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L’equip directiu de l’Associació Europea de Termi-
nologia celebra virtualment la seva assemblea 
anual 
 
L’assemblea general de l’Associació s’ha fet coincidint amb la celebració de 
la cerimònia de lliurament dels Premis Internacionals de Terminologia, que 
ha aplegat professionals del sector d’arreu d’Europa. 
 

 
El passat 25 de novembre el TERMCAT ha participat a l’assemblea general de 
l’equip directiu de l’Associació Europea de Terminologia (AET), que aquest any 
s’ha celebrat virtualment, i a la cerimònia de lliurament dels Premis Internacionals 
de Terminologia. 
 

 
 
En l’assemblea s’han analitzat temes com la planificació de la propera Cimera 
Europea de Terminologia, que tindrà lloc a Dublín (novembre 2021); la celebració 
d’una conferència internacional virtual sobre pandèmia i terminologia impulsada 
per la Universitat de Vaasa (Finlàndia) en col·laboració amb l’AET, i la planificació 
de l’acció en cooperació prevista per al primer semestre de l’any. 
 
L’Associació Europea de Terminologia té com a missió fomentar el multilingüisme 
per mitjà de la terminologia, proporcionant una plataforma en el pla europeu que 
contribueixi a promoure i professionalitzar l’activitat terminològica, millorar-ne el 
reconeixement i establir ponts de cooperació entre organitzacions, associacions i 
entitats de l’àmbit. 
 
Durant l’assemblea general de l’Associació Europea de Terminologia, el 
TERMCAT ha tornat a ser escollit com a membre de l’equip directiu i se li ha 

https://sites.univaasa.fi/vakki2021/en/home/
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demanat que continuï encarregant-se de la Secretaria Tècnica i Executiva i de la 
Tresoreria de l’Associació. 
 
Actualment, la terminòloga Sandra Cuadrado ocupa la secretaria executiva i la 
tresoreria d’aquest organisme en representació del TERMCAT, i en coordina les 
accions comunicatives i de cooperació; això comporta el control i l'execució de les 
finances, la coordinació dels acords de col·laboració amb altres institucions de 
l’esfera terminològica internacional, les accions de cooperació amb els membres, 
els acords de patrocini, la comunicació digital i la publicació mensual del butlletí, 
entre d’altres actuacions. 
 
 
 

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. 

 
 
 
Barcelona, 26 de novembre de 2020 
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