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Tal com es va fer amb els dos números anteriors, aquest setè volum de la col·lecció 
«Memòries de la Societat Catalana de Terminologia» s’ha publicat únicament en 
format digital, seguint la tendència creixent a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
en les publicacions de l’Hemeroteca Científica Catalana. 

La continuïtat també és present en les idees i els objectius que orienten els 
continguts des del primer número de la col·lecció: presentar als socis i als especia-
listes interessats els textos de caràcter científic que generen les activitats de la 
SCATERM.

Aquest volum en concret aplega en la primera secció, «Estudis i projectes», 
material textual de les dues darreres jornades organitzades: la XIV Jornada, cele-
brada el 14 de desembre de 2017, sobre la terminologia gramatical, i la XV Jorna-
da, celebrada el 31 de maig de 2018 i dedicada a la terminologia de l’esport. Per 
això, hem donat al volum el títol de conjunt Gramàtica, esport i terminologia.

La segona secció, «Crònica del curs 2017-2018», dona compte de les activi-
tats científiques que la SCATERM ha dut a terme — amb ocasió de la XIV Jornada 
i la XV Jornada—, incloent-hi els aspectes organitzatius respectius. Val a dir que, 
amb motiu de la XV Jornada, hem reprès el costum de celebrar les jornades du-
rant la primavera, amb la idea d’editar les «Memòries de la Societat Catalana de 
Terminologia» just a continuació de l’acabament del curs. Demano disculpes per-
què aquest volum es publica durant el segon semestre del 2019, en comptes de 
fer-ho durant el segon semestre del 2018, com hauríem volgut.

Agraeixo la dedicació que tant les dues curadores del volum — Judit Feliu, 
la nostra vicepresidenta, a més de responsable de publicacions, i Mireia Trias, la 
nostra secretària— com els que hi han col·laborat han tingut en l’elaboració i l’edi-
ció d’aquest número, del qual esperem una difusió proporcional a la que van tenir 
les dues darreres jornades de la SCATERM.
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