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Elegida membre de la Junta Directiva en l’Assemblea General de socis del 29 
de maig de 2008.  
 
Designada vocal del Butlletí en la reunió de la Junta Directiva del 16 de juny de 
2008 i renovada en el càrrec el 18 de març de 2010. 
 

 Nascuda al Prat de Llobregat l’11 de setembre de 1964. Resideix a Barcelona (Barcelonès). 
 Llicenciada en filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1987), màster en lingüística 
aplicada, especialitat de lingüística computacional, de la Universitat de Barcelona (1989). 
 Ha treballat en el projecte del Diccionari del Català Contemporani de l’Institut d’Estudis Catalans 
(1987-1992), en la primera edició del diccionari normatiu (Diccionari de la llengua catalana, IEC, 1995), 
com a responsable de l’aplicació de criteris lexicogràfics i en la introducció de terminologia (1993-1994), 
i actualment és responsable de l'àrea de terminologia dels Serveis Lingüístics de la Universitat de 
Barcelona (1995). Ha participat en l’elaboració de nombrosos vocabularis i diccionaris terminològics 
editats pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. 

Sobre terminologia, ha publicat, conjuntament amb altres autors, «El nou diccionari normatiu de la 
llengua catalana» (Caplletra, núm. 17, 1994), «Assistent per a la redacció de definicions» (M. T. CABRÉ et 
al. (ed.), La terminología en el siglo XXI. Contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la 
sostenibilidad. Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM 04, Barcelona, UPF, 2006), 
«Immunològic i immunitari, un esforç il·lògic?» (pòster presentat al I Congrés Internacional de Neologia 
de les llengües romàniques (CINEO 2008),  «Sens Dubte dins l’ESLUB hi ha el CUB. Les noves tecnologies 
al servei de l’assessorament lingüístic» (Llengua i Ús, núm. 45, 2009).    
 Membre de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1991) i de la Sociedad 
Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN) (1990). 
 Membre a títol col·lectiu de l’ACATERM (com a representant dels Serveis Lingüístics de la 
Universitat de Barcelona) des del febrer del 2002 i, amb la mateixa categoria, de la SCATERM d’ençà del 
gener del 2008.  
 Secretària de la segona (març 2004 - juny 2005), vocal de la tercera (juny 2005 - juny 2006) i vocal 
de Butlletí de la sisena (maig 2008 - març 2010) Junta Directiva. Coordinadora del Butlletí de la Societat 
Catalana de Terminologia des del número 7 (maig-juliol del 2008).  
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