
[A l’atenció dels socis de les filials de l’Institut] 

Benvolguts / Benvolgudes, 

Atesa la rellevància de la terminologia com a disciplina teòrica i aplicada de caràcter 

transversal, i, doncs, per la utilitat que té i l’interès que desperta entre professionals d’àmbits 

molt diversos, volem presentar-vos la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), o fer-vos-

la conèixer una mica més, perquè creiem que us pot interessar com a membres que sou d’una 

altra filial de l’IEC. 

La SCATERM, hereva de l’Associació Catalana de Terminologia (l’ACATERM, fundada l’any 

2002), és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans des del gener del 2008. La nostra Societat 

constitueix un punt de referència en l’àmbit terminològic i té per finalitat difondre i promoure 

l’activitat terminològica en català, sobretot en els àmbits científics i tècnics. Així mateix, la 

SCATERM vol ser una plataforma per a l’intercanvi d’informació i de coneixements entre totes 

les persones i organitzacions vinculades d’una manera o altra amb la terminologia. 

Els socis de la SCATERM poden aportar idees, proposar activitats, presentar ponències en les 

jornades i seminaris, col·laborar amb el Butlletí (enviant notícies, comentaris, cròniques o 

novetats), col·laborar amb la revista científica Terminàlia (trametent articles o propostes de 

ressenyes) i, si escau, entrar a formar part de la Junta de la Societat. A més, el fet de pertànyer 

a una societat filial de l’IEC els permet gaudir dels avantatges següents: 

 Rebre Terminàlia, revista científica de periodicitat semestral. 
 Rebre un exemplar de les obres publicades en les dues col·leccions de la Societat 

«Memòries de la Societat Catalana de Terminologia» i «Eines de Terminologia». 
 Rebre el Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia, una publicació electrònica 

bimestral que els manté al dia de les novetats i activitats terminològiques. 
 Inscriure’s gratuïtament a la jornada anual de la SCATERM, una activitat 

monogràfica que se celebra a la primavera, sovint en col·laboració amb altres 
institucions acadèmiques. 

 Inscriure’s gratuïtament al seminari de terminologia que s’organitza cada any a la 
tardor. 

 Obtenir una reducció en l’import de la inscripció en les activitats extraordinàries que 
organitzem, com ara cursos, tallers, etc. 

 Obtenir un descompte d’un 50 % en les publicacions de l’IEC. 
 
Si us voleu associar a la SCATERM, ho podeu fer a títol individual o bé a títol col·lectiu, és a dir, 

en nom d’algun organisme o institució. Els socis col·lectius poden designar quatre persones 

representants que gaudeixen dels avantatges que us hem exposat, que els seran aplicables 

individualment. 

Des de la vocalia de Comunicació de la SCATERM, esperem que aquesta informació sigui del 

vostre interès. Us convidem a visitar el nostre lloc web (http://scaterm.iec.cat), on trobareu 

informació actualitzada sobre les nostres publicacions, activitats, quotes, etc., i us animem a 

associar-vos-hi. 

Atentament, 

Agustí Espallargas, en nom de la Junta de la SCATERM, com a vocal de Comunicació 

http://scaterm.iec.cat/

