
M. TERESA CABRE I CASTELLVI

EL TERMCAT,
CENTRE DE TERMINOLOGIA DEL CATALA

El TERMCAT va ser creat el maig de 1985 per la Conselleria de Cultu-

ra de la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans perque

es fes carrec , en el mare del proces de normalitzacio linguistica , d'aquests

objectius:

1. Planificar , dirigir, revisar i, si s'escau , elaborar, el treball termino-

logic catala a partir de les necessitate manifestades per diversos
sectors socials , corn les universitats o les editorials , i per la Direccio

General de Politica Linguistica.

2. Sancionar les terminologies elaborades, a traves de l'Institut d'Estudis
Catalans.

3. Muntar una base de dades terminologiques plurilingue que permeti

de coneixer la terminologia catalana i alhora les equivalencies en
castelli , frances i angles i , per tant, intercanviar dades amb organis-

mes d'altres paisos.

4. Representar la terminologia catalana als organismes catalans, estatals

i internacionals.

El TERMCAT esta organitzat en quatre seccions , cada una de les quals

s'ocupa d'un treball especific:
1. Seccio de Recerca Terminologica
2. Seccio de Linguistica

3. Seccio de Documentacio
4. Seccio de Consulta Terminologica
La Seccio de Recerca Terminologica es responsabilitza d'aquestes tasques:
- Dirigir els treballs terminologies que s'elaboren , tant els que fan

els organismes exteriors corn els que s'efectuen per encarrec del
TERMCAT.

- Mantenir el control de in metodologia que s'aplica i del proces que
segueix.
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- Supervisar els treballs fets i preparar-los per at Conseil Supervisor,

organ de sanci6 dels neologismes en que participa 1'IEC.

- Coordinar la concessi6 d'ajuts de terminologia.
Per als seas treballs compta amb la collaboraci6 d'un conjunt d'assessors,

coordinadors i experts que revisen conceptualment el material elaborat i

vetllen per la seva adequaci6 a la realitat del domini cientific o tecnic espe-

cific del vocabulari. Compta tambe amb un conjunt d'estudiants en practiques

que collaboren en 1'elaboraci6 de terminologies prioritaries.
La Secci6 de Lingiifstica to encarregades dues feines especifiques:

1. Elaborar el material linguistic de suport, necessari per resoldre pro-

blemes sobre la forma lingilistica dels termes. Fins ara s'han elaborat

tres estudis.
2. Coordinar el Consell Supervisor, determinar les prioritats de dis-

cussi6 sobre els treballs per part del Consell i difondre els neologis-

mes i els treballs aprovats. Per aixo s'cditara un full de neologismes.

La Seccio de Documentaci6, encapcalada per un documentalista especia-

litzat, to al seu carrec el control de la Biblioteca del Centre, l'adquisici6 del

material bibliografic i el control de noves publicacions d'interes per a ]a

Terminologia. Aixf mateix, s'ocupa del bane documental, en vies de creaci6,

que contindra no nomes tots els documents terminologies del TERMCAT

(vocabularis, diccionaris, lexics, obres especialitzades, gramatiques, obres lin-

gufstiques, documentaci6 de buidatge, etc.), sing tots aquells que tenen inte-

res per a la terminologia. Es prioritari per al TERMCAT d'ubicar la biblio-

teca especialitzada en terminologia mes nodrida del pals i de donar facilitats

per accedir a la seva informaci6. El disseny de la base documental del

TERMCAT (BDOC) permetra no nomes un acces facil als documents i la

possibilitat de fer comandes diverses perfilades per cada usuari, sin6 tambe

l'intercanvi automatic amb els bancs documentals internacionals de termi-

nologia.

La Secci6 de Consulta s'ocupa d'atendre les questions sobre terminologia

procedents del mateix Centre o de l'exterior. Per respondre a aquestes

demandes de forma actualitzada i agil, el TERMCAT ha muntat un bane

de dades terminologiques plurilingue, BTERM, accessible en qualsevol de

les quatre llengues que conte: catala, castella, frances i angles. El BTERM

conte termes de les arees seguents:

A. Ciencia i tecnica. Matematica
B. Qufmica. Ffsica
C. Ciencies de la Terra
D. Ciencies de la vida
E. Ciencies de la salut. Veterinaria
F. Agricultura






