El TERMCAT ha participat en la Cimera Europea de
Terminologia a Sant Sebastià
Organitzada per l’Associació Europea de Terminologia, ha aplegat més de
cent representants d’organismes internacionals vinculats al treball
terminològic
Els dies 22 i 23 de novembre s’ha dut a terme a Sant Sebastià la IX Cimera
Europea de Terminologia, organitzada per l’Associació Europea de Terminologia
(AET) amb la col·laboració especial d’UZEI, el Centre de Terminologia Basc, amb
motiu del seu 40è aniversari. També hi han col·laborat el Departament de Cultura
del Govern Basc i la Delegació General de la Llengua Francesa i de les Llengües
de França.

Més de cent representants de diversos organismes europeus vinculats a la
terminologia han tingut ocasió de debatre sobre la gestió, la qualitat i l’impacte del
treball terminològic. El programa de la Cimera preveia sis sessions de treball,
dedicades a aspectes com ara la planificació terminològica, la metodologia, el
paper del terminòleg, la difusió i la implantació dels termes.
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El TERMCAT hi ha participat amb la ponència Thematic portals, a shortcut to
disseminate terminology to specialized users, a càrrec del seu director, Jordi
Bover, i també s’ha encarregat de la moderació de la taula “The Dissemination of
Terminology”, a càrrec de la terminòloga Sandra Cuadrado.
Durant les jornades de la Cimera Europea de Terminologia també s’ha dut a
terme l’assemblea general de l’Associació Europea de Terminologia, en la qual el
TERMCAT ha tornat a ser escollit com a membre de l’equip directiu i se li ha
demanat que continuï encarregant-se de la Secretaria Tècnica i Executiva i de la
Tresoreria de l’Associació.

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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