Sra. Caterina Canyelles Marquès, Sr. Bartomeu Font
Sbert, Sr. Ignasi Mascaró Pons, Sr. Sebastià Moranta Mas, Sr. Joan Albert Villaverde
Vidal.
L’any 2020 el CDSIB ha comptat amb una subvenció de la Direcció General de Política
Lingüística (Conselleria de Cultura, Participació i Esports), que ha permès, entre altres
coses, la renovació dels contractes de dos tècnics de suport a la recerca:
– Francisca Castell Orell: 20 h setmanals. Data d’inici del contracte 01/01/2020 – data
d’acabament del contracte 31/12/2020.
– Miquel Gomila Garcies: 20 h setmanals. Data d’inici del contracte 10/02/2021 – data
d’acabament del contracte 19/02/2020.
– Dídac Martorell Paquier, en substitució de Miquel Gomila Garcies: 20 h setmanals.
Data d’inici del contracte 01/11/2020 – data d’acabament del contracte 31/12/2020.

1.3. Objectius
Els objectius del CDSIB són bàsicament oferir informació actualitzada sobre qüestions
relacionades amb la sociolingüística, donar suport documental en la recerca lingüística i

sociolingüística, difondre productes de valor afegit i fomentar l’elaboració de treballs sobre
la situació sociolingüística de les Illes Balears.
A continuació us oferim una llista detallada dels objectius específics del Centre:
• 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 la recerca lingüística i sociolingüística a les
organitzacions públiques i privades de la planificació lingüística, als investigadors
universitaris, a gabinets d’estudi, investigadors individuals i al públic en general.
• Difondre productes de valor afegit (bibliografies, reculls d’articles, novetats, etc.).
• Fomentar l’elaboració de treballs i estudis sobre la situació sociolingüística de les
Illes Balears.
Amb aquesta finalitat, el CDSIB:
• Adquireix documentació diversa (bibliografia, estudis inèdits, notícies de premsa,
publicacions diverses, etc.) generada sobre la situació de la llengua catalana,
especialment a les Illes Balears, i els principals estudis i assaigs de sociolingüística
general, per posar-los a disposició d’investigadors, grups de recerca, responsables
de la planificació lingüística, estudiants i, en general, de totes les persones que
estiguin interessades a disposar d’aquesta informació.
• Tracta i conserva materials documentals en qualsevol suport sobre diferents
temàtiques relacionades amb la llengua.
• Té accés a les bases de dades i al fons documental del Centre de Documentació de la
Secretaria de Política Lingüística i als productes que elabora, mitjançant un conveni
signat entre la Universitat de les Illes Balears i la Secretaria 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.
• Organitza activitats de caire divulgatiu dels resultats obtinguts a partir de les
investigacions duites a terme pels membres del GRESIB.

• Promou activitats de difusió de coneixements i experiències relacionats amb la
planificació lingüística i models de llengua que es consideren d’interès per als
investigadors i els responsables tècnics de planificació lingüística a les Balears.
• Ofereix suport i coordina, juntament amb el GRESIB, la revista CURS
(Coneixements, usos i representacions socials de la llengua catalana). Aquesta
revista recull treballs sobre la situació sociolingüística de les Illes Balears o altres
territoris de parla catalana elaborats per estudiants de la UIB, membres del GRESIB
o col·laboradors esporàdics. La periodicitat de la revista és anual. Actualment,
aquesta revista es troba en fase de reestructuració.

2. Memòria d’activitats 2020
2.1. Actualització dels llocs web
El CDSIB va estrenar el setembre de 2017 un nou lloc web amb la intenció d’oferir als
usuaris un accés més fàcil i intuïtiu als documents del seu fons (bibliografies selectives,
dades estadístiques, campanyes lingüístiques, etc.).
A la taula següent s’hi mostra el nombre de visites que ha rebut el 2020, en comparació

Octubre

Novembre

Desembre

Total

2018 10
40
29
3
27 82 36 15
2019 46
22
20 30 210 194 315 208
2020 451 373 144 173 262 133 177 158
* Dades a 21 de desembre de 2020.

Setembre

Agost

Juliol

Juny

Maig

Abril

Març

Febrer

Gener

amb els dos anys anteriors:

35
352
77

33
337
152

60
313
244

22
289
138*

392
2.336
2.412

El 2018 va tenir 196 visitants diferents. El 2019 en va tenir 1.459, i el 2020 (a 21 de
desembre) 1.742.
Durant el 2020, els tècnics del CDSIB han duit a terme diverses tasques de manteniment
i actualització del web. Més concretament, la tasca realitzada s’ha enfocat en dos aspectes.

– Millora de l’entorn web (estructura i imatge):
• Amb la implementació i actualització del nou entorn de WordPress del sistema de
shortcodes a blocks, moltes parts del web havien quedat obsoletes, i s’han adaptat al
nou sistema (accés i horari, accés als materials audiovisuals, etc.)
– Actualització dels documents i creació de nou contingut.

2.1.1. Serveis
Durant el 2020 s’ha actualitzat el subapartat de «Noves adquisicions» del web.

2.1.2. Documents
Aquesta secció recull documents relacionats amb la sociolingüística a les Illes Balears:
reculls bibliogràfics sobre les principals obres publicades en relació amb la planificació
lingüística, la legislació lingüística, l’ensenyament en català, la història de la llengua, la
demografia lingüística, etc.; reculls de premsa; un recull de la legislació que regula l’ús del
català arreu del domini lingüístic; estudis diversos sobre la sociolingüística de les Illes
Balears; informes sobre la situació de la llengua catalana, i altres documents d’interès
sociolingüístic.
Hi podeu accedir en el següent enllaç: http://cdsib.uib.cat/documents/.
• Bibliografies selectives: en aquest apartat s’hi recullen documents elaborats a partir
de les bibliografies selectives sobre temes monogràfics del Centre de Documentació
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i també del buidatge de
publicacions periòdiques o monografies que tenen per tema la sociolingüística.
Durant el 2020 s’han actualitzat, revisat i ampliat les bibliografies selectives que ja
estaven penjades al web i s’espera que durant el 2021 es continuï amb aquesta tasca
i es publiquin al web. A més, també es va revisar i ampliar una nova bibliografia
selectiva sobre acollida lingüística cedida per Catalina Amengual que, durant aquell
curs, havia realitzat un TFG sobre el tema.
• Dossiers temàtics: els dossiers temàtics de premsa són reculls sobre un tema
d’actualitat lingüística en què podreu trobar agrupades totes les notícies que han
aparegut a la premsa balear sobre un tema en concret, com són ara la discriminació
lingüística, la política lingüística a l’educació, etc. L’última actualització publicada

d’aquests dossiers es va fer l’any 2009. Durant el 2020 es volia actualitzar, però ens
varen avisar que hi havia problemes jurídics per fer-ho. Estam pendents amb el
Centre de documentació de la Generalitat de Catalunya per fer un acord conjunt i
actualitzar-lo. Així mateix, s’han desat els resums de premsa que ens envia la
Direcció General de Política Lingüística del GOIB i es va començar a fer un primer
recull per temes amb els resums del primer semestre de l’any.
• Legislació lingüística: aquesta secció recull documents legislatius en matèria
lingüística dels diferents territoris de parla catalana. L’any passat s’actualitzà aquest
apartat i, durant el 2020, s’ha creat un nou apartat de «Novetats legislatives» a partir
d’una cerca d’estudis relacionats amb les novetats legislatives de cada any. Aquesta
nova secció recull les «Cròniques legislatives» publicades semestralment a la revista
Llengua i Dret i els documents «Novetats legislatives» elaborats per la Plataforma
per la Llengua entre els anys 2014 i 2017.
• Estudis: aquesta secció inclou estudis que tenen relació amb la sociolingüística
coordinats pel Grup de Recerca en Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) o
per altres grups de recerca o institucions. Durant el 2020 s’ha revisat i actualitzat
aquest apartat.
• Informes sobre la situació de la llengua catalana: en aquesta secció s’hi han
inclòs els informes de compliment de la Carta europea de les llengües regionals o
minoritàries a les Illes Balears i també els informes de l’Observatori de la Llengua
Catalana que, fins ara, es podien trobar a l’apartat «Altres documents».
• Altres documents: finalment, el web del CDSIB ofereix als seus visitants un recull
de declaracions, dossiers i altres documents elaborats per organismes públics i
entitats culturals. En aquest cas, la tasca que s’ha duit a terme ha consistit en la
reestructuració i actualització de l’apartat que s’ha organitzat amb desplegables.

2.1.3. Dades estadístiques
El web del CDSIB posa a l’abast dels seus usuaris un recull de dades estadístiques de les
Illes Balears en diferents formats: dades de població, enquestes sociolingüístiques, el català
a la selectivitat, dades sociolingüístiques a partir dels censos de població, evolució de dades
sociolingüístiques i mapificació de dades sociolingüístiques.

La tasca duita a terme enguany en aquest apartar ha consistit en l’actualització de les
dades i la creació de nou contingut.
• Població: preparació de les taules de població amb les dades corresponents a l’any
2019 i revisió de les dades corresponents als anys anteriors. Es preveu seguir fent la
revisió durant el 2021.
• Censos de població: en aquest apartat fins ara només hi havia la informació referida
al cens del 2001. Enguany s’han acabat d’elaborar els documents de dades
sociolingüístiques dels anys 1991 i 2011. Es preveu la publicació d’aquests
documents al web del CDSIB per als primers mesos del 2021.
• Mapificació de dades sociolingüístiques: s’ha publicat la revisió dels materials feta
durant el 2019, consistent en la revisió dels formats i l’addició de títols i llegendes.
Així mateix, s’han creat els mapes amb les noves dades de població de l’any 2019.
Durant el segon trimestre de l’any es va decidir canviar el format dels mapes per
adaptar-los a la nova estètica del web i, durant uns mesos, un dels tècnics es va
dedicar a actualitzar-los tots de nou.
Es preveu, durant el 2021, continuar actualitzant les dades amb les noves
informacions relatives al 2020, així com continuar-ne el manteniment i revisió
constant.

2.1.4. Campanyes de normalització lingüística
En aquest apartat s’hi ha replegat un recull de campanyes de normalització lingüística
duites a terme per diferents entitats de les Illes Balears (Govern, Consell, Universitat), així
com d’altres comunitats autònomes i entitats cíviques.
L’any 2018 es varen acabar de digitalitzar els materials multimèdia i gràfics de
campanyes de normalització lingüística de què ja disposàvem i es va classificar i
seleccionar tot aquest material. Enguany s’ha publicat al web la campanya de la Plataforma
per la Llengua: «Som 10 milions, som una llengua».
Durant el 2021 aquest apartat s’hauria d’adaptar a la nova estètica del web pel que fa a
la incrustació d’imatges i arxius.

2.2. Divulgació de les activitats
Una part de la tasca que duen a terme els tècnics del CDSIB té a veure amb la divulgació i
difusió de les activitats i els treballs que es generen en el Centre que s’organitzen
conjuntament amb el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB).
En aquest sentit, s’ha continuat treballant amb les estratègies iniciades els anys
anteriors: presència a les xarxes socials i actualització de les activitats als webs del
GRESIB i del CDSIB.
Pel que fa als perfils que es varen crear el 2018, cal dir que han tengut molt bona
acollida entre el públic i que s’ha aconseguit augmentar considerablement el nombre de
seguidors, especialment a Twitter i Facebook:

Twitter
@GRESIB_CDSIB
Instagram
@gresib_cdsib
Facebook
@GRESIB

2018 (03/12/2018)
208 seguidors
415 tuits
108 seguidors
27 publicacions

2019 (12/12/2019)

2020 (18/12/2020)

485 seguidors

568 seguidors

179 seguidors
74 publicacions

82 seguidors

209 seguidors

237 seguidors
36 publicacions
238 m’agrada
246 seguidors
79 publicacions

El tipus d’informacions que s’han compartit no només han estat relacionades amb les
activitats del CDSIB i el GRESIB, sinó també amb actes, conferències i cursos que es duen
a terme en altres universitats, congressos sobre (socio)lingüística, publicacions, etc.
Per altra banda i en la mateixa línia, s’ha mantingut el compte de correu
gresib.cdsib@gmail.com, que es creà l’any passat per tal de difondre les activitats entre la
llista de contactes de persones que en qualque moment han mostrat interès per la tasca duita
a terme des del Centre i el grup de recerca (assistents a cursos i jornades, professors,
alumnes, etc.).
Finalment, s’ha posat en marxa el Bolletí mensual del GRESIB-CDSIB, a través de la
plataforma de Mailchimp. S’envia per correu electrònic a una llista de distribució de 242
correus subscrits. El número 1 ha aparegut el desembre de 2020. En aquest bolletí s’hi
notifiquen les activitats relacionades amb el GRESIB i CDSIB que es faran el mes següent,
així com aquelles altres activitats relacionades amb la sociolingüística.

2.3. Divulgació de dades sociolingüístiques
El CDSIB organitza activitats de caràcter divulgatiu dels resultats obtinguts a partir de les
investigacions duites a terme pels membres del GRESIB. Després de la publicació de
l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014, la principal tasca de divulgació de
dades sociolingüístiques que s’ha duit a terme ha estat la difusió de les dades de
l’EULIB2014.
A finals de gener de 2018 es va publicar el primer vídeo de la sèrie Notícies de Llengua,
s’hi mostraven dades corresponents als usos i coneixements lingüístics dels joves d’entre
15 i 29 anys, extretes de l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014,
estudi dut a terme entre els darrers mesos de 2014 i el primer de 2015, amb la col·laboració
de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern
de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears. En el vídeo podíem veure que el
coneixement de català dels joves és alt —aproximadament un 80 per cent dels joves
enquestats saben parlar i escriure en català—, però que l’ús real que fan de la llengua no es
correspon amb el seu nivell de competència.
El segon vídeo tracta dels usos lingüístics i el consum cultural que fan els joves d’entre
15 i 29 anys, prenent com a base les dades procedents de l’estudi Baròmetre de la cultura
2010, l’estudi El consum cultural de les Illes Balears. Informe dels resultats 2016 i les
dades obtingudes a l’EULIB2014. Tot i que el domini bàsic del català entre els joves
nascuts a les Illes Balears és general, la baixa oferta de lleure i cultura i la manca de difusió
d’aquesta oferta són alguns dels factors que fan que el consum en aquesta llengua se situï
molt per sota del coneixement. Donada aquesta situació, l’objectiu del vídeo és doble. Per
una banda, donar a conèixer les dades de consum cultural disponibles actualment i, per
l’altra, visibilitzar l’oferta existent en els diferents sectors. A partir de l’anàlisi de les tres
fonts esmentades, podem observar que hi ha una diferència important entre l’ús d’Internet,
els videojocs, la música i el cinema, d’una banda, i la lectura, de l’altra. En el primer cas, el
català hi té una presència força precària, menys d’un 10 per cent. En canvi, en el cas de la
lectura, el percentatge de consum en català és més elevat, d’un 22 per cent.
A aquest vídeo, el seguirà un tercer que presentarà dades sobre els canvis demogràfics
viscuts els últims anys a les Illes Balears i la repercussió evident que tenen en la situació

sociolingüística. Aquest tercer vídeo l’hem començat a preparar durant el 2020, i es preveu
tenir-lo enllestit a principis de 2021.

2.4. Revisió de l’article «Usos lingüístics i consum cultural en català dels joves de les
Illes Balears: tres fonts de dades en relació» a la revista Treballs de sociolingüística
catalana
A la memòria de l’any passat es feia constar que havíem finalitzat i tramès l’article «Usos
lingüístics i consum cultural en català dels joves de les Illes Balears» (finalment: «Usos
lingüístics i consum cultural en català dels joves de les Illes Balears: tres fonts de dades en
relació») a la revista Treballs de sociolingüística. Durant el mes d’abril vàrem rebre
l’acceptació de l’article i vàrem començar a treballar amb les revisions que ens varen fer
arribar. Finalment el mes de maig vàrem poder trametre’n la versió definitiva i es preveu
que l’article aparegui al número 30 que s’ha de publicar l’any 2021.

2.5. Noves adquisicions del fons bibliogràfic
El CDSIB adquireix documentació diversa (bibliografia, estudis inèdits, notícies de
premsa, publicacions diverses, etc.) sobre la situació de la llengua catalana, especialment a
les Illes Balears per posar-los a disposició d’investigadors, grups de recerca, responsables
de la planificació lingüística, estudiants i, en general, de totes les persones que estiguin
interessades a disposar d’aquesta informació.
En aquest sentit, enguany, el Centre ha sol·licitat i adquirit els següents llibres per a
incorporar al fons bibliogràfic:

Tapa i índex

Referència del llibre

Topogràfic

Massip-Bonet, Àngels. (2018). Imbricacions entre
variació històrica i variació geogràfica en la
llengua catalana. Barcelona: Universitat de

449.971MB

Barcelona.

Perea, Maria Pilar; Massip-Bonet, Àngels. (eds.)
(2018). Noves aproximacions a la lexicografia

449.93NOV

dialectal. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Així mateix, també s’ha procedit a catalogar alguns materials com la Revue des langues
romanes, que hi havia al CDSIB sense catalogar, així com els materials que es comenten al
punt següent.

2.6. Conservació de materials
Una de les tasques que duu a terme el CDSIB és la de tractar i conservar materials
documentals en qualsevol suport sobre diferents temàtiques relacionades amb la llengua.
Enguany s’han fet tasques d’adquisició, conservació i catalogació de diversos fons de
Jaume Corbera i Joan Melià, que s’han cedit al CDSIB. En aquest, sentit, durant el 2021 es
pretén continuar aquestes tasques. Així mateix, es planteja fer una tria i procés de

digitalització de diversos fons i materials didàctics, que per les seves característiques es
considera adient posar-les a l’abast del públic, sota la signatura d’un document amb el qual
l’usuari es compromet a fer ús estrictament científic del material. És el cas de l’Arxiu
Audiovisual dels Dialectes Catalans de les Illes Balears, digitalitzat l’any passat, i també de
les diverses capses amb documentació que es troben al CDSIB, tant les antigues, com les
cedides principalment per Joan Melià durant el 2020.
Per tal d’agilitzar aquesta tasca de digitalització i catalogació en format digital durant el
2019 es va adquirir un servidor NAS (Network Attached Storage) que ha començat a estar
operatiu a partir del desembre 2020. Durant tot l’any una de les tasques que han duit a
terme els tècnics ha estat organitzar i inventariar els arxius del Centre que s’havien desat a
Drive i a discs durs per tal de seleccionar el material que s’haurà de desar al servidor. Es
preveu que a principi de 2021 es pugui desar tot aquest material al servidor i que es
comencin també les tasques de digitalització d’algunes de les obres dels professors
Corbera, Melià i altres coautors.

2.7. Suport tècnic en les activitats organitzades pel GRESIB o en les quals el grup de
recerca hi ha col·laborat
El CDSIB promou activitats de difusió de coneixements i experiències relacionats amb
la planificació lingüística i models de llengua que es consideren d’interès per als
investigadors, els responsables tècnics de planificació lingüística a les Balears i el públic en
general.
L’any passat el CDSIB col·laborà en les jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de
Comunicació, organitzades per la Direcció General de Política Lingüística i el GRESIB.
Ara bé, enguany ha nascut el Gabinet d’Assessorament Lingüístic dels Mitjans de
Comunicació GALMIC, a partir d’ara organitzadors d’aquestes jornades. D’aquesta
manera, el CDSIB ha passat, en segon pla, a fer-ne la difusió, però no ha participat
directament en la seva gestió.
Els dies 20-30 de gener de 2021 s’organitzà el 18th Old World Conference in
Phonology a Eivissa. El CDSIB el 2020 ha donat suport en les tasques de difusió del

congrés, com per exemple el taller «L’adquisició de la fonologia i les interfícies gramaticals
en la llengua i en la L2».
Arran de la pandèmia de la COVID-19, s’han hagut d’adaptar els formats de divulgació
científica. D’aquest nou plantejament han nascut els Seminaris virtuals del GRESIB 20202021. En aquests seminaris s’hi presenten treballs inèdits de l’àmbit de la sociolingüística,
la variació, el canvi lingüístic, l’adquisició de llengües, la pragmàtica i l’anàlisi del discurs.
Durant el curs 2020-2021 els seminaris han estat i seran els dies 18 de desembre de 2020,
22 de gener, 26 de febrer, 26 de març, 30 d’abril, 28 de maig i 25 de juny de 2021. El
CDSIB se n’ha encarregat del disseny, l’organització i la difusió. El primer seminari s’ha
titulat «L’adquisició inicial de la prosòdia de l’evidencialitat», i ha estat a càrrec de Maria
del Mar Vanrell de la Universitat de les Illes Balears, i l’ha presentada Francesc TorresTamarit de la CNRS-Université Paris 8.
Es preveu, de cara al 2021, organitzar conjuntament amb el GRESIB les Jornades de
metodologia qualitativa (març) i el Cicle de conferències sobre planificació lingüística
(maig-juny). Així mateix el 2020 s’havia de preparar l’Escola d’estiu de lingüística
catalana, però la pandèmia de la COVID-19 n’aturà l’organització. Si la situació ho permet,
es farà finalment el 2021.

2.8. Suport tècnic a mitjans de comunicació i organitzacions públiques
A petició de la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Palma, es va elaborar un recull
bibliogràfic sobre coneixement i usos lingüístics entre la població jove de les Illes Balears.

2.9. Altres activitats a les quals el CDSIB ha ofert suport tècnic i difusió
El CDSIB ha col·laborat amb diverses activitats organitzades pels membres del Grup de
Recerca de Sociolingüística de les Illes Balears. En aquests casos, el Centre d’una banda,
ha ofert suport tècnic quan ha estat necessari i, de l’altra, ha fet difusió de les activitats a
través del web del CDSIB, de les xarxes socials, de la llista de contactes de correu
electrònic (gresib.cdsib@gmail.com) i, des de desembre de 2020, a través del Bolletí
mensual del GRESIB-CDSIB.

A continuació, us oferim una llista de les diferents activitats realitzades pels membres
del GRESIB a les quals el CDSIB ha donat suport o ha ajudat a difondre durant l’any 2019:
• 27è Col·loqui Germanocatalà (setembre 2020)
• Cicle de conferències Pioneres (febrer 2020)
• 2 de desembre. Conferència Liyun Wang, com a part de l’assignatura Ensenyament
del Català com a L2.
• Viquimarató.
Així mateix, també s’ha fet difusió des de les xarxes del GRESIB de les activitats
promogudes pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, com ara la III
Olimpíada de Llengua i Literatura catalana (finalment, anul·lada), sessions obertes via
Zoom d’assignatures del grau (exemple: Conversa amb Roger Craviotto, docent de la
Bressola), els directes d’Instagram «Horabauxa Filcat» (entrevistes entre alumnes i
professors del grau) o el nou màster en Competència lingüística i literària: investigació i
ensenyament (Universitat de les Illes Balears). Pel que fa a la difusió del màster en
Competència Lingüística i literària, els tècnics del CDSIB varen preparar també durant el
mes de maig dos vídeos sobre les tasques que es duen a terme des del GRESIB i el CDSIB
per a l’Instagram del màster.

2.10. Alumna de pràctiques al CDSIB
El 15 de desembre ha començat una alumna en pràctiques del Màster Universitari en
Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament, Esperança Colom Oliver.
Algunes de les pràctiques que durà a terme són:
-

Catalogació de llibres i materials del CDSIB.

-

Revisar i crear bibliografies selectives.

-

Revisar i preparar bases de dades estadístiques.

-

Suport a la difusió de les accions del CDSIB.

-

Actualització del calendari del CDSIB.

-

Catalogació del material audiovisual de l’Arxiu audiovisual dels dialectes
catalans de les Illes Balears.

-

Atenció als investigadors, tècnics de planificació lingüística, etc.

Des de la seva incorporació la forma de seguiment i d’orientació de l’estudiant en
pràctiques han estat les reunions setmanals amb la tutora i els tècnics de suport a la recerca
del CDSIB.

2.11. Memòria econòmica
Concepte
Tècnics del CDSIB (nòmines i quota patronal)
Altres
TOTAL

Import
19.778,45
1.901,55
21.680

3. Annexos. Notes i articles de premsa relacionades amb el CDSIB o el GRESIB, i els
seus membres
•22 de maig de 2020: El mallorquí no és un sociolecte, és un dialecte (arabalears.cat).
•22 de maig de 2020: El consum cultural en català, sota mínims (arabalears.cat).
•5 de juny de 2020: La cultura: abans, atacada; ara, aturada pel coronavirus (arabalears.cat).
•23 d’octubre de 2020: La UIB estudiarà com augmentar l’ús del català en els graus on està
més marginat (arabalears.cat).
•20 de desembre de 2020: Els nous mallorquins (arabalears.cat).
•22 de desembre de 2020: El 77,8% dels exàmens de la Selectivitat s'ha fet en català
(dbalears.cat).

