
Presentació

Miquel-Àngel Sànchez Fèrriz
President de la SCATERM1

Aquest volum número 8 de la col·lecció «Memòries de la Societat Catalana de Ter-
minologia» (MSCT), com els tres números anteriors, representa més aviat conti-
nuïtat que no pas canvi. I, tal com es va fer amb els quatre números anteriors, es 
publica en format digital obert, seguint la tendència — ara consolidada— que vam 
iniciar des de la represa de la publicació de la col·lecció, mantenint, però, la possi-
bilitat de preveure tirades impreses per encàrrec. 

La continuïtat en la forma és present una vegada més en les idees i en els ob-
jectius que orienten els continguts des del primer número de la col·lecció: presen-
tar als socis i als especialistes interessats — i d’un temps ençà, urbi et orbi— els 
textos de caràcter científic que generen les activitats de la Societat Catalana de 
Terminologia (SCATERM). 

La primera secció d’aquest volum, «Estudis i projectes», aplega el material 
textual de la darrera jornada organitzada per la SCATERM — la XVI Jornada, cele-
brada el 30 de maig de 2019 i dedicada a la terminologia de la Viquipèdia—, raó 
per la qual el volum duu el títol Viquipèdia i terminologia. En concret, agrupa la 
conferència a càrrec de Jorge Vivaldi sobre la utilitat de la Viquipèdia com a recurs 
terminològic; la ponència de Pau Cabot, sobre la fiabilitat de la Viquipèdia; la po-
nència de Ramon Garriga juntament amb Toni Hermoso, en què presenten l’àgo-
ra terminològica Viquiterm, i la taula rodona en què van participar Joan de Solà-
Morales, Jordi Cuadros i Toni Hermoso sobre les experiències de tres societats 
filials de l’Institut d’Estudis Catalans (la Societat Catalana de Matemàtiques, la 
Societat Catalana de Química i la Societat Catalana de Biologia) en la Viquipèdia. 

La segona secció, «Crònica del curs 2018-2019», dona compte de les activi-
tats científiques que la SCATERM va dur a terme en ocasió de la XVI Jornada. 

1. Miquel-Àngel Sànchez Fèrriz va ser president de la SCATERM fins al juny del 2020.
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Seguim així, un any més, els mandats estatutaris d’«afavorir la difusió de la 
terminologia en llengua catalana en els àmbits científics i tècnics, […] i promoure 
la provisió i l’intercanvi d’informació sobre les activitats terminològiques entre 
usuaris i professionals de la terminologia».

Finalment, reitero la crida que feia Jaume Martí en la presentació del número 2 
d’aquesta col·lecció en el sentit d’oferir la possibilitat de publicar en aquest mitjà 
«treballs que, per llur extensió, no podrien tenir cabuda dins les nostres publica-
cions periòdiques, Terminàlia i Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia». 

Agraeixo en nom de la SCATERM la dedicació que, tant les persones que 
s’han ocupat de la curadoria efectiva del volum — Judit Feliu, la nostra anterior 
vicepresidenta i responsable de Publicacions, i Mireia Trias, la nostra anterior se-
cretària i actual vocal de Publicacions— com totes les que hi han col·laborat — sen-
se anar més lluny, també l’Equip Directiu anterior—, han tingut en l’elaboració i 
l’edició d’aquest número, així com en l’organització de les activitats que hi són 
recollides.

Amb la satisfacció de constatar la perseverança de la col·lecció, que el 2020 va 
fer deu anys, espero que aquest volum continuï amb la tasca de difondre al màxim 
possible les activitats de la SCATERM.

001-102 Viquipedia i terminologia - MSCT 8.indd   12 30/07/2021   11:03:49




