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Amb la col·laboració de:

espaisterminològics

Al cel i a la terra: termes pertot

Barcelona, 21 d’octubre de 2021
Sala Prat de la Riba 
Institut d’Estudis Catalans

www.termcat.cat

La jornada es durà a terme a la sala Prat de 
la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer 
del Carme, 47). Formulari d’inscripció. Les 
inscripcions són gratuïtes i s’atendran per ordre 
fins a completar la capacitat de la sala. També 
es podrà seguir per internet sense necessitat 
d’inscripció. 
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https://forms.gle/2tsoUPSTodfQB1sk6


espaisterminològics 2021

Al cel i a la terra: termes pertot
9.00 h Acollida dels participants

9.30 h Inauguració
 F. Xavier Vila, secretari general de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalunya
 M. Teresa Cabré, presidenta de l’Institut 

d’Estudis Catalans
 Jordi Bover, director del TERMCAT

9.45 h Terminologia del clima: entre neologia 
 i tradició
 M. Carme Llasat, catedràtica de física de 

l’atmosfera (Universitat de Barcelona)

10.30 h Pausa i cafè

11.00 h Meteorologia i terminologia: una parella 
ben avinguda?

 Eliseu Vilaclara, director del Servei 
Meteorològic de Catalunya

11.45 h Taula rodona: La divulgació dels termes 
meteorològics (especialitzats) en 
contextos no especialitzats arreu del 
territori: 

 Mònica Usart, meteoròloga a RAC1 
 Tomàs Molina, meteoròleg a TV3 
  Sònia Papell, meteoròloga a TVE Catalunya 

Xesca Cifre, meteoròloga a IB3
 Moderació: Marta Sabater, terminòloga 

del TERMCAT

13.00 h El Portal Terra: una proposta i una invitació
 Jordi Bover, director del TERMCAT 

 
13.45 h Clausura

Organització: Xavier Fargas, Clara Giralt, Marta Sabater,  
     Henar Velàzquez (TERMCAT)

Els Espais Terminològics són una trobada de 
caràcter biennal que organitza el TERMCAT per 
afavorir el diàleg i l’intercanvi de coneixement 
en aspectes relacionats amb la pràctica 
terminològica.

Aquesta edició dels Espais està dedicada a 
la terminologia de la meteorologia, un tema 
d’interès sempre ben viu en l’àmbit català, però 
que en els darrers anys encara ha vist créixer 
aquest interès i, val a dir, la preocupació d’experts 
i de qualsevol persona, atès que la crisi climàtica 
i les notícies relacionades amb els factors 
ambientals tenen una repercussió absolutament 
general. La recent celebració de l’Any Fontserè 
i la presentació del Portal Terra, un nou recurs 
del web del TERMCAT adreçat als especialistes 
d’aquest sector, així com la celebració del 
centenari de la creació del Servei Meteorològic de 
Catalunya, acaben de configurar un bon marc per 
a la jornada.

El programa preveu la intervenció d’experts 
reconeguts del sector, tant de l’àmbit universitari 
com d’una institució de referència com és el 
Servei Meteorològic de Catalunya.

També s’ha previst una taula rodona que permetrà 
posar en debat com encaren els reptes de la 
divulgació del coneixement i la terminologia 
especialitzada els meteoròlegs de mitjans de 
comunicació de diversos àmbits professionals i 
geogràfics.


