
En l’actualitat, hom prepara la publicació de les actes de les Jornades, en edició compar-
tida per la UJI i l’IEC. [V. P.]

I Jornada ACATERM de Terminologia i Traducció (9 de maig de 2003).— Organit-
zada per l’Associació Catalana de Terminologia (ACATERM) i el Servei de Llengües i Ter-
minologia de la universitat Jaume I de Castelló de la Plana, amb la col.laboració de l’Institut
d’Estudis Catalans i l’Institut Joan Lluís Vives, es celebrà a Castelló de la Plana la I Jornada
ACATERM de Terminologia i Traducció.

A més de l’acte d’inauguració, compartit per representants de la universitat, de l’Institut
d’Estudis Catalans, de l’Institut Joan Lluís Vives i de l’Associació Catalana de Terminologia,
la Jornada va desenvolupar-se mitjançant la lectura de comunicacions, el dictat de dues con-
ferències i una taula rodona.

La primera conferència, «Els traductors especialitzats i el català: problemes, actituds i re-
cursos», fou a càrrec de la professora i membre de l’IEC, Teresa Cabré, de l’Institut Universi-
tari de Lingüística Aplicada de la universitat Pompeu Fabra.

Sota el lema «La terminologia, índex de la vitalitat de les llengües», hi dictà la segona
conferència el professor Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC.

Finalment, hi hagué una taula rodona, compartida per Josep Lacreu (SALT), Mikel For-
cada (de la universitat d’Alacant), Muntsa Robinson (STAR) i Rosa Colomer (TERMCAT).

A la sessió de cloenda, els participants i membres de ACATERM es felicitaren per l’èxit
d’aquest I Jornada de Terminologia i Traducció, una fortuna que avala la repetició cíclica d’a-
questa mena de trobades científiques. [V. P.]

El català, llengua de comunicació científica. (Divendres 20 de juny de 2003 i dissabte
21 de juny de 2003).— Els dies 20 i 21 del proppassat mes de juny de 2003, la Càtedra
UNESCO de Llengües i Educació de l’IEC i la Deutscher Katalanistenverband e. V. (DKV)
organitzaren conjuntament un Col.loqui, a la seu de l’Institut, sota el títol «El català, llengua
de comunicació científica». En foren ponents els professors Carles Riera (Universitat Ramon
Llull), Josep Eladi Baños (Universitat Pompeu Fabra), Joandomènec Ros (Universitat de Bar-
celona), Jaume Pòrtulas (UB), la senyora Rosa Colomer, directora del TERMCAT, i els pro-
fessors Teresa Cabré (UPF) i Joan Antoni Mesquida (Universitat de les Illes Balears). En
absència del doctor Joan A. Argenter, titular de la Càtedra UNESCO, actuaren com a modera-
dors la Dra. Cabré i el Dr. Ulrich Hoinkes, vicepresident de la DKV.

A la sessió matinal del divendres 20, després d’unes breus paraules proemials i de benvin-
guda per part del president de l’IEC i del Sr. Hoinkes, la ponència del prof. Carles Riera, «Pro-
ducció, difusió i divulgació de la ciència en català», partint dels principis de subsidiarietat i de
funció exclusiva, i de la diferenciació de tres funcions (producció, difusió i divulgació científi-
ques), suggerí que la llengua catalana hauria d’ésser indispensablement la llengua de la pro-
ducció i de la divulgació de la ciència, mentre que les llengües foranes (primordialment
l’anglès, en tant que llengua franca) haurien de servir per a la difusió dels resultats. A conti-
nuació, el Dr. Eladi Baños, en la ponència «La terminologia de la recerca clínica: un exemple
de col.laboració entre universitat, empresa privada i administració pública», presentà el Projec-
te terminològic que un grup de professors de biomedicina van dur a terme per a poder fer la seva
docència en català. El projecte va seleccionar només aquelles unitats que els especialistes del
camp consideraven especialment problemàtiques: els termes que habitualment no es traduei-
xen, els de traducció incorrecta i els termes ja arrelats en l’ús que són de traducció discutible.
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