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OBJ ECTIUS
Afavorir la difusió de la terminologia en llengua
catalana en els àmbits científ ics i tècnics.
Constituir una plataforma per a la promoció del
reconeixement i la professionalització de l'àmbit
de la terminologia.
Promoure la provisió i l' intercanvi d'informació
sobre les activitats terminològiques entre les
persones usuàries i  p rofessiona ls de la
terminologia.

Establir relacions amb altres organitzacions,
associacions i institucions amb finalitats semblants.

1
2

3

4

ACTI VITATS

ON HEM ESTAT PRE SENTS

Manteniment d’un lloc web propi & Organització
de jornades sobre aspectes de la terminologia i
la traducció & Primer Encontre de l’ACATERM: I
Jornada de Terminologia i Traducció & II Jornada
de l’ACATERM: Terminologia  i estandardització
científica & Publicació electrònica del Butlletí  de
l’ACATERM: Butl letí 0, Butl letí 1 & Edició d’una
revista  elect ròn ica  & Assemb lea  a nua l  de
l’ACATERM

Taula  rodona «El papel de los organismos y
asociaciones de terminología» del II Coloquio
Internacional sobre Enseñanza de la Terminología
& Acte de concessió del premi internacional Eugen
Wüster a Amelia de Irazazábal & Col·loqui GLAT-
BARCELONA 2004: «La  p roducció de textos
especia l i tzats: est ructura  i  ensenyament» &
Jorna d es AETER,  II Cim era  M und ia l  d e la
Terminologia

FUN DACIÓ
El 18 d e ma ig  d e 2001 d ura nt  la  I Jorna da  de
Terminologia de Serveis Lingüístics, es va presentar una
proposta per const ituir  una associació catalana de
terminologia que permetés agrupar totes les persones
que fan alguna tasca relacionada amb la terminologia
en català.
Després del procés constituent del qual es va encarregar
 una comissió gestora formada per membres de diverses
institucions de l’àmbit lingüístic català, es va constituir
el 15 de febrer de 2002 l’ACATERM, Associació Catalana
de Terminologia.

Actualment som 128 socis individuals
i 23 institucionals.

Envia un correu electrònic a socis@acaterm.net i
reb ràs una  but l leta  perquè h i  posis les dades
personals i per fer la domiciliació del pagament o bé
imprimeix la documentació  des de la pàgina web
http:/ / www.acaterm.net/ socis/ inscripcions.htm

Les quotes són:
Soci individual  12 euros
Soci institucional 48 euros
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