
Presentació de la XVIII Jornada

Junta Directiva de la SCATERM

Quan el mes de novembre de l’any 2020 vam idear aquesta jornada, ens trobà-
vem en plena segona onada de la pandèmia i encara no sabíem que en vindria 
una altra. Tot i això, l’evolució de la pandèmia a la resta del món ens feia ser molt 
prudents i, per aquest motiu, la XVIII Jornada de la SCATERM també se celebra 
en format virtual. De fet, malauradament, no ens vam equivocar, ja que tot i les 
millores, avui encara no ens haguéssim pogut trobar presencialment tots els ins-
crits a causa de les restriccions relacionades amb les trobades i les cabudes de les 
sales.

Aquesta jornada — sense haver-ho previst— és un bon epíleg de les Jornades 
de Debat COVID-19, que van tenir lloc els dies 18, 19 i 20 de novembre, organit-
zades per les cinc seccions de l’Institut d’Estudis Catalans, les quals van aportar la 
seva expertesa de manera transversal segons la seva temàtica i perspectiva. Així,  
la Secció de Ciències Biològiques va obrir les jornades debatent sobre el virus i la 
malaltia, tot posant èmfasi en la necessitat de fomentar bones pràctiques científi-
ques en temps de pandèmia. La Secció de Filosofia i Ciències Socials reflexionà 
sobre els efectes econòmics, psicològics, sociopolítics i mediàtics de la pandèmia; 
la Secció Històrico-Arqueològica va parlar sobre les evolucions de les epidèmies 
fins a l’actualitat; la Secció Filològica va debatre sobre la comunicació en temps de 
pandèmia des d’una perspectiva lingüística, en què les contribucions es van cen-
trar sobretot en el discurs, i, finalment, la Secció de Ciències i Tecnologia va parlar 
de la resposta de la comunitat cientificotecnològica als reptes de la pandèmia.

Diem que és un bon epíleg, perquè seguint les intervencions d’aquestes jor-
nades — quaranta-una en total— es va demostrar que la investigació d’aquesta 
pandèmia ha estat complexa, perquè els factors involucrats i la seva gestió són 
molts i molt diversos, però, en canvi, aquesta complexitat sovint s’ha d’acabar co-
municant amb missatges simples i rotunds.
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180 terminologia i societat

Conscient de la importància de la terminologia en la comunicació de la 
COVID-19 (malaltia del coronavirus 2019) a la població, la SCATERM ha decidit 
dedicar la seva divuitena jornada — una matinal de tres hores— a aquest tema. La 
jornada s’estructura en dues parts: una conferència sobre terminologia i comuni-
cació de la COVID-19 des del punt de vista del periodisme científic, seguida d’una 
taula rodona, en la qual representants dels diversos sectors que han treballat amb 
la terminologia de la COVID-19 (periodistes, metges, terminòlegs, assessors lin-
güístics i responsables d’àrees de comunicació d’institucions vinculades amb la 
salut) debatran sobre el paper de la terminologia en la comunicació especialitzada 
a la població.
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