
 
 

 

 
 

 
 
Memòria justificativa de recerca per a les convocat òries ACOM, AJOVE, 
ARAFI, ARIE, FJOVE, ISPC, PBR, RICIP  
 
 
La memòria justificativa consta de dues parts: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic)  
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
 
 
 

 

Nom de la convocatòria  

ARAFI 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AJOVE Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya 

 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa no universitària 
FJOVE Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut 

ISPC Ajuts per a la realització de projectes de recerca, estudi i anàlisi sobre seguretat a Catalunya 

PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les 
Ciències Socials i les Humanitats 

RICIP Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau 
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TRADUIR I INTERPRETAR LES LLENGÜES DE LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA: CAP A LA FORMACIÓ I 
ACDREDITACIÓ  D'UN PERFIL PROFESSIONAL EMERGENT 
 
 
Dades de l'investigador responsable   
Nom 
ANNA 

Cognoms 
GIL BARDAJÍ 

Correu electrònic 
      
Dades de la universitat / centre al que s’està vinc ulat  
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I INTEPREACIÓ 
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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
El projecte que sol•licitem és el resultat natural d’una recerca iniciada l’any 2008 pel grup de recerca MIRAS (Mediació i 
Interpretació: Recerca en l’Àmbit Social) de la Universitat Autònoma de Barcelona. La recerca del grup MIRAS ha tingut 
com a objectiu general, durant els darrers dos anys, la definició del perfil professional del traductor/intèrpret als serveis 
públics. Aquesta figura emergent i encara poc reconeguda al nostre país va començar a sorgir a partir del boom 
migratori de les darreres dècades a Catalunya com a resposta als problemes de comunicació freqüents entre la 
població nouvinguda i els serveis públics locals. Per a assolir l’objectiu esmentat, la primera fase de la recerca del grup 
MIRAS s’ha centrat en el disseny, distribució, buidatge, anàlisi i creuament de dades de 250 qüestionaris semioberts 
dirigits als tres principals agents implicats en la interacció comunicativa que estudiem: els traductors/intèrprets, els 
usuaris i els proveïdors dels serveis. Els resultats d’aquest estudi han demostrat, entre d’altres qüestions rellevants, la 
manca d’una formació específica per als traductors/intèrprets als serveis públics, així com una absència de regulació de 
la professió que aquests exerceixen.  
 
Un cop realitzat aquest primer estudi pilot, i en vista dels resultats obtinguts, ens sembla doncs evident que el següent 
pas de la nostra recerca ha d’anar orientat cap a la formació i regulació professional dels traductors/intèrprets als 
serveis públics. En concret, en el projecte que sol•licitem ens proposem dissenyar una formació especialitzada per a 
traductors/intèrprets als serveis públics que compleixi amb els següents tres prerequisits: a) estar oberta a tot tipus de 
persones, independentment del seu nivell d’estudis; b) oferir un ampli ventall de llengües, principalment les llengües de 
la immigració a Catalunya (per a una primera selecció d’aquestes llengües, vegeu informe demogràfic de la SIM de l’1 
de gener de 2010 i resultats de l’estudi pilot de MIRAS), i c) conduir a una acreditació nacional que reguli l’exercici de la 
professió de traductor/intèrpret als serveis públics de Catalunya. La implementació d’un sistema d’acreditació, segon 
objectiu del projecte que presentem, és essencial ja que no només permetrà la regulació d’una professió fins avui poc o 
mal definida, sinó que també garantirà la qualitat dels serveis oferts per aquests professionals en el futur.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project that we present here is the natural res ult of a wider research carried out in 2008 by the research 
group MIRAS (Mediation and Interpreting: Research i n the Social Field) from the Univeraitat Autònoma d e 
Barcelona. The main aim of MIRAS research in the la st two years has been to define the translator/inte rpreter in 
Public Services (PS) professional profile. This new  and still not well-known figure in Spain appeared in 
Catalonia for the first time after the last decade’ s immigration boom in order to give an answer to th e frequent 
communication problems between the immigrants and t he local PS. To get this aim, the first part of MIR AS 
research has been centered in the design, distribut ion, emptying, analysis and crossing data of about 250 
questionnaires completed by the third main actors t aking part of the communicative interaction: the PS  
translators/interpreters, the PS users and the PS p roviders. The results of that study have shed light , among 
other important things, on the lack of a specialize d training for PS translators/interpreters, as well  as on the 
lack of any regulation system for these professiona ls.  
 
Having completed this first pilot study, and in vie w of the results, it seems clear that the next step  of our 
research should be oriented towards the formation a nd regulation of professional PS translators/interp reters. 
Specifically, the first objective of this project i s to design a specialized training for PS translato rs/interpreters. 
This training should contain the following three pr erequisites: a) be open to all kind of people regar dless of 
their level of education; b) offer a wide range of languages, especially languages of immigration in C atalonia 
(for a first selection of these languages, see the SIM demographic report from 1 January 2010 and resu lts of the 
pilot study MIRAS), and c) lead to a national accre ditation that regulate the profession of PS 
translator/interpreter. The implementation of an ac creditation system, the second objective of our pro ject, it is 
essential not only because it will allow the regula tion of a profession so far little or poorly define d, but because 
it will also guarantee the quality of the services offered by these professionals in the future. 
 
 



 
 

 

 
 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 

 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA PROJECTE DE RECERCA ARAFI AG069135 
 
TRADUIR I INTERPRETAR LES LLENGÜES DE LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA: CAP A LA 
FORMACIÓ I ACDREDITACIÓ  D'UN PERFIL PROFESSIONAL EMERGENT 
 
Responsable del projecte: Dra. Anna Gil-Bardají 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
És el marc de referència del tema d’estudi, la contextualització dels objectius i el procés de la recerca. Ha de donar la 
informació necessària per entendre la magnitud i l’impacte del problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que 
han portat fins al plantejament de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte.  

 
El projecte Traduir i interpretar les llengües de la immigració a catalunya: cap a la 
formació i acdreditació  d'un perfil professional emergent és el resultat natural d’una 
recerca iniciada l’any 2008 pel grup de recerca MIRAS (Mediació i Interpretació: 
Recerca en l’Àmbit Social) de la Universitat Autònoma de Barcelona. La recerca del 
grup MIRAS ha tingut com a objectiu general, durant els darrers dos anys, la definició 
del perfil professional del traductor/intèrpret als serveis públics. Aquesta figura 
emergent i encara poc reconeguda al nostre país va començar a sorgir a partir del 
boom migratori de les darreres dècades a Catalunya com a resposta als problemes 
de comunicació freqüents entre la població nouvinguda i els serveis públics locals. 
Per a assolir l’objectiu esmentat, la primera fase de la recerca del grup MIRAS (2008-
2010) es va centrar en el disseny, distribució, buidatge, anàlisi i creuament de dades 
de 250 qüestionaris semioberts dirigits als tres principals agents implicats en la 
interacció comunicativa que volíem estudiar: els traductors/intèrprets, els usuaris i 
els proveïdors dels serveis. Els resultats d’aquest estudi van mostrar, entre d’altres 
qüestions rellevants, la manca d’una formació específica per als 
traductors/intèrprets als serveis públics, així com una absència de regulació de la 
professió que aquests exerceixen1.  
 
Un cop realitzat aquest primer estudi pilot, i en vista dels resultats obtinguts, ens va 
semblar evident que el següent pas de la nostra recerca hauria d’anar orientat cap a 
la formació i regulació professional dels traductors/intèrprets als serveis públics. 
Amb aquesta finalitat, ens vam proposar dissenyar una formació especialitzada per a 
traductors/intèrprets als serveis públics que complís amb els següents tres 
prerequisits: 1) estar oberta a tot tipus de persones, independentment del seu nivell 
d’estudis; 2) oferir un ampli ventall de llengües, principalment les llengües de la 
immigració a Catalunya (per a una primera selecció d’aquestes llengües, vegeu 
informe demogràfic de la SIM de l’1 de gener de 2010 i resultats de l’estudi pilot de 
MIRAS), i 3) conduir a una acreditació nacional que reguli l’exercici de la professió de 
traductor/intèrpret als serveis públics de Catalunya. La implementació d’un sistema 
d’acreditació ens va semblar essencial ja que no només permet la regulació d’una 

                                                           
1 Per a més informació sobre aquesta primera fase de recerca del grup MIRAS, vegeu el monogràfic 
http://www10.gencat.cat/casa_llengues/binaris/informe_miras_ispc_2011_tcm302-177894.pdf 
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professió fins avui poc o mal definida, sinó que també garanteix la qualitat dels 
serveis oferts per aquests professionals en el futur.  
 
Tant la formació com el sistema d’acreditació proposats s’haurien d’estructurar 
entorn als següents tres àmbits d’especialitat dins dels serveis públics: el mèdico-
sanitari; el socio-educatiu i el jurídico-policial. Per a aconseguir-ho crèiem 
indispensable la participació de diferents actors, entre ells la universitat, en tant que 
òrgan dedicat a la formació especialitzada, i també les administracions públiques, 
encarregades de vetllar pel bon funcionament dels serveis oferts als ciutadans. La 
universitat catalana, a diferència d’altres països, encara no contempla abastament 
aquesta necessitat formativa, tot i la consciència cada cop més clara dels tres centres 
especialitzats en traducció i interpretació (Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Vic). Quant a les administracions 
públiques, si bé es registra un nombre important d’iniciatives encarades a resoldre 
els problemes de comunicació entre la població nouvinguda i les institucions 
públiques, aquestes romanen insuficients i de curt abast davant de la situació actual. 
El projecte que hem realitzat ha pretès, així doncs, anar més enllà d’una simple 
recerca intra-disciplinària, per a atènyer i implicar estructures més àmplies que 
permetin coordinar esforços, resultats i èxits. 
 
El primer tret distintiu del projecte realitzat fou, així doncs, la voluntat d’oferir una 
formació per a  traductors i intèrprets en els serveis públics de Catalunya que 
inclogués aquelles combinacions lingüístiques més necessitades dins l’àmbit català: 
per una banda, les llengües majoritàries de la immigració a Catalunya (l’àrab 
marroquí, l’amazic, el romanès, el xinès, l’urdú, el wòlof, el rus, el francès, l’anglès i 
el portuguès2) i, per l’altra, les dues llengües oficials de Catalunya. Fins ara, totes 
aquelles persones que volien formar-se com a traductores i intèrprets per als 
esmentats serveis a nivell universitari havien de fer-ho en centres de l’estat 
espanyol, en programes en què les llengües de la immigració no eren 
necessàriament les mateixes i en què el català hi tenia escassa o nul·la presència. En 
aquest sentit, amb el projecte que proposem volem arribar a oferir una formació de 
qualitat que inclogui no només el castellà, sinó també i sobretot el català, per ser 
aquesta “la llengua vehicular d’acollida” segons el model lingüístic i educatiu recollit 
en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
 
El segon tret distintiu del nostre projecte va ser la voluntat d’implementar un 
sistema d’acreditació nacional que regulés l’exercici de la professió de 
traductor/intèrpret als serveis públics de Catalunya. Per a aconseguir-ho, ens ha 
calgut establir contactes i treballar conjuntament amb aquelles institucions i/o 
departaments de l’administració pública catalana disposats a participar en aquest 
projecte.  
 
Finalment, considerem que el projecte té una gran viabilitat dins el territori català, i 
això per dos motius principals. En primer lloc, per ser Catalunya una de les 

                                                           
2 La que oferim aquí és una primera selecció de llengües basada en les dades de l’informe sobre 
immigració de la SIM per l’any 2010.  
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comunitats autònomes amb un índex més alt d’immigració provinent de països no 
hispanòfons, com ara Marroc, Romania, Xina o Pakistan. Aquest fet fa palesa la 
necessitat de formació de traductors i intèrprets en les diverses combinacions 
d’aquestes (i altres) llengües i del català. En segon lloc, perquè el territori català 
compta des de fa molt anys amb un infraestructura universitària especialitzada en la 
formació de traductors i intèrprets, constituïda per la Facultat de Traducció i 
Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona; per la Facultat de Traducció i 
Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra; i per la Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació de la Universitat de Vic. Tots tres centres estan oberts a 
les propostes pedagògiques que es derivin dels resultats del nostre projecte, la qual 
cosa facilitarà sens dubte la seva implantació. 
 
Pel que fa a l’estat general de la traducció/interpretació als serveis públics a nivell 
nacional i internacional, cal dir que facilitar l’accés als serveis públics als immigrants 
que desconeixen la llengua del país d’acollida no és un repte exclusiu del context 
català, sinó que molts altres països s’han trobat en situacions semblants. Tanmateix, 
hi ha hagut respostes molt diverses a les noves necessitats lingüístiques de la 
societat i es poden observar diferents fases en el procés de professionalització de la 
traducció i  interpretació als serveis públics. Ozolins (2000) va realitzar, en aquest 
sentit, un estudi comparatiu molt ric en què descriu la pràctica de la 
traducció/interpretació als serveis públics a diferents països del món, atenent no 
només a les característiques d’aquesta pràctica, sinó també a les actituds públiques 
envers la necessitat i/o conveniència, i al grau de professionalització al qual s’ha 
arribat. A través d’aquesta anàlisi, Ozolins distingeix quatre modalitats de resposta a 
les necessitats de comunicació entre l’Administració i les minories lingüístiques:  
 
1. Negació de la necessitat de proporcionar serveis de traducció/interpretació 
en l’àmbit públic 
2. Provisió de serveis ad hoc 
3. Creació de serveis lingüístics genèrics 
4. Implantació de solucions globals i integrals 
 
Abril Martí (2006), emprant l’escala d’Ozolins, situa Espanya entre els punts 1 i 2, 
mentre que països amb una llarga tradició en immigració com ara Austràlia, Suècia, 
Estats Units, Canadà o Regne Unit se situen al punt 4. Si tenim en compte la situació 
excepcional en què es troba Espanya –actualment primer país receptor d’immigració 
de tota Europa– i més concretament Catalunya – comunitat autònoma amb la 
condensació més alta d’immigrants de l’Estat espanyol–, es fa palesa la necessitat 
cada cop més urgent d’avançar cap a les fases 3 i 4 de l’escala d’Ozolins, ja que 
aquestes són les úniques que poden proporcionar solucions reals i durables al 
problema de la comunicació entre els immigrants amb dèficits lingüístics en la 
llengua d’acollida i l’Adminsitració receptora.  
 
Quant a la formació especialitzada a nivell nacional i internacional, l’oferta formativa 
d’intèrprets/mediadors als serveis públics de Catalunya es trobava, a l’inici d’aquest 
projecte, en un estadi molt inicial i, si bé hi ha hagut diferents iniciatives, la majoria 
han estat cursos ad hoc de curta durada dissenyats per als Consells Comarcals amb 
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borses d’intèrprets. La Universitat de Vic ha organitzat cursos per als Consells 
Comarcals de l’Osona, del Bages, de l’Anoia, de l’Alt Camp i amb el Consorci de 
Benestar Social de la Garrotxa; mentre que la Universitat Autònoma de Barcelona va 
organitzar-ne un amb col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
Han estat cursos d’una durada limitada (entre 20 i 25 hores), amb l’objectiu d’oferir 
una iniciació general a la interpretació en els serveis públics. En l’àmbit universitari, 
cal destacar novament la Universitat de Vic, que en el seu màster d’Interpretació de 
Conferències inclou la formació per a la interpretació d’enllaç als serveis públics, i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que ofereix un mòdul  sobre traducció i 
mediació intercultural en el seu màster oficial en Traducció, Interpretació i Estudis 
Interculturals. L’oferta formativa al context català, tanmateix, manca d’una recerca 
més sistemàtica que, d’una banda, permeti identificar el perfil del professional que 
millor respondria a les necessitats socials actuals i, de l’altra, pugui servir de base per 
a un disseny curricular més estable i especialitzat i per a l’elaboració de materials 
docents.  
 
Al context espanyol, la Universitat d’Alcalà ha estat la pionera tant en la recerca com 
en la formació d’intèrprets per als serveis públics, a través del seu màster oficial en 
Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción iniciat l’any 2000. El màster 
s’ofereix en les combinacions de castellà i alemany, àrab, búlgar, xinès, francès, 
anglès, romanès o rus, combinant classes presencials i virtuals amb pràctiques als 
serveis públics. A més d’aquest màster, la Universitat d’Alcalà també ofereix un curs 
de postgrau de Traducción e Interpretación para los Servicios Públicos en el mundo 
global: Nuevas respuestas para nuevas realidades. A Tenerife, la Universitat de la 
Laguna ofereix des del 2004 un postgrau propi anomenat Experto Universitario en 
Traducción e Interpretación para los Servicios Comunitarios: Mediadores Lingüísticos, 
en les combinacions de castellà amb anglès o francès. A banda d’aquests màsters 
específics per a la formació d’intèrprets-mediadors per a l’àmbit social, altres 
universitats espanyoles també n’han inclòs algun tipus de formació, tant teòrica com 
pràctica, però sobretot a nivell de postgrau, com són la Universitat de Granada, la 
Universitat de Màlaga, la Universitat Pablo de Olavide (Sevilla), la Universitat de 
Salamanca , la Universitat del País Basc o la Universitat Jaume I de Castelló.  
 
En l’àmbit internacional, Austràlia i Suècia han estat considerats els països més 
avançats pel que fa a la formació d’intèrprets. A Austràlia, la NAATI (National 
Accreditation Authority for Translators and Interpreters), fundada el 1978, regula els 
cursos de formació d’intèrprets per als serveis públics i atorga diferents tipus 
d’acreditacions segons el curs realitzat; mentre que a Suècia, l’Institut d’Estudis de 
Traducció i Interpretació (Tolk-och översättarinstitutet) és, des de 1986, l’organisme 
encarregat de la supervisió i coordinació no tan sols de la formació d’intèrprets, sinó 
també de la formació de formadors d’intèrprets i de l’elaboració de materials per a 
la docència.  
 
Als Estats Units s’ha establert una clara separació entre la formació d’intèrprets per a 
l’àmbit judicial i per a l'àmbit mèdic, de manera que s’han desenvolupat com a 
professions molt més especialitzades, a diferència dels casos d’Austràlia i Suècia, en 
què els exàmens i els cursos per als intèrprets són més genèrics. Aquesta 
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especialització es pot comparar a l’enfocament que s’ha optat al Regne Unit, en què 
existeixen quatre versions del DPSI (Diploma in Public Service Interpreting), 
l’acreditació nacional per a la interpretació als serveis públics, en dret anglès, dret 
escocès, sanitat o govern local. Si bé els candidats al DPSI s’hi poden presentar sense 
haver realitzat cap curs de preparació, cal destacar la formació iniciada per l’Institute 
of Linguistics a la dècada dels 80 amb el Community Interpreter Project i cursos com 
el Bilingual Skills. 
 
Altres exemples de formació universitària per a la interpretació als serveis públics els 
trobem  a la Lessius Hogeschool d’Amberes (Bèlgica) i a les universitats de 
Magdeburg i Hamburg (Alemanya), si bé a Europa, en general, s’han realitzat 
sobretot cursos ad hoc o de formació contínua, sovint destinats als intèrprets del 
col·lectiu de la llengua minoritària en el país on es troben. Tanmateix, un cas 
específic en l’àmbit europeu ha estat el d’Itàlia, on la reforma universitària per 
adaptar l’ensenyament superior a l’Espai Europeu d’Educació Superior, duta terme 
entre el 2001 i el 2002, va propiciar la implantació d’una llicenciatura en Ciències de 
la Mediació Lingüística i iniciatives pròpies d’algunes universitats, com la de Siena, en 
què s’ofereix un itinerari per a la mediació relacionada amb el fenomen migratori.  
 
A banda de la formació específica existent a cada país, també s’han desenvolupat 
projectes lligats a la formació comuns a diferents països, com els projectes Grotius i 
Agis, establerts en el marc de la Unió Europea amb l’objectiu de garantir una 
traducció i interpretació legal de qualitat per a tots els ciutadans dels estats 
membres. A partir d’aquests projectes es proposa que tots els països adoptin uns 
estàndards equivalents tant pel que fa a la selecció, formació i avaluació dels 
traductors i intèrprets, com pel que fa a l’ètica, als codis de conducta i a la bona 
pràctica, alhora que també es pretenen aconseguir acords de treball 
interdisciplinaris entre els sistemes legals. Aquests estàndards es van posar de 
manifest en l’informe AEQUITAS,  Access to Justice accross Language and Culture in 
the EU, mentre que l’informe corresponent a la segona fase del projecte, amb 
l’objectiu d’aconseguir la col·laboració de tots els països, es troba a AEQUALITAS: 
Equal Access to Justice accross Language and Culture in the EU.  
 
En l’àmbit estatal cal destacar la fundació de la xarxa COMUNICA, un grup 
d’investigadors de diferents comunitats autònomes amb l’objectiu de funcionar com 
a observatori de la interpretació per als serveis públics a l’Estat. La Dra. Carmen 
Valero-Garcés, de la Universitat d’Alcalà, és la investigadora principal d’aquest grup 
consolidat, del qual també formen part les doctores Marta Arumí i Xus Ugarte, 
ambdues membres del grup MIRAS.   
 
Finalment, en relació amb la regulació professional, i com comentàvem en els 
apartats anteriors, països com Suècia, Austràlia i el Regne Unit són alguns dels que 
tenen més experiència en l’àmbit de la formació de traductors i intèrprets per als 
serveis públics i, en aquest sentit, en tots tres països aquests cursos de formació 
coincideixen en l’objectiu final de l’acreditació dels intèrprets. Aquesta acreditació es 
pot aconseguir per diferents vies: en alguns casos, a través de cursos de formació 
(grau, postgrau, formació continuada) que equivalen a l’acreditació; en d’altres, 
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demostrant l’experiència en aquest camp i fent un examen pràctic o, en d’altres, 
simplement a través d’un examen de lliure accés. Tanmateix, sigui quina sigui la via 
d’obtenció, l’acreditació és sens dubte de gran importància en el procés de 
professionalització d’aquest nou perfil per diversos motius. En primer lloc, haver 
estat acreditat és sinònim d’estar preparat per a la feina, ja sigui a través d’una 
formació especialitzada, ja sigui pel temps d’experiència reconeguda a través d’un 
examen. L’acreditació esdevé, doncs, una garantia de qualitat dels professionals. En 
segon lloc, l’acreditació significa un reconeixement de la professió, és a dir, ajuda al 
fet que tant els traductors i intèrprets que la duen a terme com els seus usuaris 
tinguin més clar quin són els seus paper i funcions. Això evitaria que es carregui 
aquests professionals amb tasques que no els corresponen o que, per contra, no 
se’ls tingui presents en moments en què sí que seria molt necessària la seva 
intervenció. El desconeixement de la professió és, de fet, un dels resultats més 
destacats de l’informe publicat per Linguamón (2009). En tercer lloc, l’acreditació 
també podria ajudar a un reconeixement salarial dels professionals, que avui dia 
encara es poden sentir desemparats davant certes empreses de serveis 
intermediàries, que els imposen retribucions molt per sota del que l'Administració 
les està pagant. Finalment, l’acreditació hauria de servir per facilitar la incorporació 
dels professionals formats al món laboral. Si les empreses contractants poden 
prioritzar els professionals acreditats, aquests no hauran de competir amb d’altres 
persones que exerceixen aquesta feina sense conèixer-ne aspectes tan important 
com les tècniques o els principis deontològics. 
 
El resultat de tot el que s’ha esmentat més amunt ens va acabar duent als següents 
dos objectius generals del projecte, que tot i ésser en essència diferents, mantenen 
una estreta relació: 
 

1) Dissenyar una formació especialitzada per a traductors/intèrprets als 
serveis públics de Catalunya que condueixi a una acreditació nacional. 
 

2) Planificar un sistema d’acreditació nacional per a traductors/intèrprets als 
serveis públics de Catalunya lligat a una formació prèvia. 
 
 
Aquests dos objectius generals es concreten en els següents sis objectius 
específics:  
 
1) Definir: 

a. el perfil competencial i les habilitats requerides pel traductor i intèrpret als 
serveis públics en els tres contextos esmentats; 

b. les tasques que realitza el traductor i intèrpret als serveis públics en 
cadascun dels tres contextos esmentats; 

c. les modalitats de traducció i interpretació que aplica el traductor i intèrpret 
als serveis públics durant l’exercici de la seva tasca. 
 
2) Elaborar un disseny curricular complet per a una formació especialitzada en 
traducció/interpretació als serveis públics de Catalunya. Aquest disseny curricular, 
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basat en els resultats obtinguts del primer objectiu específic, es presentarà al final 
del projecte en forma de proposta formativa. 
 
3) Elaborar una primera mostra de material didàctic especialitzat (en paper, 
audiovisual i en suport electrònic) que vagi unida al disseny curricular precedent i 
que, partint de les competències abans establertes, tingui també en compte les 
llengües ofertes i els tres àmbits d’actuació.  
 
4) Elaborar un informe detallat sobre els diferents sistemes d’acreditació per a 
traductors i intèrprets als serveis públics existents arreu del món, posant especial 
èmfasi en els més reconeguts (Austràlia, Suècia, Estats Units, Canadà i Regne Unit). 
Aquest informe servirà de document de referència per al cinquè objectiu específic. 
 
5) Elaborar una proposta de sistema d’acreditació per a traductors i intèrprets als 
serveis públics de Catalunya inspirat en els diferents models d’acreditació existents 
arreu del món. Aquesta proposta s’inclourà també en un article científic3 que 
aplegarà els punts més destacats de l’informe i de la proposta d’acreditació a 
Catalunya.  
 
6) Establir contacte amb diferents representants de les administracions públiques 
catalanes per tal d’exposar-los la proposta d’acreditació i dissenyar un pla conjunt 
d’implementació del sistema d’acreditació proposat. 
 
 

                                                           
3 Aquest article es redactarà en anglès i serà enviat a alguna de les revistes internacionals indexades de 
l’àmbit de la traducció i de la interpretració (Meta, Perspectives) o bé d’altres àrees de coneixement 
pròximes. 
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2. METODOLOGIA 
 

Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer referència, en general, a aquests 
apartats (Tècniques de recollida d’informació, Procediment, Anàlisi de les dades). Si es tracta de recerques experimentals, 
s’haurà de fer referència a la infraestructura emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions si s’escau. 
Indiqueu també la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 

 
 

Per a cadascun dels objectius hem aplicat una metodologia diferent. A continuació 
recollim, a partir dels sis objectius específics esmentats en l’apartat anterior, els 
procediments metodològics que hem seguit en cada cas: 
 
Per al primer objectiu específic hem optat per dur a terme una recerca qualitativa 
inspirada en l’estudi de Vargas-Urpí (2009) que parteix d’una metodologia 
combinada i multidisciplinària i adopta una aproximació etnogràfica. L’estudi 
quantitatiu realitat pel grup MIRAS entre els anys 2008 i 2010 va evidenciar la 
necessitat de completar les dades quantitatives amb una recerca més aprofundida 
que ens pogués proporcionar dades més precises sobre les tasques i competències 
que desenvolupa un intèrpret als serveis públics, així com sobre la seva pràctica 
professional.  
 
No obstant això, el que només havia de ser una petita part del nostre projecte va 
acabar convertint-se finalment en una recerca d’un abast i d’una magnitud molt més 
grans del que havíem imaginat. El gran volum de dades obtingudes en la primera 
fase d’aquest primer objectiu, així com l’ampli ventall de problemàtiques que van 
anar manifestant-se al llarg del procés de recollida de dades pròpiament dit, fan fer 
que ens adonéssim de la necessitat de desenvolupar aquesta part de la recerca en 
un marc molt més ampli que el que ens oferia el projecte sol·licitat4.  
 
És per aquest motiu que, dels tres mètodes de recollida de dades que havíem 
proposat inicialment (veure apartat Metodologia de la proposta de projecte), 
finalment només n’hem pogut desenvolupat un: les entrevistes personalitzades 
dirigides a traductors i intèrprets als serveis públics, posant èmfasi en els aspectes 
relacionats amb el perfil competencial, les modalitats de traducció i interpretació 
més utilitzades i les tasques que realitza el traductor i intèrpret als serveis públics en 
cadascun dels tres contextos esmentats5.  
 

                                                           
4
 L’any 2011 vam sol·licitar un projecte de recerca fonamental no orientada del Ministeri de Ciència i 

Innovació que ens va ser concedit (Problemas y estrategias de traducción e interpretación en los 
servicios públicos del ámbito socioeducativo. estudio de situaciones de interpretación de chino, 
rumano y árabe; Referència de concessió FFI2011-23905) i en el qual apliquem gran part de la 
metodologia proposada inicialment en aquest apartat del nostre projecte ARAFI.  
 
5
 Els altres dos mètodes proposats (gravacions d’interaccions entre intèrprets, proveïdors de serveis i 

persones immigrants, i observació participant d’interaccions entre intèrprets, proveïdors de serveis i 
persones immigrants), els desenvoluparem en el marc del projecte del Ministeri esmentats en el punt 
anterior.  
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D’aquesta recollida de dades n’han resultat 14 entrevistes realitzades a intèrprets del 
romanès, 20 entrevistes realitzades a intèrprets del xinès, 7 entrevistes realitzades a 
intèrprets del l’àrab i 10 entrevistes realitzades a coordinadors de serveis de 
traducció i interpretació de diferents serveis públics en els àmbits socio-sanitari i 
educatiu6.   
 
Per a aquestes entrevistes personalitzades, hem partit dels resultats obtinguts de 
l’estudi pilot dut a terme pel grup MIRAS entre els anys 2008 i 2010, per tal 
d’adaptar-lo i focalitzar-lo als objectius de la recerca actual. Per a l’anàlisi de les 
entrevistes hem emprat el model aplicat per Burdeus (2010) per a l’anàlisi 
d’entrevistes en l’àmbit sociosanitari català. La transcripció i posterior anàlisi 
d’aquestes entrevistes ens ha servit per a dissenyar els dos cursos de formació 
especialitzada dels quals parlarem en el següent punt. 
 
D’aquesta part se n’han encarregat, fonamentalment, la Mireia Vargas-Urpi per al 
col·lectiu xinès, la Liudmila Onos per als col·lectius romanès i rus, i l’Anna Gil-Bardají 
per al col·lectiu àrab.  Per a l’anàlisi de les dades, hi ha participat tot l’equip del 
projecte.  
  
Per al segon objectiu específic vam procedir a la recollida i anàlisi de deu dissenys 
curriculars pertanyents a diferents programes de formació d’intèrprets als serveis 
públics dels diferents països, entre ells Estats Units, Canadà, Austràlia, Gran 
Bretanya, Suïssa i Espanya (Universidad de Alcalá de Henares i Universidad de la 
Laguna).  
 
Els resultats de l’anàlisi d’aquests deu dissenys curriculars van ser contrastats amb 
els resultats obtinguts de l’anàlisi de les entrevistes realitzades a intèrprets de la 
primera fase de la recerca. Tot plegat va donar lloc al disseny de dues propostes 
formatives adaptades al sistema català (vegeu apartat Resultats d’aquest memòria i 
Annexos).  
 
Aquesta tasca l’hem realitzada entre tots els membres de l’equip del projecte. 
 
La metodologia emprada per assolir el tercer objectiu es va basar, en primer lloc, en 
una prospecció sobre el tipus de material didàctic de més urgent creació dins l’àmbit 
de la traducció i interpretació als serveis públics. Aquesta prospecció ens va 
demostrar que, tot i que existien nombrosos recursos didàctics en aquest àmbit, la 
gran majoria d’ells resultaven inaccessibles per al gran públic per la seva escassa 
difusió, per la seva dispersió en l’espai, per la seva curta durada de visa, etc.  
 
Per aquest motiu, vam considerar prioritària la creació d’una plataforma on-line que 
recollís i donés cabuda a aquests i altres recursos útils per a tota persona interessada 
en la traducció i interpretació als serveis públics. Per a fer-ho, vam dissenyar la 
pàgina web Plataforma virtual de recursos sobre traducció i interpretació als serveis 

                                                           
6 Les transcripcions d’aquestes entrevistes sumen més de dues-centes pàgines, per la qual cosa hem 
decidit no incloure-les e aquesta memòria.   
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públics, que en pocs mesos ja s’ha convertit en un referent internacional dins el seu 
àmbit (vegeu Annexos). 
 
La part de recollida de recursos l’ha realitzada tot l’equip conjuntament, però la 
creació, el disseny i l’arquitectura de la pàgina web ha anat a càrrec de la Noèlia 
Burdeus i de l’Anna Gil-Bardají.  
 
Pel que fa a l’informe del qual es parla en el quart objectiu específic, aquest s’ha 
elaborat seguint un procediment exhaustiu de documentació dels sistemes 
d’acreditació per a traductors i intèrprets als serveis públics més importants i 
prestigiosos dels món. S’han recollit més de mil pàgines de material sobre aquesta 
matèria, l’anàlisi de les quals ha donat lloc a un informe d’unes setanta pàgines 
(vegeu Annexos).  
 
L’informe ha estat elaborat principalment per la Liudmila Onos, sota la supervisió de 
l’Anna Gil-Bardají.  
 
La metodologia emprada per assolir el cinquè objectiu es desenvolupà en dues fases. 
En la primera fase, vam procedir a l’anàlisi i extracció de les idees més significatives 
de l’informe elaborat precedentment i les vam il·lustrar en un document resumit 
(veugeu Resultats i Annexos). En la segona fase, vam recollir en un altre document 
(vegeu Annexos) aquelles preguntes que crèiem que hauríem de formular-nos abans 
d’elaborar qualsevol proposta de creació d’un sistema d’acreditació per a traductors 
i intèrprets als serveis públics de Catalunya. Aquest document ha estat el punt de 
partida d’un ric debat en el sí del grup que, tot i que ja està donant els seus primers 
fruits, encara no s’ha acabat. De fet, com s’explicarà en l’aparat Resultats, la III 
Jornada de Traducció i Intepretació als Serveis Públics de Catalunya, que organitza el 
grup MIRAS per tercer any consecutiu, estarà enguany dedicada a la reflexió entorn 
a l’acreditació com a via de regulació de la professió del traductor i intèrpret als 
serveis públics.  
 
L’anàlisi i extracció de les idees més significatives de l’informe i l’elaboració del 
document resumit han anat a càrrec de la Liudmila Onos, sota la supervisió de l’Anna 
Gil-Bardají. El document de preguntes, en canvi, ha estat elaborat per tot l’equip.  
 
Finalment, per a assolir el darrer objectiu del projecte vam realitzar una recerca en 
profunditat de aquelles àrees de l’Administració catalana que podrien estar 
interessades en escoltar les nostres propostes i col·laborar en la implantació d’un 
sistema d’acreditació per a intèrprets als serveis públics. Fins ara, hem realitzat tres 
trobades formals: la primera, amb el Director General per a la Immigració, el Sr. 
Xavier Bosch i Garcia; la segona, amb el Director de L’Institut de Governació i Obres 
Públiques, el Sr. Quim Brigué; i la tercera, amb el Director de l’Institut Català de 
Qualificacions professionals, el Sr. Salvador Solé i Luz. Dues entrevistes més estan 
previstes amb el Sr. Daniel Castaño Garcia, cap del Servei de Coordinació de 
programes judicials del Departament de Justícia, i amb la Sra. Núria Torres, directora 
del servei Sanitat Respon.  
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La recerca de contactes i la concertació de les entrevistes les ha realitzades l’Anna 
Gil-Bardají, tot i que a les tres entrevistes realitzades hi van assistir també la Marta 
Arumí Ribas, la Sofia Garcia-Beyaert i la Mireia Vargas-Urpi.  
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3. RESULTATS 
 
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han d’incloure aquí ni conclusions ni 
suggeriments. 

 
Els resultats de la recerca duta a terme en aquest projecte, vinculats als sis objectius 
específics descrits més amunt, es poden resumir de la següent manera: 
 
Objectiu específic 1: 
 
Definir: 

a. el perfil competencial i les habilitats requerides pel traductor i intèrpret als 
serveis públics en els tres contextos esmentats; 

b. les tasques que realitza el traductor i intèrpret als serveis públics en 
cadascun dels tres contextos esmentats; 

c. les modalitats de traducció i interpretació que aplica el traductor i intèrpret 
als serveis públics durant l’exercici de la seva tasca. 
 
Resultats reals: 
 

• Realització i transcripció de 14 entrevistes a intèrprets del romanès, 20 
entrevistes a intèrprets del xinès, 7 entrevistes a intèrprets del l’àrab i 10 
entrevistes a coordinadors de serveis de traducció i interpretació de diferents 
serveis públics en els àmbits socio-sanitari i educatiu de Catalunya. 

 
* Limitacions: Gran volum de dades obtingudes en la primera fase d’aquest primer 
objectiu, així com l’ampli ventall de problemàtiques que van anar manifestant-se al 
llarg del procés de recollida de dades pròpiament dit. No s’ha pogut, per tant, 
realitzar l’objectiu de definir el contingut dels punts a, b i c. Sí que s’ha pogut, en 
canvi, realitzar les entrevistes, transcriure-les i extreure’n les idees més importants. 
La magnitud de la tasca va fer que ens adonéssim de la necessitat de desenvolupar 
aquesta part de la recerca en un marc molt més ampli que el que ens oferia el 
projecte sol·licitat. 
 
 
 
Objectiu específic 2: 
 
Elaborar un disseny curricular complet per a una formació especialitzada en 
traducció/interpretació als serveis públics de Catalunya. Aquest disseny curricular, 
basat en els resultats obtinguts del primer objectiu específic, es presentarà al final del 
projecte en forma de proposta formativa. 
 
Resultats reals: 
 

• Disseny curricular del Curs d’Especialització en Interpretació als Serveis 
Públics de Catalunya (àrab, xinès, romanès, anglès i francès) de la UAB. 
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Aquest curs pioner en el seu gènere a Catalunya, va tenir una durada de 180 
hores i va comptar amb la col·laboració (sota conveni) de la Direcció General 
per a la Immigració (Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya) i de Linguamón-Casa de les Llengües (Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya). Vegeu web del curs. 

•  Disseny curricular del Postgrau d’Interpretació als Serveis Públics (àrab, xinès, 
rus, romanès, anglès i francès) de la UAB. Aquest diploma de postgrau, de 30 
crèdits, s’oferirà a partir del curs 2012-2013 a la UAB. Vegeu Annexos. 

 
 
 
Objectiu específic 3: 
 
Elaborar una primera mostra de material didàctic especialitzat (en paper, audiovisual 
i en suport electrònic) que vagi unida al disseny curricular precedent i que, partint de 
les competències abans establertes, tingui també en compte les llengües ofertes i els 
tres àmbits d’actuació.  
 
Resultats reals: 
 

• Creació del web Plataforma virtual de recursos sobre traducció i interpretació 
als serveis públics 

 
 
 
Objectiu específic 4: 
 
Elaborar un informe detallat sobre els diferents sistemes d’acreditació per a 
traductors i intèrprets als serveis públics existents arreu del món, posant especial 
èmfasi en els més reconeguts (Austràlia, Suècia, Estats Units, Canadà i Regne Unit). 
Aquest informe servirà de document de referència per al cinquè objectiu específic. 
 
Resultats reals: 
 

• Elaboració d’un informe d’unes 70 pàgines sobre els sistemes d’acreditació 
per a traductors i intèrprets als serveis públics més importants del món. 
Vegeu Annexos. 

 
 
 
Objectiu específic 5: 
 
Elaborar una proposta de sistema d’acreditació per a traductors i intèrprets als 
serveis públics de Catalunya inspirat en els diferents models d’acreditació existents 
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arreu del món. Aquesta proposta s’inclourà també en un article científic7 que 
aplegarà els punts més destacats de l’informe i de la proposta d’acreditació a 
Catalunya.  
 

• Anàlisi i extracció de les idees més significatives de l’informe, il·lustrades en 
un document resumit. Vegeu Annexos. 

• Elaboració d’un document-guia que recull aquelles preguntes que creiem que 
hauríem de formular-nos abans d’elaborar qualsevol proposta de creació 
d’un sistema d’acreditació per a traductors i intèrprets als serveis públics de 
Catalunya. Aquest document ha estat el punt de partida d’un ric debat en el 
si del grup que, tot i que ja està donant els seus primers fruits, encara no s’ha 
acabat. Vegeu Annexos. 

• Organització de la III Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics 
de Catalunya, que organitza el grup MIRAS per tercer any consecutiu i que 
enguany estarà dedicada a la reflexió entorn a l’acreditació com a via de 
regulació de la professió del traductor i intèrpret als serveis públics.  

 
* Limitacions: El temps se’ns ha quedat curt i el debat sembla llarg. Tot i l’abundant 
informació que hem recollit entorn al tema de l’acreditació, encara és d’hora per a 
elaborar una proposta consensuada que s’adeqüi a la realitat catalana.   
 
 
 
Objectiu específic 6: 
 
Establir contacte amb diferents representants de les administracions públiques 
catalanes per tal d’exposar-los la proposta d’acreditació i dissenyar un pla conjunt 
d’implementació del sistema d’acreditació proposat. 
 
Resultats reals: 
 

• Obtenció d’un llistat de contactes amb aquelles àrees i càrrecs de 
l’Administració catalana que podrien estar potencialment interessats en 
implantar un sistema d’acreditació per a intèrprets als serveis públics. 

• Entrevistes amb el Sr. Xavier Bosch i Garcia (Director General per a la 
Immigració), amb Sr. Joaquim Brugué Torruella (Director de L’Institut de 
Governació i Obres Públiques) i amb el Sr. Salvador Solé i Luz (Director de 
l’Institut Català de Qualificacions professionals).  

• Entrevistes concertades pendents amb el Sr. Daniel Castaño García (Cap del 
Servei de Coordinació de programes judicials del Departament de Justícia) i 
amb la Sra. Núria Torres (Directora del servei Sanitat Respon).  

 
 

                                                           
7 Aquest article es redactarà en anglès i serà enviat a alguna de les revistes internacionals indexades de 
l’àmbit de la traducció i de la interpretració (Meta, Perspectives) o bé d’altres àrees de coneixement 
pròximes. 
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4. CONCLUSIONS 
 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius i els resultats obtinguts, implicacions i limitacions de 
l’estudi. 

 
Després de tot el que hem dit més amunt, creiem poder dir que hem assolit els dos 
objectius generals d’aquest projecte, que eren: 
 
1) Dissenyar una formació especialitzada per a traductors/intèrprets als serveis 
públics de Catalunya que condueixi a una acreditació nacional. 
 
2) Planificar un sistema d’acreditació nacional per a traductors/intèrprets als serveis 
públics de Catalunya lligat a una formació prèvia. 
 
Pel que fa als sis objectius específics d’aquest, creiem que ens ha faltat temps per a 
acomplir-los tots, sobretot el primer i el cinquè. Tanmateix, considerem que els 
resultats obtinguts en els quatre objectius restants sobrepassen amb escreix la tasca 
que ens havíem proposat i donen resposta als dos objectius generals del projecte, 
que són els que en definitiva defineixen la tasca que ens vam proposar dur a terme. 
 
Quant a les implicacions derivades d’aquest projectes, creiem que són evidents: per 
una banda, hem creat dos cursos de formació especialitzada pioners a Catalunya (el 
primer, un curs pilot de 180 hores i el segon un postgrau de la UAB), i per l’altra hem 
posat els fonaments per a l’elaboració d’un sistema que reguli la professió de 
d’intèrpret als serveis públics de Catalunya. Si bé és cert, com hem dit en l’apartat 
anterior, que encara no disposem d’una proposta concreta de sistema d’acreditació, 
no és menys cert que aquesta proposta ja està en ple procés de planificació. Una 
prova d’això n’és l’informe d’unes 70 pàgines que hem elaborat,  així com tots els 
documents que se’n deriven. També és prova d’aquesta evolució cap a una proposta 
sòlida, realista i consensuada de sistema d’acreditació el bon curs que fins el 
moment presenten les converses que hem anat mantenint amb diferents agents de 
l’administració implicats en aquest tema. Finalment, estem convençudes que el ric 
debat que aquesta qüestió ha suscitat en el grup MIRAS arran de la recerca 
realitzada no pot conduir-nos sinó a un resultat fiable i madurat.  
 
* Les limitacions de l’estudi les hem anat incloent en l’apartat anterior per a facilitar-
ne la comprensió.  
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5. IMPACTE PREVIST 
 
Impacte científic i socioeconòmic. Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats en 
reunions científiques o altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin 
previst. Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 

 
a) Impacte científic i socioeconòmic 
 
L’impacte científic i socioeconòmic d’aquest projecte té una triple vessant.  
 
Per una banda, el disseny i la creació d’una formació especialitzada i de caràcter 
pioner per a traductors i intèrprets als serveis públics de Catalunya en les principals 
llengües de la immigració no només omple un gran buit educatiu, sinó que 
contribueix directament a la implantació i professionalització d’una activitat cada 
cop més sol·licitada a la nostra societat: la del traductor/intèrpret als serveis públics 
en les llengües de la immigració.  
 
Per altra banda, la planificació d’un sistema d’acreditació per a traductors i 
intèrprets als serveis públics de Catalunya constitueix un pas imprescindible no 
només per a regular aquesta professió, sinó també per a garantir la qualitat dels 
serveis que aquesta professió ofereix als ciutadans. De la mateixa manera, les 
reunions i converses mantingudes amb els diferents representants de l’Administració 
pública catalana han obert indiscutiblement les portes a una reflexió i un debat 
social que fins aquest moment havien estat absents o negligits.  
 
Finalment, a nivell científic aquest projecte és la culminació d’una recerca de més 
ampli abast que el grup MIRAS va iniciar l’any 2008. La primera fase d’aquesta 
recerca (2008-2010) va fer palesa la manca d’una formació específica per als 
traductors/intèrprets als serveis públics, així com una absència de regulació de la 
professió que aquests exerceixen. Quant a la segona fase, en la qual s’inclou el 
present projecte, dóna resposta a aquestes dues grans qüestions (formació i 
acreditació), no només implantant aquestes estructures, sinó també fomentant la 
producció i reflexió científica entorn a aquestes dues qüestions.  
 
 
b) Publicacions realitzades o previstes 
 
Està previst que d’aquest projecte en resultin dues publicacions: 
 

• Un article en què s’analitzaran les dades obtingudes d’un dos-cents 
qüestionaris d’avaluació omplerts pels alumnes del Curs d’Especialització en 
Interpretació als Serveis Públics de Catalunya, el disseny del qual es va poder 
realitzar gràcies a aquest projecte. Les dades obtingudes en aquests 
qüestionaris es contrastaran amb les dades obtingudes en una quinzena de 
qüestionaris més, aquesta vegada omplerts pels diferents formadors dels 
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curs. Finalment, també s’esmentaran els nous reptes per al curs de Postgrau 
en Interpretació als Serveis Públics que s’iniciarà el curs vinent a la UAB. 
Aquest article ja està en curs d’elaboració per part de la responsable d’aquest 
projecte ARAFI i coordinadora del curs, la Dra. Anna Gil-Bardají.  
 

• Un article en què es recolliran els principals resultats de l’informe sobre 
sistemes d’acreditació per a traductors i intèrprets arreu del món. Aquest 
article ja està en curs d’elaboració per part de la responsable d’aquesta part 
de la recerca, la doctoranda i becària FI del grup MIRA Liudmila Onos.  
 

 
c) Presentacions de resultats en reunions científiques o altres accions de 
transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
 
La totalitat o una part dels resultats d’aquest projecte es presentaran, de moment, 
en els següents dos fòrums científics: 
 

• El dia 15 de juny de 2012 el grup MIRAS celebrarà la III Jornada de Traducció i 
Interpretació als Serveis Públics de Catalunya, que en l’edició d’aquest any se 
centrarà en el tema de la regulació professional dels traductors i intèrprets 
als serveis públics. En aquest jornada hi participarà la professora Marjory 
Bancroft (Estats Units), directora d’un dels programes de formació de 
formadors en intepretació social més importants del món, i es presentarà 
l’informe sobre sistemes d’acreditació elaborat pel grup MIRAS gràcies a 
aquest projecte. 

• El dia 21 de juny de 2012 el grup MIRAS organitza un panel dins el I Congrés 

Internacional sobre Investigació en Didàctica de la Traducció (DIDTRAD) en el 

qual presentarà els resultats qüestionaris d’avaluació omplerts pels alumnes 

del Curs d’Especialització en Interpretació als Serveis Públics de Catalunya. 

 

d) Propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats 
 
Com hem esmentat anteriorment, les dues intervencions més destacades dels nostre 
projecte són: 
 

• El disseny i creació d’una formació especialitzada en interpretació als serveis 
públics. Aquesta intervenció es va dur a terme, de manera pilot, durant el 
curs acadèmic 2011-2012 amb el Curs d’Especialització en Interpretació als 
Serveis Públics de Catalunya, de la UAB. Després d’aquesta experiencia pilot, 
per al curs 2012-2013 està previst que s’iniciï el primer Postgrau 
d’Interpretació als Serveis Públics de la UAB.  
 

• El disseny i implantació d’un sistema d’acreditació per a traductors i 
intèrprets als serveis públics de Catalunya. Com s’ha vist, aquesta part està 
encara en procés.  
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