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És prou sabut que la neologia és un dels recursos 
més antics utilitzats per les llengües vives per a 
assegurar la continuïtat. Tots els idiomes dispo-

sen de mecanismes de creació de noves unitats lèxiques, 
a fi que els parlants puguin denominar noves realitats 
o per a denominar de manera diferent realitats ja exis-
tents, tant en la llengua general com en els àmbits d’es-
pecialitat. En la mesura que es produeixen canvis soci-
als, la llengua s’hi adapta i genera noves unitats.

En els àmbits d’especialitat, el procés de desenvolupa-
ment i difusió de la ciència, de la tècnica i d’activitats pro-
fessionals diverses ha comportat l’aparició de nombrosos 
conceptes nous que cal denominar; alhora, aquest procés 
té lloc cada vegada més en un context de plurilingüisme 
comunicatiu. Els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, 
televisió, Internet) i, en general, els sistemes de transmis-
sió del coneixement solen ser també l’origen i el vehicle 
de nombrosos neologismes, en el camp de l’economia, la 
política, l’esport, el transport, l’art, la literatura, el cine-
ma, l’edició, la comunicació digital, etcètera.

La VIII Jornada de la sCATERM, amb el títol de «Termi-
nologia, neologia i traducció», vol contribuir a la norma-
lització i la consolidació de la capacitat creativa de neolo-
gismes terminològics, amb aplicacions a la terminografia 
(elaboració de repertoris de termes per a la denominació 
de conceptes nous d’una especialitat), a la planificació 
lingüística (establiment de criteris per a l’anàlisi i la cre-
ació d’unitats neològiques) i a la traducció (establiment 
d’equivalències neològiques entre diverses llengües).

La Jornada vol ser, alhora, un reflex dels mecanismes pre-
dominants en la formació de noves unitats de la llengua 
catalana —i del grau de dependència que manté respecte de 
llengües socialment i políticament fortes i consolidades—, 
com ara manlleus, calcs, sufixació o prefixació, composició, 
lexicalització, sintagmació, acronímia i canvis semàntics.

En definitiva, amb el tema de la Jornada d’enguany, la 
sCARTEM i la Universitat de Vic coincideixen a voler 
consolidar la capacitat creativa de noves unitats lèxi-
ques amb vista a la normalització i a la continuïtat del 
català en els àmbits d’especialitat, fet que és indissocia-
ble de l’enfortiment de l’ús social de la llengua.

Eusebi Coromina
Comitè Organitzador

CoMITè CIenTíFIC

Rosa ColomeR aRtigas, 
directora del TERMCAT, Centre de Terminologia
lluïsa CotoneR CeRdó, 
professora de literatura i traducció de la Universitat de Vic
PilaR godayol nogué, 
professora de traducció de la Universitat de Vic
Jaume maRtí i llobet, 
president de la societat Catalana de Terminologia

CoMITè orGanITZador

núRia CamPs Casals, 
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, 
Universitat de Vic
eusebi CoRomina Pou, 
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, 
Universitat de Vic
JoseP m. mestRes i seRRa, 
sCATERM i Institut d’Estudis Catalans
lluC PotRony i Julià, 
sCATERM i Universitat Autònoma de Barcelona

aMb la Col·laboraCIó de

InForMaCIó

Per a més informació, adreceu-vos a:

Societat Catalana  
de Terminologia  
(SCATERM)
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona 
Tel.: 935 529 105
Fax: 932 701 180
Web: http://scaterm.iec.cat
A/e: scaterm@iec.cat

Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i 
Comunicació (grup de recerca)
Educació, Llenguatge i Literatura (grup de recerca)
serveis Lingüístics de la Universitat de Vic
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 9.30 Inscripció de participants i lliurament 
de documentació

 10.00 Inauguració de la Jornada
m. CaRme sanmaRtí Roset
Degana de la Facultat de Ciències Humanes,  
Traducció i Documentació (UVic)

FRanCesC VallVeRdú Canes
Delegat del president de l’IEC per a les societats filials

assumPta FaRgas RieRa 
Rectora de la Universitat de Vic

Jaume maRtí i llobet
President de la societat Catalana de Terminologia

 10.15 Ponència
La neologia especialitzada, repte constant  
per al mediador especialitzat
Rosa estoPà bagot 
Professora de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
Membre de la societat Catalana de Terminologia

 11.30 Pausa cafè

 12.00 Comunicacions

 13.20 Debat del matí
Moderador: Jaume maRtí i llobet 
President de la societat Catalana de Terminologia 

 

15.30  Ponència
Neologia i traducció en els processos 
d’estandardització
CaRles Castellanos i lloRenç 
Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

 17.00 Pausa cafè

 17.30 Comunicacions

 18.15 Debat de la tarda
Moderadora: PilaR godayol nogué 
Professora de traducció de la Universitat de Vic

 18.45 Balanç i conclusions de la VIII Jornada
eusebi CoRomina Pou i JoseP m. mestRes i seRRa 
Coordinadors de la Jornada

Les sessions es faran a la sala segimon serrallonga 
de la Masia Torre dels Frares  
de la Universitat de Vic  
(c. de Perot Rocaguinarda, 17, de Vic)

Es lliurarà un certificat d’assistència  
a totes les persones participants

SeSSIó del MaTí

Programa  
de la jornada

SeSSIó de la Tarda

bUTlleTa d’InSCrIPCIó
VIII Jornada de la SCATERM: 
«Terminologia, neologia i traducció»

nom i cognoms

Professió

adreça

Població

Telèfon Fax 

a/e 

Sóc soci/sòcia de la SCaTerM

Sóc soci/sòcia d’una altra societat filial de l’IeC   

Sóc membre o treballador/a de l’IeC

Sóc professor/a de la Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i documentació    

Sóc treballador/a dels Serveis lingüístics de la Universitat de Vic 

Sóc estudiant universitari/ària (cal acreditar documentalment 
la filiació adduïda mitjançant una fotocòpia del carnet universitari)

QUoTeS d’InSCrIPCIó

Socis i sòcies de la SCaTerM gratuïta

Membres i treballadors/es de l’IeC gratuïta

Professors/es de la FCHTd (UVic) gratuïta

Treballadors/es dels Serveis lingüístics (UVic) gratuïta

Socis i sòcies d’altres filials de l’IeC 20 €

estudiants universitaris/àries 20 € 

Persones no sòcies 40 €

Pagament mitjançant el xec nominatiu adjunt

Pagament mitjançant un ingrés en el compte corrent  
de la Caixa núm. 2100-0963-66-02000-89316

el nombre de places és limitat i les places 
s’assignaran per ordre d’inscripció

es confirmarà la inscripció per correu electrònic

noTeS


