Dinosaures, robots, música i ball: la celebració
dels 30 anys del TERMCAT mostra la terminologia
que ens envolta
L’acte de commemoració va aplegar ahir al vespre més de dos-cents amics i
col·laboradors del Centre

L'acte de commemoració dels 30 anys del TERMCAT, que es va dur a terme ahir,
23 de juliol, al Teatre de Sarrià amb la presència del conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell; del president de l'Institut d'Estudis
Catalans, Joandomènec Ros; de la directora general de Política Lingüística, Ester
Franquesa, i del director del TERMCAT, Jordi Bover, va servir per mostrar com la
terminologia ens embolcalla, perquè és present en tots els àmbits del
coneixement.

Marc Boada, divulgador científic, va obrir l'acte amb una reflexió sobre la
presència dels termes en un àmbit com el de la paleontologia, però també en
molts altres àmbits de la ciència. Va fer una crida a emprar les paraules catalanes
sempre que sigui possible i a importar només les que són imprescindibles.
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Tot seguit Pau Nin, expert en robòtica educativa, va presentar-nos en Darwin, un
petit robot humanoide molt simpàtic, i un gosset que sabia felicitar l'aniversari; tot
plegat, va servir per comentar la terminologia emprada en àmbits tecnològics.
Amb Marti de Borja vam fer un tast il·lustrat de terminologia musical, que es va
acompanyar de l'energia encomanadissa dels balladors de lindy-hop Núria Bonet i
Aitor Leniz, de l’escola SwingCats.
Després d’aquest bloc més lúdic, es va presentar en primícia un vídeo que mostra
les principals línies de treball del Centre de Terminologia, i que va donar peu a les
intervencions de les autoritats presents. Jordi Bover va destacar la importància de
la implicació de tots els usuaris en la tasca de fixació i proposta de nous termes.
La intervenció d’Ester Franquesa va fer patent el suport que des del Govern
s’ofereix al Centre de Terminologia i la importància de la tasca que s’hi fa per al
desenvolupament de tots els àmbits de coneixement. Joandomènec Ros va
centrar el seu parlament a destacar la col·laboració entre el TERMCAT i l’Institut
d’Estudis Catalans en la feina d’ampliació i actualització del corpus de la llengua.
Finalment, Ferran Mascarell va cloure l’acte destacant la importància del treball en
terminologia com una manera de conceptualitzar i ordenar el món, va felicitar tots
els presents per la feina feta i va encoratjar-los a mantenir l’activitat i l’agilitat en la
resposta a les noves necessitats.
Podeu visitar la galeria de fotos de l’esdeveniment a la pàgina del Facebook del
TERMCAT, i seguir les piulades que es van emetre amb l’etiqueta del Twitter
#TERMCAT30.

El TERMCAT és un consorci de la Direcció General de Política Lingüística
adscrit al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya,
l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que
coordina i promou les actuacions terminològiques en llengua catalana.
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