El TERMCAT publica les actes dels Espais 2021,
dedicats a la terminologia de la meteorologia i
l’emergència climàtica
El llibre és el tretzè volum de la col·lecció En Primer Terme, dedicada a
difondre aspectes metodològics relacionats amb la pràctica terminològica.

El TERMCAT ha publicat en línia el llibre Al cel i a la terra, termes pertot: Espais
Terminològics 2021, que recull les actes de la jornada que es va dur a terme
dedicada a la terminologia de la meteorologia, l’emergència climàtica i altres àrees
relacionades. L’obra és el tretzè volum de la col·lecció En Primer Terme, que el
TERMCAT publica per difondre aspectes metodològics, criteris i reflexions a
l’entorn de la pràctica terminològica.

El volum recull els textos de les aportacions dels experts que van participar a la
jornada, que es va fer l’octubre del 2021 a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.
En concret, s’hi poden trobar els textos següents: “Terminologia del clima: entre
neologia i tradició”, de M. Carme Llasat, catedràtica de Física de l’Atmosfera;
“Meteorologia i terminologia: Una parella ben avinguda?”, d’Eliseu Vilaclara,
exdirector del Servei Meteorològic de Catalunya; i la transcripció de la taula
rodona “La divulgació dels termes meteorològics (especialitzats) en contextos no
especialitzats arreu del territori”, en què van participar Mònica Usart, meteoròloga
de RAC1; Sònia Papell, meteoròloga de Televisió Espanyola a Catalunya, i
Tomàs Molina, meteoròleg de Televisió de Catalunya.
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Les aportacions d’aquests especialistes presenten, amb amenitat i rigor, un
conjunt de reflexions i d’aspectes d’interès per a lingüistes i terminòlegs, i també
per a especialistes de totes les disciplines relacionades amb l’estudi del clima.
L’obra s’afegeix a la col·lecció En Primer Terme, que arriba ja als tretze volums i
que es pot consultar en línia al web del TERMCAT. Inclou les actes de les
diverses edicions dels Espais Terminològics, i també altres volums dedicats a
criteris metodològics relacionats amb la pràctica terminològica.

Al cel i a la terra, termes pertot: Espais Terminològics 2021. Barcelona:
TERMCAT, Centre de Terminologia, 2022. (En Primer Terme, 13. Papers)
<https://arxiu.termcat.cat/enprimerterme/al-cel-i-a-la-terra-termes-pertot-espaisterminologics-2021.pdf>

El TERMCAT és un consorci adscrit a la Generalitat de Catalunya per mitjà de la
Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura, integrat 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, 21 de novembre de 2022
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