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Crèdits

Destacat
La terminologia elaborada pel gabinet de terminologia 
també es pot consultar al cercaterm, la base de dades 
terminològiques del tERMcAt
 

Actualment es pot consultar al Cercaterm, <www.termcat.cat>, la base de dades terminològiques del TErMCAT, la terminologia 
de quasi tots els diccionaris elaborats pel Gabinet de Terminologia d’ençà de la seva creació. La implementació ha estat possible 
gràcies a un conveni signat entre el TErMCAT i la UiB, a través del qual el TErMCAT ens ha cedit privilegis per introduir les 
nostres dades terminològiques al GdTweb, un gestor de terminologia col·laboratiu, desenvolupat per aquest centre, que permet 
treballar via web. Ja s’hi poden consultar quasi tots els fulls desplegables editats de la col·lecció Terminologies Universitàries 
[TU], a més del Lèxic multilingüe de la construcció: català-castellà-francès-anglès-alemany. i ben aviat hi trobareu les TU i els 
lèxics editats de la col·lecció Lèxics Bàsics del Gabinet de Terminologia, pendents d’abocar al Cercaterm.

El nombre total de fitxes consultables en aquests moments és de 2.839, que sumen 11.835 denominacions. 

Un exemple de les fitxes que es poden consultar al Cercaterm amb indicació de la font és:

http://www.termcat.cat


DestacatEl Pla de política lingüística de la Xarxa Vives, fruit de la 
col·laboració interuniversitària

<http://issuu.com/xarxavives/docs/ppl2012-2014>

La Xarxa vives d’Universitats és, des que es va constituir l’any 1994, una institució compromesa 
amb la potenciació de l’ús i de la normalització de la llengua pròpia, com recull l’article 2 
dels seus Estatuts. Enguany, l’associació que reuneix les universitats dels territoris de parla 
catalana arribarà als 18 anys amb una maduresa que, en l’àmbit de la llengua, ha permès 
l’elaboració d’un Pla de política lingüística comú que aposta pel multilingüisme i l’acollida 
lingüística. El Pla, referit a les llengües oficials i a altres llengües de treball, suposa la plasmació 
d’uns criteris generals de política lingüística compartits per les 21 universitats membres de la 
Xarxa, a més d’incorporar uns objectius definits i un pla de treball amb eixos d’actuació, que 
estructuren desenes d’accions per al període 2012-2014.

Com a plataforma de serveis innovadors i amb valor afegit per a les universitats dels territoris 
de parla catalana, per a tota la comunitat universitària i per a la societat, la Xarxa esdevé el 
referent per a l’actuació comuna de les universitats de Catalunya, el País valencià, les illes 
Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya. En aquest context, el Pla de política lingüística 
és fruit del treball conjunt de la Comissió de Llengua de la Xarxa i va ser aprovat pel Consell 
General de rectors i rectores el proppassat 28 de febrer a la Universitat Jaume i.

És obvi que a les universitats de la regió vives es desenvolupa una intensa tasca en comú 
per la promoció del català, un treball que a partir d’aquest Pla s’ordena i s’estructura d’una 
manera més reforçada i coherent. És una fita important pel que suposa quant a la visualització 
d’una unitat d’acció que ja existia prèviament en l’esperit de la Comissió de Llengua, que 
històricament ha estat una de les més actives en la generació de nous projectes i activitats 
a la Xarxa. L’empenta dels serveis lingüístics universitaris, que col·laboren de manera activa 
amb els serveis lingüístics d’altres institucions i entitats d’arreu del territori, ha estat decisiva 
en el camí recorregut fins ara.

El Pla s’estructura en 4 eixos de treball: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció. 
En el primer cas (normalització), es tracta de promoure el català, millorar la qualitat lingüística, 
aportar formació lingüística a la comunitat universitària i elaborar recursos lingüístics. En 
el segon eix es pretén aprofundir en el foment del multilingüisme a través de la millora 
de les competències lingüístiques de la comunitat universitària o del suport a la docència 
en terceres llengües. Quant a la coordinació, es pretén consolidar un espai d’intercanvi, 
de coordinació i de gestió de projectes, a més de contribuir a la formació permanent dels 
tècnics lingüístics. Finalment, en l’àmbit de la projecció, els objectius passen per fer palès 
el compromís cívic de les universitats respecte del català, per millorar la relació amb altres 
institucions de l’àmbit lingüístic, per projectar l’activitat dels serveis lingüístics i de la Xarxa i, 
finalment, per optimitzar la projecció internacional de la llengua.

Avui podem dir que, des dels seus inicis, el treball en xarxa ha reforçat les àrees habituals 
dels serveis lingüístics: la qualitat i l’assessorament, la promoció i la dinamització de la 
llengua, la formació i, ara també, les estratègies davant els reptes que el multilingüisme 
(en terceres llengües) presenta a les nostres universitats. Però, a més, aquesta tasca també 
ens ha permès anar més enllà i cooperar amb altres institucions amb les quals compartim 
objectius en l’àmbit lingüístic, com és el cas de l’institut ramon Llull, l’institut d’Estudis 
Catalans i l’Acadèmia valenciana de la Llengua. D’aquesta manera, hem pogut ampliar la 
xarxa de complicitats i s’ha fet possible la participació agrupada de les universitats en fires 
internacionals de llengües, l’edició de vocabularis i altres recursos lingüístics o la posada en 
marxa d’un curs anual de didàctica de la llengua, per posar alguns exemples.

En definitiva, el Pla de política lingüística ve a reforçar tot aquest cabal de treball comú 
des d’una perspectiva dinàmica, amb voluntat de fer realitat una unitat d’acció en l’àmbit 
lingüístic, perquè creiem que és la via òptima per a millorar dia rere dia el servei que donem 
a la comunitat universitària de la regió vives i a la societat en el seu conjunt.

Faraón Llorens Largo 
President 
Comissió de Llengua de la Xarxa vives d’Universitats

http://issuu.com/xarxavives/docs/ppl2012-2014


Noves publicacions en línia

Lèxic dels additius alimentaris

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/Presentacio/>

Prop de quatre-cents termes en català, castellà, francès i anglès que designen els additius 
alimentaris autoritzats a l’Estat espanyol d’acord amb la normativa vigent. 

Lèxic panllatí de l’energia eòlica 

Més de 300 termes en català, francès, castellà, gallec, italià, portuguès i anglès.

<http://www.btb.gc.ca/publications/documents/pan-energie-power.pdf>

CODOLCAT, portal de consulta del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae

És una base de dades lèxica del llatí que s’escrivia als territoris del domini lingüístic del català 
a l’edat mitjana.

<http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/>

Citació bibliogràfica (documents en paper, documents en línia i documents en doble 
suport).

<http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/BtPL/arxius/1_
citacioBibliografica.pdf>

Publicacions

Els llibres que ens arriben
 
NAvArrO ACEBES, X. (coord.). Diccionari de neurociència. Barcelona: TErMCAT, Centre de 
Terminologia, DL 2012.

iSBN 978-84-393-8835-7

Característiques

El Diccionari de neurociència conté 2.534 denominacions catalanes, juntament amb la definició, 
notes explicatives quan s’ha considerat necessari i els equivalents en castellà i anglès. D’acord 
amb l’arbre de camp, els termes són de neuroanatomia, neurohistologia, neurobiologia 
cel·lular, neurobiologia del desenvolupament, neuroquímica, neurofarmacologia, 
neurofisiologia cel·lular i de sistemes, neurobiologia del comportament, neurologia, 
neuropsicologia i psiquiatria i neurociència computacional i disciplines connexes. 

L’equip de treball

És iniciativa de l’expert en neurociència Antoni valero-Cabré. L’ha elaborat un equip 
d’especialistes mèdics de diverses universitats catalanes, coordinats pels professors de la 
UAB Josep reig i Xavier Navarro. El TErMCAT s’ha encarregat de la coordinació del projecte 
i de la gestió de la terminologia de l’obra. La Xarxa vives d’Universitats ha supervisat el 
desenvolupament d’aquest projecte. 

Disponible en línia: 

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/140/>

Novetats

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/Presentacio/
http://www.btb.gc.ca/publications/documents/pan-energie-power.pdf
http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/BTPL/arxius/1_CitacioBibliografica.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/BTPL/arxius/1_CitacioBibliografica.pdf
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/140/


Neologia, xarxes socials i català

Tot just quan acabàvem el mes de febrer passat, la periodista i bloquera/bloguera Bel Zaballa 
publicava a Vilaweb un article recomanabilíssim per a totes les persones interessades en la 
neologia que sorgeix per raó de l’ús de les xarxes socials i els dits telèfons intel·ligents.

Amb un títol ben suggerent: «Fes-me un fòlou, que et vull enviar un DM», bastia el text amb 
entrevistes a tres escriptors prou reconeguts a les xarxes socials: Màrius serra, Marta Rojals 
i Roc casagran.

Tal vegada la informació més positiva de l’article és que s’hi constata la força del català a 
la xarxa, tot i la rapidesa amb què s’hi evoluciona, perquè hi ha referents nous amb una 
freqüència entabanadora (mai més ben dit, entabanadora: consultau-ho al Diccionari 
català-valencià-balear). Això ho demostren les quaranta-sis pàgines del primer volum de 
la col·lecció de Lèxics Bàsics del Gabinet de Terminologia, Lèxic bàsic d’Internet català-
anglès, de l’any 1998, que contenen una sèrie de termes que avui ja no empram, al costat de 
moltes solucions ben vàlides encara.

Els tres autors entrevistats remarquen opcions diferents i també de compartides (xatejar / 
fer un xat), opten per fer servir les expressions originals adaptades ortogràficament (fòlou, 
tuit, uotsap), es qüestionen si tuitar o tuitejar i ens fan observar un fenomen important de 
canvi semàntic en paraules com servidor (abans una persona, ara una màquina), correu (s’ha 
d’especificar si és l’electrònic, en qualsevol cas), perfil (pots estar de perfil en una foto i no 
tenir-la com a foto de perfil a la xarxa) i mur (no el de les lamentacions ni el mur mitger de ca 
nostra, sinó un altre, com si fos el tauler de suro dels avisos i les notetes).

Heus aquí el brou lèxic amb què ens trobam en fer servir els mòbils moderns, aquests 
ordinadors de butxaca amb funcions de telèfon mòbil, d’organitzador personal i de 
connectivitat a la xarxa (http://ca.wikipedia.org/wiki/telèfon_intel·ligent), tot i que el 
concepte sembla més lligat al fet d’usar uns determinats sistemes operatius, que són els 
que proporcionen accés a serveis tan diferents com la recepció de televisió i la lectura de 
documents en format PDF (http://www.termcat.cat/ca/cercaterm).

En una paraula: qui usa les TiC no en surt lèxicament il·lès! A El discurs del rei es veu molt 
ben reflectit l’impacte de les noves tecnologies en l’argument: un monarca que retura a les 
totes davant un micròfon, Jordi v / Michael Gambon que diu al seu fill Bertie / Colin Firth que 
ells han passat de ser figures uniformades a actors... De la mateixa manera, el nostre paper 
davant els micròfons d’ara mateix, les xarxes socials i els estris que ens hi endinsen, ha hagut 
de canviar.

No n’hem de fer, però, un drama shakespearià. Tal com passa a les pel·lícules que acaben 
bé, com aquesta, sempre hi haurà especialistes com Lionel Logue / Geoffrey rush que ens 
ajudaran a sortir-nos-en: logopedes, terminòlegs, escriptors, periodistes...

Apa, salut.

Biel camps

responsable del web del sL

El sL diu que…
Ha adaptat més el disseny 
del web al model corporatiu 
de la UiB. Ja sabeu que és un 
web de webs, perquè cada 
lloc que hi ha (els diferents 
gabinets, els cursos 
d’idiomes Moderns, els de 
Llengua Catalana, etc.) és un 
web a part tant pel nombre 
d’enllaços com pel volum 
d’informació. Ara els temes 
de primera pàgina (tant la 
general del Servei com les 
de les diferents àrees) són 
més icònics, els menús de 
navegació de l’esquerra de 
la pantalla es depleguen 
més fàcilment a mesura 
que ens endinsam en la 
consulta i les anomenades 
«UrL curtes» (com, per 
exemple, <http://www.
slgterminologia.uib.cat>) 
ens ajuden a arribar més 
ràpidament allà on volem.

@ la llengua uep!

http://blocs.mesvilaweb.cat/belzaballa
http://www.vilaweb.cat/noticia/3990268/20120229/fes-me-folou-et-vull-enviar-dm.html
http://twitter.com/#!/mariusserra
http://www.vilaweb.cat/noticia/3960742/20111214/marta-rojals-coses-pobles-canviat-lepoca-medieval.html
http://twitter.com/#!/roccasagran
http://dcvb.iec.cat/
http://dcvb.iec.cat/
http://slg.uib.cat/gabinets/gt/publicacions/Publicacions-del-Gabinet-de-Terminologia.cid238438
http://www.caib.es/conselleries/educacio/lexic/lexic.htm
http://www.caib.es/conselleries/educacio/lexic/lexic.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A8fon_intel%C2%B7ligent
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/186080
http://slg.uib.cat
http://www.slgterminologia.uib.cat
http://www.slgterminologia.uib.cat


Els Flaixos informatius de Llengua UiB 2.0

Darrers termes normalitzats pel Consell Supervisor del TErMCAT 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d9
2b0c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appIn
stanceName=default&seccion=0&numDOGC=6122&anexos=1>

X Jornada de la Societat Catalana de Terminologia: Els manlleus en la terminologia musical, 
24 de maig

<http://blocs.iec.cat/scaterm/activitats-2/activitats-del-curs-2011-2012/>

Proves CERTIUNI a la UIB

<http://slg.uib.cat/certiuni_crue>

Gràfics d’evolució dels cursos del Servei Lingüístic

<http://slg.uib.cat/form_grafevol>

 

Parlen els nostres lectors

 recordau que podeu enviar els vostres comentaris, propostes, peticions… a l’adreça 
<butlleti.sl@uib.cat> (assumpte: Comentari).

Entreteniments lingüístics

 Fixa-t’hi bé i hi trobaràs vuit noms de l’àmbit farmacològic: 

E S M I Q X B L R C A
T X U R C  A Z O A K C
F I P D J S D M U R B
O S A E K A R L E X D
G E  H M C  A L M A N T
S I L O F T A G D O Z
A W L S N D O Y E D Q
Y B R L E R W R O E F
M H Q B D U D S A X C
D I U R E T  I C F N J
G K N H L A T Z J V T

Flaixos informatius

Opinió

Oci i entreteniment

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&seccion=0&numDOGC=6122&anexos=1
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&seccion=0&numDOGC=6122&anexos=1
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&seccion=0&numDOGC=6122&anexos=1
http://blocs.iec.cat/scaterm/activitats-2/activitats-del-curs-2011-2012/
http://slg.uib.cat/certiuni_crue
http://slg.uib.cat/form_grafevol
mailto:butlleti.sl@uib.cat


 Solució del número anterior:

M R E L I  D N O  S P
I D A M E  S R I  S A
K S U L B  R X J V E
 A S Z C A  R T E S X
Z U N M A E C S L N
P N I P S Q O C A D
E D  O M I N O A F U
G I  L K R D N C O D
U M R U W I  L S A S
S O I L B N D Q N B

 Puzle, cartes, dominó, oca, parxís, marro, escacs i dames.

Oci i entreteniment

Els premis Llengua UiB 2.0

Els errors lingüístics del número anterior:

 
 
On diu:

«… i línies que es relacionin que es desenvolupin…» 

Ha de dir:

«… i línies que s’Hi relacionin que es desenvolupin…»

 
 
On diu:

«Són autors les tècniques…»

 
Ha de dir:

«EN són autors les tècniques…»

 
 
On diu:

«…molt de ressó mediàtic»

 
Ha de dir:

«…molt de ressÒ mediàtic»

 
 
On diu:

«…corren temps en que hi ha…»

 
Ha de dir:

«…corren temps en quÈ hi ha…»
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