
SOCIETAT CATALANA DEL DICCIONARI 
ENCICLOPÈDIC DE MEDICINA



JUNTA DIRECTIVA

• Presidenta Judith Usall i Rodié
• Vice-presidenta Odette Viñas i Gomis
• Secretari Joan Sala Pedrós
• Tresorer J. Oriol Ramis Juan
• Vocal Fèlix Bosch Llonch
• Vocal Kenneth Planas Real
• Vocal Xavier Sierra



OBJECTIUS

Promoure la difusió de l’actualització de la base de dades
terminològiques i de la nova edició en línia del Diccionari enciclopèdic
de medicina.
Promoure acords amb institucions públiques i privades, i altres
Societats Científiques que tinguin com a objectiu I'actualització
permanent de l'obra.
Establir una xarxa entre els i les professionals amb interès a mantenir
vigent la terminologia mèdica i fer-la consultable.



OBJECTIUS

Promoure que la terminologia mèdica s'incorpori als correctors de 
català per facilitar I'ús de la llengua catalana en la documentació i 
informació científica.
Promoure la difusió, la recerca i la formació en l'àmbit de la 
terminologia mèdica.



TASQUES

• Seguir el treball en el DEMCAT
• Relacions amb altres Societats
• Relacions institucionals
• Estudi de la utilització del català en les diferents institucions
• Realització de cursos de formació i jornades



GRUPS DE TREBALL

Coordinació treball terminològic (DEMCAT)
Formació
Assessorament documents. TICs



Activitats per al 2017-2018

• Treball terminològic
• Sessions (4 a l’any)
• Jornada
• Formació



Curs de formació

Dotar les persones especialistes col•laboradores del DEMCAT d’eines
terminològiques bàsiques
Fer conèixer el món de la producció terminològica actual: fonts
internacionals de terminologia mèdica
Aprendre els criteris de la redacció terminogràfica per a les noves 
entrades del corpus del DEMCAT
Produir una fitxa estàndard i aplicar-la a l’alta de nous termes



Però hem viscut per salvar-vos els mots
Salvador Espriu

Parla ben clar, que el mot és teu
Joana Raspall
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