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Acord entre el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) i el Termcat per fer
el primer glossari de projectes científics en català
•

La nova eina de consulta, que està previst tenir acabada el 2012, millorarà la classificació dels projectes de

recerca que es realitzen a Catalunya i en facilitarà l’avaluació quan optin a convocatòries d’ajuts públics.
•

Aquest tesaurus -o llista de termes de catalogació- és el primer sobre recerca que s’elabora a Catalunya.

•

Inclourà 10.000 entrades i tindrà com a base l’estudi de 1.500 projectes de recerca gestionats en el marc de

Talència, la institució de foment a la recerca.
•

El Tesaurus de projectes de recerca és fruit de la col·laboració entre el Comissionat per a Universitats i Recerca

el Centre de Terminologia Termcat.

Un total de 10.000 paraules clau integraran el primer tesaurus que classificarà temàticament els projectes de recerca que es fan a
Catalunya i que està previst tenir acabat el 2012. Aquest recull terminològic serà elaborat pel Centre de Terminologia TERMCAT,
organisme encarregat de la normalització terminològica del català, i comptarà amb la participació de Talència, la institució de foment a
la recerca a Catalunya, que intervindrà en la fixació dels termes i la seva definició conceptual, prenent com a base 1.500 projectes de
recerca finançats per aquesta entitat.
El Tesaurus de projectes de recerca en català, que suposarà una inversió de 72.000 euros, facilitarà l’accés a la informació i millorarà
l’organització terminològica d’aquest àmbit, avui massa complexa, amb més de 100 àrees i sense cap classificació específica. A més a
més, el glossari farà possible una classificació més àgil dels projectes de recerca i permetrà que cadascun dels treballs arribi als
avaluadors més idonis. D’aquesta manera es perfeccionarà la qualitat de l’avaluació a l’hora d’optar a convocatòries d’ajuts públics a la
recerca, actualment gestionats des de Talència.
Talència subministrarà al TERMCAT les dades terminològiques de partida, procedents dels esmentats projectes de recerca, col•laborarà
en l’estudi dels neologismes i canalitzarà la participació dels seus especialistes i els d’altres organismes que puguin participar en els
processos de treball.
Per la seva banda, el TERMCAT durà a terme, amb la participació d’assessors especialitzats, les tasques d’elaboració del tesaurus, que
inclouran la integració de les dades en una base terminològica, l’homogeneïtzació, la revisió temàtica, la normalització formal dels
neologismes que ho requereixin i la revisió final.
Talència, institució de caràcter públic impulsada pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, i mitjà propi de
Govern, impulsa mesures públiques de foment i reconeixement de la recerca a Catalunya, i aspira a convertir-se en un organisme de
referència internacional per a la nostra comunitat investigadora. L’entitat respon al mandat del Pacte Nacional per a la Recerca i la
Innovació (PNRI) que marca, entre altres reptes, l’adopció d’un esquema de nova governança de la recerca a Catalunya intel·ligent,
eficient i eficaç.
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