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La Facultat de Dret i el Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na organitzen regularment el Seminari de Dret i Llengua, del qual ara s’escau la ca-
torzena edició. El Seminari és una de les diverses iniciatives de dinamització lin-
güística per als futurs professionals del dret que es formen a la Facultat.

La Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de l’Institut d’Estudis
Catalans, al seu torn, celebra cada any una jornada científica sobre terminologia i
les relacions amb alguna disciplina, com s’esdevé enguany amb relació al dret. La
SCATERM agraeix als col·legues de la Facultat de Dret i del Servei de Llengües
de la Universitat Autònoma de Barcelona que hagin volgut acollir, dins el marc del
seu Seminari, aquesta IX Jornada, dedicada enguany a la terminologia i el llen-
guatge jurídic.

El context sociolingüístic català té una complexitat afegida que afecta de ple
l’ús i la fixació del llenguatge jurídic en català. Aquesta circumstància fa especial-
ment interessant una col·laboració d’aquest tipus i justifica l’interès pel treball
col·lectiu. En aquesta IX Jornada de la SCATERMpodreu sentir-hi comunicacions
i ponències relatives a aquest marc conjunt, en què especialistes del món de la ter-
minologia i del dret, o d’ambdues disciplines, donaran la seva visió teòrica o apli-
cada amb relació al tema escollit. Per la varietat dels enfocaments que s’hi exposa-
ran i la diversitat de la procedència dels intervinents, no dubtem que la IX Jornada
serà, de segur, del vostre interès.

Altres iniciatives que coincidiran amb el Seminari són una exposició conjun-
ta de la Facultat amb la Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat i el Juricon-
curs, un concurs de llenguatge jurídic per a estudiants.
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