L’acte Fem xarxa del TERMCAT reuneix un
centenar d’experts i col·laboradors per fer balanç
de l’any
En la tercera edició del Fem xarxa s’han presentat diversos projectes terminològics
fruit de la col·laboració entre persones i institucions de diferents àmbits d’activitat.

El Palau Robert ha acollit aquest matí l’acte Fem xarxa, organitzat pel TERMCAT com a
punt de trobada i de diàleg entre totes les persones que al llarg de l’any han col·laborat
en els diferents projectes del Centre de Terminologia. En aquesta ocasió s’hi han aplegat
més de cent persones provinents dels sectors d’activitat vinculats a la creació i la difusió
de la terminologia, especialment experts assessors dels diversos àmbits del coneixement
i professionals de la llengua i la comunicació.

Jordi Bover, director del TERMCAT, ha conduït l’acte i ha destacat el valor de fer xarxa
en el treball terminològic, i la voluntat de continuar fent créixer una xarxa temàtica
d’especialistes per atendre les necessitats terminològiques que planteja la societat
catalana actual.
Com a mostra del treball en xarxa, representants de diverses institucions han presentat
breument quatre projectes terminològics que incideixen en sectors diferents.
Concretament, han estat Neus Nogué (professora del Departament de Filologia Catalana
de la Universitat de Barcelona), Xavier Pons (catedràtic de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona), Pilar López (directora del Centre de Normalització Lingüística
L’Heura de Santa Coloma de Gramenet) i Ignasi Genovès (director general d’Atenció
Ciutadana i Difusió de la Generalitat de Catalunya). En les seves intervencions han
explicat el valor que ha aportat el treball en xarxa en activitats com l’acollida i formació
d’estadants al TERMCAT, i en projectes com el Diccionari de teledetecció, Els sabors del
món i la Terminologia bàsica de les xarxes socials.
Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, ha destacat que el TERMCAT,
en el context dels trenta anys de singladura de les accions en política lingüística, continua
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essent una estructura d’estat que fa possible que la llengua avanci en la ciència i la
tecnologia, de la mà dels especialistes i les institucions que ho impulsen.

L’acte ha acabat amb la projecció d’un muntatge audiovisual en record de Rosa Colomer,
directora del TERMCAT durant 10 anys, que va morir el 22 d’octubre passat. Aquest
muntatge ja es pot veure al canal de Youtube del TERMCAT; la resta d’intervencions hi
estaran disponibles ben aviat.

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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