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Acta de l’Assemblea General ordinària 

 de l’ACATERM  

(2008) 
 

 
Dia i hora:  29 de maig de 2008, 16 h 
Lloc:  Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 

núm. 47, Barcelona) 
 

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General ordinària anterior (24 de maig de 
2007) 

2. Informe anual de l’any 2007 
3. Aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta 
4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de comptes, de la proposta de quotes 

anuals i del pressupost per al 2007 
5. Elecció de membres de la Junta Directiva 

5.1. Constitució de la mesa electoral 
5.2. Presentació de candidats 
5.3. Votacions 
5.4. Proclamació, si s’escau, de la nova Junta 

6. Suggeriments de noves activitats 
7. Torn obert de paraules 

 

 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General ordinària anterior (24 de maig 

de 2007) 

 
Es dóna per llegida i s’aprova per unanimitat l’acta de l’Assemblea General 
ordinària tinguda el dia 24 de maig de 2007. 
 
 
2. Informe anual de l’any 2007 

 
Informe de la Presidència 

 
El president explica que hi ha hagut dues baixes institucionals i dues altes 
individuals, i que també hi ha hagut set altes de socis individuals. 
 
Es repassa la feina feta per la Junta de l’Associació, que s’ha reunit dotze vegades 
durant l’any 2007, i es fa esment a la bona feina de la Marta Juncadella a l’hora 
d’impulsar el Butlletí, del qual han aparegut quatre números fins ara. 
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Jaume Martí detalla les principals activitats que es van dur a terme l’any 2007: 
 

 Recorda que ja han sortit publicades les actes de la V Jornada de 
l’ACATERM, coorganitzada per la UIB i l’ACATERM. S’aprofita 
l’avinentesa per a anunciar la Jornada del 2009, que tindrà lloc a la Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, i 
s’avança que hi ha converses perquè la jornada del 2010 es faci a la 
Universitat de Vic. 

 L’any 2007 es va concedir una beca de 300 € a un estudiant perquè pogués 
assistir a l’Escola d’Estiu de Terminologia de l’IULA. 

 Es comenta la realització del Seminari «Tecnologia per al treball en 
terminologia», impartit en dues sessions, al novembre (IEC, 22.11.2007) i al 
desembre, per Rosa Estopà i Carles Tebé. 

 
Pel que fa a la revista Terminàlia, Jaume Martí trasllada a l’Assemblea la 
informació que ha aportat Mercè Lorente, encarregada de liderar el projecte, la qual 
avui no ha pogut assistir a l’Assemblea. En resum, s’explica que el projecte va 
madurant i que, entre altres coses, el comitè científic de la revista gairebé ja està 
lligat. 
 
El president fa un repàs de les gestions que s’han fet al 2007 per a impulsar 
l’adscripció a l’IEC. El procés, que ha avançat molt lentament, ha culminat amb 
l’aprovació de la petició de l’ACATERM feta pel Ple de l’IEC el 21 de gener de 
2008.  
 

 

3. Aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta 

 
Les persones assistents aproven la gestió de la Junta duta a terme durant l’any 2007. 

 
 

4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de comptes, de la proposta de quotes 

anuals i del pressupost per al 2007 

 
Les persones assistents aproven la liquidació de comptes, de la proposta de quotes 
anuals i del pressupost per al 2006 

 

 

5. Elecció de membres de la Junta Directiva 
5.1. Constitució de la mesa electoral 

5.2. Presentació de candidats 

5.3. Votacions 

5.4. Proclamació, si s’escau, de la nova Junta 

 
Es constitueix la mesa electoral, de la qual formen part Jaume Martí, Rosa Mateu i 
Francesc Galera, i el president presenta les candidatures.  
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El quòrum de l’Assemblea és de 48 vots (20 vots individuals i 28 vots 
institucionals). Es fa la votació, el resultat de la qual és el següent: 
 
Àngels Egea (nova candidatura), 48 vots 
Sílvia Llovera (nova candidatura), 48 vots 
Josep Maria Mestres (nova candidatura), 48 vots 
 
Marc Barracó (ratificació de càrrec), 48 vots 
 
Es mantenen en la Junta Jaume Martí, Lourdes Pascual i Francesc Galera. 

 
 
6. Suggeriments de noves activitats 

 

No hi ha cap intervenció en aquest punt. 
 
 
7. Torn obert de paraules 

 
No hi ha cap intervenció en aquest punt. 
 
 
A les 17 h el president aixeca la sessió i clou l’Assemblea General ordinària. 
 
 
 
El secretari El president 
 
 
 
 
 
 
Francesc Galera Jaume Martí 
 
       


