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1. Introducció 
 

 

Aquest recull terminològic està format per un conjunt de termes d’especialitat 

que pertanyen a l’àmbit temàtic de les relacions internacionals. Es tracta d’un 

vocabulari multilingüe, ja que per a cada una de les nocions conté els equivalents en 

quatre llengües: l’anglès, el francès, el castellà i el català. Cada fitxa s’emmarca en un 

camp específic de les relacions internacionals, que van des del dret internacional o 

l’economia, a la geografia i als moviments socials, entre d’altres. Cada un dels termes 

compta amb la respectiva font de referència i, en el cas que aquesta font no sigui una 

obra lexicogràfica o terminològica, s’hi fa constar el context. Com que estrictament no 

es tracta d’un glossari, aquest recull no conté definicions. 

L’origen d’aquest treball prové d’un document compost per 78 fitxes 

emmarcades en l’àmbit de les relacions internacionals. En cada una de les fitxes hi 

consten els equivalents en anglès i en francès, juntament amb el context i/o la definició. 

Tanmateix, aquest volum de feina s’ha dividit en dues parts, de manera que s’han creat 

dos projectes que es duen a terme de forma independent. La llista de termes que compon 

el recull terminològic d’aquest  treball conté les 39 primeres fitxes que apareixen en el 

document inicial. Així doncs, la part d’aquest treball que és d’elaboració pròpia 

correspon a la que es realitza en castellà i en català. La resta d’informació, relacionada 

amb els equivalents en anglès i en francès, prové del Termium, el banc de dades 

terminològiques i lingüístiques elaborat pel Govern del Canada.  

Cada any aquest organisme aprofundeix en algun àmbit temàtic en què encara hi 

faci falta una uniformització terminològica. A partir d’aquí, ofereix la possibilitat que 

siguin estudiants universitaris els que ajudin a completar aquestes obres. Com que el 

Termium és una eina multilingüe en francès, anglès i castellà, només seria necessari 

buscar els equivalents en llengua castellana. Tanmateix, és interessant completar les 

fitxes amb l’equivalent en català. 

La terminologia és una disciplina que proporciona informació rellevant no 

només als professionals de la llengua, com els traductors, sinó a la comunicació des 

d’un punt de vista global. Per aquest motiu, també augmenta la necessitat d’assegurar 

que, tot i que s’utilitzen llengües diferents, la noció a la qual es fa referència és la 

mateixa. I d’aquesta necessitat, entre d’altres aspectes, neix la motivació per elaborar 

aquest recull terminològic. 
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2. Metodologia 
 
 

2.1 Les fonts documentals 

 

2.1.1. Criteris de valoració 

Per a l’elaboració d’aquest recull terminològic s’han seguit una sèrie de criteris 

de valoració de les fonts documentals. El TERMCAT, Centre de Terminologia, els 

aplica per dur a terme els seus projectes. 

Com a criteri general, les fonts que s’han utilitzat són recents, d’autors 

reconeguts dins de l’àmbit, o d’entitats amb prestigi, i tenen un reconeixement general 

com a obres de referència. Dins d’aquest marc, cal destacar els tres tipus d’obres 

documentals: les obres lexicogràfiques, les terminològiques i les especialitzades.  

 

2.1.2.   Obres lexicogràfiques 

Les primeres fonts consultades són les obres lexicogràfiques, ja siguin 

diccionaris de la llengua o bé enciclopèdies. Aquestes obres, tot i que tenen com a 

objectiu la descripció del lèxic general de la llengua, solen contenir molta terminologia, 

especialment les obres enciclopèdiques. En les obres lexicogràfiques, la informació 

terminològica a vegades es troba dins d’una altra entrada, d’una definició o d’un 

exemple d’ús, la qual cosa ajuda a establir certes prioritats. No té el mateix pes 

documentar una alternativa denominativa, és a dir, una remissió o un sinònim, com a 

entrada pròpia en un diccionari, que documentar-la com a exemple d’ús dins de la 

informació referida a un altre concepte. Per aquest motiu, és important fer constar 

aquest aspecte en el context. També convé estar al cas de les edicions més recents de 

cadascuna de les obres i de les versions electròniques o en línia que algunes ofereixen, 

perquè hi poden haver modificacions rellevants.  

 

2.1.3.   Obres terminològiques 

Tot i que les obres lexicogràfiques inclouen molta terminologia, és 

imprescindible recórrer a les obres terminològiques. En aquest tipus d’obres es valora 

especialment que explicitin els criteris de selecció de la nomenclatura (arbre de camp, 

buidatge, etc.) i que compleixin les característiques mínimes de qualitat pel que fa a 

pertinència de les informacions i a la qualitat de les definicions (si n’hi ha). Per poder 
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ponderar el resultat obtingut després de consultar aquestes obres, cal valorar prèviament 

quina és la finalitat que tenen, quin abast es proposen i a quins destinataris s’adrecen. 

També resulta important conèixer el grau de representativitat que té una obra 

determinada dins de la seva àrea. La data de publicació i el prestigi dels autors són altres 

dades cabdals, juntament amb el fet que darrere l’obra hi hagi un suport institucional. 

Els organismes oficials i les institucions acadèmiques i lingüístiques solen aportar més 

fiabilitat. El reconeixement que té l’editorial que publica l’obra també té un pes 

important: hi ha editorials especialitzades en un tema determinat i que disposen d’un 

bon equip d’assessors. 

 

2.1.4.   Obres especialitzades 

Sovint la recerca terminològica ha d’anar més enllà de les obres explícitament 

dedicades a la difusió o classificació dels termes (diccionaris, glossaris, etc.), i ha de 

recórrer a obres especialitzades de tota mena, com ara manuals, obres de teoria, tesis 

doctorals, entre d’altres. En aquest tipus de fonts la recerca ha ser especialment 

minuciosa; tanmateix; s’hi obtenen informacions valuoses sobre l’ús dels termes en 

contextos reals. Per exemple, l’ús majoritari en plural de determinats substantius o la 

possibilitat que un determinat terme sintagmàtic se simplifiqui de manera sistemàtica. 

Les obres especialitzades ajuden a delimitar el terme i a posar-lo en relació amb altres 

conceptes i, al mateix temps, poden contribuir a confirmar o a desestimar sinonímies. 

 

2.1.5.   Cerca a Internet 

Finalment, les noves tecnologies i Internet s’han incorporat a la terminologia 

com a vehiculadors de nous conceptes i també com a eines que faciliten la recerca. Així 

doncs, actualment la informació especialitzada es troba recollida gairebé de forma 

íntegra a la xarxa. D’altra banda, Internet també obliga a l’usuari a fer una ponderació 

de la informació i a establir un control sobre els documents de consulta i, sobre la 

fiabilitat i la representativitat d’aquests documents. En la xarxa tant s’hi poden trobar 

informacions rigoroses, actualitzades i pertinents, com pàgines que ofereixen poques 

garanties i que, per tant, cal desestimar. 
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2.2. La recerca terminològica 

A partir d’aquests criteris, la recerca terminològica dels equivalents en castellà i 

en català s’ha dut a terme tot seguint una metodologia preestablerta. Primer s’ha 

realitzat una cerca inicial dels possibles equivalents en unes obres determinades. Una 

vegada s’han buscat els equivalents de totes les fitxes en aquestes obres, el següent pas 

ha consistit a completar els equivalents fitxa per fitxa, tot consultant les obres més 

convenients en cada cas.  

 

2.2.1.   Recerca inicial 

En la primera part de la recerca terminològica, les obres consultades són les 

següents: el Diccionario de la lengua española (DRAE), en el cas del castellà i, el 

Diccionari de la llengua catalana (DIEC2), el Gran diccionari de la llengua catalana 

(GDLC) i la Gran enciclopèdia catalana (Enciclopèdia), en el cas del català. Per 

ambdues llengües la recerca inicial s’ha completat amb la consulta del Cercaterm, el 

servei de consultes terminològiques del TERMCAT. També és important destacar que 

les obres lexicogràfiques citades més amunt s’han consultat en línia i no en la versió 

impresa en paper. En el text de l’obra consultable per Internet les esmenes s’hi 

incorporen a mesura que són aprovades i, per tant, es té la certesa de que es disposa de 

la versió més actualitzada.  

 

2.2.2. Segona part de la recerca 

En la segona part de la recerca terminològica, la majoria de termes s’han 

documentat per mitjà de l’opció Google books. El buscador Google té l’opció de 

realitzar una cerca a través d’aquesta eina, la qual permet buscar paraules en diferents 

obres publicades en paper que posteriorment han estat digitalitzades. Aquest eina 

facilita la cerca dels mots sense la necessitat de llegir gairebé de forma íntegra una obra. 

Com que hi consten les dades bibliogràfiques es pot comprovar si realment compleixen 

els criteris necessaris.  

És interessant explicitar que la gran majoria de fonts documentals que s’han 

utilitzat són obres especialitzades. El nombre d’obres terminològiques sobre l’àmbit 

d’especialitat de les relacions internacionals és molt reduït, per no dir gairebé inexistent. 

Cal tenir en compte que, en molts casos, els termes també pertanyen a altres àmbits, 

com el dret, la geografia, les ciències empresarials o financeres, etc. 
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2.3. Les equivalències en altres llengües 

 La indicació de les formes equivalents en altres llengües permet identificar quins 

recursos denominatius s’han utilitzat en altres sistemes lingüístics; permet descobrir 

tendències generals que, sovint, atès el comportament internacional del coneixement 

especialitzat, caldrà respectar; permet confirmar la “realitat” del terme que s’està 

estudiant, perquè un terme que presenta equivalents en diverses llengües és 

pràcticament segur que respon a una necessitat denominativa real; permet oferir un 

resultat més útil, perquè la comunicació especialitzada és sovint multilingüe; i, 

finalment, les equivalències esdevenen també una via d’accés a la informació, perquè la 

persona que consulta un material terminològic pot partir del coneixement de la forma en 

anglès, o en castellà, o en una altra llengua, i a partir d’aquesta informació pot localitzar 

la proposta en la llengua que desitja. 

 

2.4. La tria de contextos d’ús representatius 

 El fet d’incloure contextos reals en què apareix el terme en estudi aporta 

informació molt útil, especialment pel que fa  a l’ús, la qual cosa esdevé imprescindible 

per valorar quina pot ser la millor alternativa denominativa. D’aquesta manera assegura 

que les propostes que es fan són realment aplicables. 

 En aquest sentit, també cal destacar que els contextos que s’inclouen són 

realment representatius de l’ús del terme. De fet, es poden distingir entre contextos que 

il·lustren l’ús gramatical del mot i contextos que n’il·lustren els aspectes conceptuals. Si 

és possible, s’ofereix un context que abraci ambdós tipus. 
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3. Resolució d’un cas problemàtic 
 

 Durant el procés de recerca terminològica han sorgit certs problemes a l’hora de 

documentar alguns dels equivalents en castellà i/o en català. Això es deu al fet que no 

apareixien en les fonts consultades o bé era difícil escollir l’equivalent més adequat 

d’acord amb la noció que tenien els termes en anglès i en francès. Tanmateix, com que 

en totes les fitxes hi consta l’àmbit temàtic al qual pertanyen els termes i també hi 

apareix la definició o el context, facilita la cerca d’equivalents. Si no fos així, i 

simplement es tractés d’una llista de termes, haguessin sorgit més dificultats.  

 

3.1.  Cerca d’equivalents 

En alguns casos, trobar un possible equivalent en castellà i/o en català ha estat 

una tasca plena d’atzucacs perquè no es podien documentar les diferents propostes. 

Normalment es tractava de termes compostos per una unitat sintagmàtica, que a causa 

de la seva extensió i de l’elevat nombre de mots que els componien dificultaven, per una 

banda, l’elaboració dels possibles equivalents i, per l’altra, documentar-los en fonts 

lexicogràfiques i terminològiques. També cal tenir en compte que alguns dels termes del 

diccionari terminològic del Govern del Canada descriuen una realitat política i social 

pròpia d’aquest país, però que no sempre coincideix amb la realitat espanyola. 

Un exemple d’aquest tipus de problema seria el que ha sorgit a arrel del terme 

foreign-language allowance (en anglès) i indemnité de langue étrangère (en francès). 

La definició en anglès diu el següent: “An allowance paid to encourage an employee to 

achieve and retain proficiency in foreign languages which are required in the 

performance of his duties at a post”; i en francès diu exactament el mateix. Com que 

encara es desconeixien les possibles traduccions que podia adoptar aquest terme i la 

majoria de diccionaris que s’utilitzen en la recerca inicial són monolingües en castellà o 

en català, s’ha consultat directament el Cercaterm. En aquesta font no s’hi ha 

documentat el terme ni en anglès ni en francès. 

 Llavors, el següent pas per trobar els possibles equivalents passa per elaborar 

una traducció del nucli de la unitat sintagmàtica que conforma el terme, en aquest cas, 

allowance i indemnité. En aquest punt, s’ha utilitzat de nou el Cercaterm. Com que és 

una eina multilingüe, per poder tenir la certesa que es tracta del mateix concepte, calia 

trobar una entrada en què el terme en anglès i en francès fossin equivalents. Tenint en 
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compte aquest requisit, només s’obtenen dos resultats: dieta, que gràcies a la definició 

es pot comprovar que no funciona en aquest context, i plus, que, tot i que en aquest cas 

forma part d’un altre terme que no ens interessa (plus de transport/plus de transporte), 

podria formar part de la unitat sintagmàtica del terme en qüestió.  

Si es cerca plus al DIEC2 apareix la següent definició: “Quantitat que es dóna de 

més per un servei, un treball, etc., extraordinari.” El Cercaterm ja afirmava que es 

tractava d’una “Retribució extrasalarial assignada a un treballador”. Així doncs, es pot 

entreveure que s’ajusta al significat que desprenen allowance i indemnité. De totes 

maneres, quan es cerca a la xarxa plus de lengua extranjera i plus de llengua 

estrangera, o bé el mateix terme tot canviant la preposició de per una altra com ara: 

para/per o en, no s’obté cap resultat de cerca. 

Aleshores, si es consulta el IATE, es pot comprovar que aquest glossari 

proporciona els següents equivalents en castellà: indemnización, dins l’àmbit de la 

funció pública europea i el d’assumptes financers de les comunitats europees; i subsidio, 

en el de medi ambient. En el cas de indemnización, aquest mot pertany a un àmbit 

temàtic estretament relacionat amb el que té el terme en el vocabulari: Remuneració 

(gestió de personal) / Avantatges socials / Relacions internacionals. Tanmateix, ambdós 

termes tenen un matís de significat diferent. Si realitzem una cerca documental dels 

equivalents tot utilitzant indemnización o subsidio (indemnització i subsidi en català) 

tampoc s’obté cap resultat. 

 En el recull terminològic que proporciona el Termium apareix un terme de 

característiques semblants que s’ha pogut documentar al Glosario de términos de 

administración, presupuesto y personal del Servei de Traducció de l’espanyol a les 

Nacions Unides. Es tracta de foreign-service allowance, però existeix una diferència 

substancial: l’equivalent en francès no conté el mot indemnité, sinó allocation; 

segurament les connotacions o l’ús no són els mateixos. De totes maneres, si es busca el 

terme complet en anglès al glossari que es menciona més amunt, hi apareixen un gran 

nombre de termes que contenen allowance, però cap correspon al terme que ha motivat 

aquesta cerca.  

Així doncs, després de seguir aquests passos s’han provat nous possibles 

equivalents que pel context podrien funcionar, com ara subvenció o beca, però tampoc 

han donat cap resultat. Per tant, el candidat més adequat, tot i que no s’ha pogut 

documentar (segurament perquè no existeix en el context espanyol), seria plus de 

lengua extranjera i plus de llengua estrangera.  
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4.   Llista de termes 
 

llengua terme 
categoria 

gramatical 
font context 

àmbit Dret internacional / Relacions internacionals 

national State n. 

nation-State n. 

national state n. 

anglès 

nation-state n. 

 States, of which 90 to 100 percent of citizens belong to one and the 

same nation, are usually called national States in contradistinction to 

these where a more important fraction of the population belongs to 

other nationalities than that of the majority of the citizens. In the latter 

case, one speaks about a multi-national State. 

État national m. 

nation-État f. 

francès 

État-nation m. 

  

Estado nacional m. 

estado nacional m. 

(1) La Organización 

territorial del 

estado.  

El Reich va a resurgir a iniciativa y bajo hegemonía de la aristocracia 

prusiana, pero va a resurgir mutilado: una parte del Volk no va a formar 

parte del Estado nacional alemán, ni los alemanes de Austria, ni los de 

Bohemia, ni los de la Corona de S. Esteban, ni los bálticos van a 

pertenecer al estado nacional, por no hablar de las colonias germanas en 

Rusia. 

castellà 

Estado-Nación m. (2) La ilusión del 

progreso: los 

caminos hacia el 

La utopía republicana en Brasil trataba de transformar una sociedad y 

un sistema económico jerárquicos, basados en la esclavitud, en un 

Estado-Nación moderno definido por el territorio, con una Constitución 
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escrita y con ciudadanos iguales ante la ley y conscientes de sus 

derechos y responsabilidades. 

estado-nación m. 

estado-nación en el 

Perú y América 

Latina  La guerra fue el hilo conductor de la formación del estado-nación. En el 

siglo XIX cada generación vivió una guerra: la Independencia, la lucha 

contra la Confederación, la Guerra del Pacífico y la ocupación de la 

Araucanía, culminada esta última en la década de 1890. 

Estat nacional m. L’Estat nacional era el dipositari de la sobirania. Els ciutadans 

manifestem i dipositem la nostra capacitat de decisió a diferents nivells: 

tant al nivell de la nostra nació, en el nostre cas Catalunya, com també 

al nivell d’una comunitat política més àmplia, que és Espanya, i també 

al nivell d’una política més àmplia com és Europa. 

estat nacional m. 

(3) Sindicalisme, 

gènere i qüestió 

nacional 

Per tant, per a ells no existeixen altres realitats nacionals que 

l’espanyola (centralisme espanyol) i neguen l’existència d’una realitat 

política plurinacional sobre la base encara d’aquest paradigma, i 

voldrien encara fer allò que no s’ha fet històricament, és a dir, fer 

d’Espanya un estat nacional reeixit.  

estat-nació m. (4) L’Estat-nació i 

el conflicte regional 

Un tret comú en la història europea ha estat la construcció dels diferents 

estat-nació que componen avui dia el nostre continent. Casos com 

l’alemany, el francès o l’italià han esdevingut els models més estudiats 

per la historiografia d’avui dia. 

català 

Estat-nació m. (5) Espanya 

inacabada 

Nació espanyola o Espanya nació de nacions? Una nació gran i altres 

nacions o comunitats nacionals minoritàries? Un Estat-nació i diverses 

nacions politiques sense Estat? Espanya federal? Espanya confederal? 
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Aquí el dissens és molt notable i hi ha nítides posicions, tant en l’àmbit 

polític i social com en l’acadèmic. 

nació-estat f. (6) Actes del tretzè 

col·loqui 

internacional de 

llengua i literatura 

catalanes 

Ara bé, després de la caiguda de l’Antic Règim, amb els estats-nació 

moderns, la legitimació del poder polític va deixar de tenir una 

vinculació estrictament personal amb el rei i va agafar un caràcter 

territorial, col·lectiu i nacional que exigia la identificació de tots els 

ciutadans amb la nació-estat i, consegüentment, la construcció d’una 

nova identitat col·lectiva.” 

àmbit Tractats i aliances /  Relacions internacionals 

anglès requested State n.  Extradition of the citizens of the requested state. Another question, 

which often arises, is whether a citizen of the requested state should be 

handed over for trial in respect of commission of an offence in the 

requesting State. The relevant treaty of extradition may contain 

provisions in this regard, but generally the provisions of treaties are 

silent on this question. It therefore becomes necessary for each 

government to decide whether it would extradite its own nationals even 

though there may exist a treaty between the requesting and the 

requested states. It may be argued, on the one hand, that if a state is 

competent under its own laws to try and punish its nationals for crimes 

committed abroad, there is no need to surrender them to the requesting 

State, as they can be dealt with adequately in the requested State. On 

the other hand, it may be pointed out that the courts of the country 

where the crime is committed would be in a better position to deal with 
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the matter since witnesses would be available more readily there and it 

may also be necessary to have local inspection of the place of the 

offence. 

francès État requis m.   

Estado requerido m. (7) Ley Orgánica 

del Poder Judicial 

6/1985 

Infiltración de un confidente de la policía del Estado requerido. castellà 

estado requerido m. (8) Cercaterm  

català estat requerit m. (8) Cercaterm  

àmbit Relacions internacionals / Economia nacional i internacional 

anglès North-South adj.   

francès Nord-sud m. i adj.  Nord-Sud : l’impossible dialogue. Seul moteur du dialogue, le pétrole a 

entraîné l'échec de la conférence Nord-sud. 

castellà Norte-Sur 

 

adj. 

 

(54) IATE Relaciones Norte-Sur. 

Norte-Sur XXI. 

(10) Enciclopèdia nord-sud 

 

adj. 

 
(11) Fonaments de 

la Comunicació 

Aquesta nova visió nord-sud de l’espai mundial condueix a renovar 

l’estudi de les relacions internacionals en matèria de cultura i 

comunicació, donant lloc a finals dels anys seixanta a reflexions sobre 

el creixent domini de l’espai comunicatiu als Estats Units.  

català 

Nord-Sud 

 

adj. 

 

(12) Nocions 

bàsiques de Dret 

Internacional 

En aquest sentit, sembla oportú assenyalar, com a trets actuals més 

significatius: la divisió entre països desenvolupats i països 

subdesenvolupats (l’anomenada escissió Nord-Sud). 
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Públic  

àmbit Seguretat / Relacions internacionals 

anglès double agent n.   

francès agent double m.   

castellà agente doble m. i f. (13) DRAE  

agent doble m. i f. (14) DIEC2  

(15) GDLC  

català 

 (10) Enciclopèdia  

àmbit Relacions internacionals 

anglès political agent n.   

francès agent politique m.  "Les gouvernements envoient à l'étranger, en diverses occurrences, des 

agents politiques plus ou moins permanents, qui sont chargés de 

missions concernant l'État, sans posséder le caractère diplomatique. 

C'est à cette catégorie d'agents politiques qu'il y a lieu, à défaut de 

dispositions particulières, de rattacher les agents envoyés par un État 

mi-souverain, notamment celui qui le représente auprès du suzerain". 

castellà agente político m. i f. (16) Globalización y 

desarrollo local 

En la agenda institucional, generalmente se da por supuesto que el 

agente político se manifiesta en su condición de alto cargo 

representativo y se ciñe a unas formas preestablecidas, bien sean de 

origen legal, consuetudinario o protocolario. 

català agent polític m. i f. (17) Quan el carrer 

va deixar de ser 

La seva definició com a organització que lluita per reivindicacions 

polítiques i no tan sols econòmiques, cosa que permet una gran 
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seu: moviment 

obrer, societat civil 

i canvi polític 

flexibilitat en les seves formes de participació com a agent polític. 

àmbit Relacions internacionals / Remuneració (gestió de personal) / Funció pública 

foreign-service 

allowance 

n. anglès 

foreign service 

allowance 

n. 

  

francès allocation de service 

extérieur 

f.   

castellà subsidio de servicio 

exterior 

m. (18) Glosario de 

términos de 

administración, 

presupuesto y 

personal 

 

català subsidi de servei 

exterior 

m. Proposta del 

traductor 

Nota: aquesta proposta s’ha elaborat per analogia amb l’equivalent en 

castellà. 

àmbit Relacions internacionals / Moviments socials / Economia nacional i internacional 

antiglobalization n. 

anti-globalization n. 

anglès 

anti-globalization 

movement 

n. 
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antiglobalization 

movement 

n. 

alterglobalization n. 

alter-globalization n. 

alterglobalization 

movement 

n. 

alter-globalization 

movement 

n. 

altermondialisation f. 

mouvement 

altermondialiste 

m. 

antimondialisation f. 

anti-mondialisation f. 

mouvement 

antimondialisation 

m. 

francès 

mouvement anti-

mondialisation 

m. 

 Altermondialisation est le concept qui rend compte de la démarche de 

construction d’alternatives au paradigme dominant -depuis deux 

décennies environ- de la globalisation économique, financière et 

informationnelle. Avec son émergence, il ne s'agit plus d'une simple et 

systématique contestation de cette globalisation (ce que l’on désigne par 

antimondialisation), mais [...] de l’expérimentation de nouvelles 

propositions, de nouveaux modèles d'organisation économique, sociale, 

politique et culturelle. Il s’agit [...] de forger «un autre monde possible» 

plus juste, plus équitable et moins chaotique. 

antiglobalización f. (19) Diccionario 

enciclopédico de 

estrategia 

empresarial 

Noam Chomsky, catedrático del MIT (Massachusetts Intstitute of 

Technology) en ciencias políticas y lingüista. Su credo: la 

antiglobalización. 

castellà 

movimiento m. (20) Sociología En la segunda mitad de los noventa, el llamado movimiento 
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antiglobalización 

alterglobalización f. 

para la intervención 

social y educativa 

antiglobalización o alterglobalización irrumpió en la escena pública 

para ser tenido en cuneta como agente del cambio social. 

movimiento 

alterglobalización 

m. (21) Diccionario de 

las relaciones 

interculturales: 

diversidad y 

globalización 

 

altermundialización f. (22) Una nueva 

servidumbre: 

ensayo sobre la 

mundialización 

Esperan poder escapar con astucias semánticas como la «regulación» de 

la mundialización, o el novísimo concepto de «altermundialización». 

antiglobalització f. (23) L’Institut 

d’Estudis Catalans 

1907-2007 

Primera gran manifestació antiglobalització a Seattle. 

moviment 

antiglobalització 

m. 

altermundialització f. 

català 

mundialització 

alternativa 

f. 

(24) Sociologia de 

l’empresa 

D’altra banda, encara que la literatura especialitzada parli de la 

globalització com un procés social que reuneix dues característiques 

definitòries, la seva neutralitat i el seu caràcter inevitable, cada cop són 

més els que s’hi oposen, com demostra el ressò que està adquirint el 

"moviment antiglobalització": o, per ser més precís amb l’esperit que 

guia els seus partidaris, "altermundialització" o "mundialització 

alternativa". 

 moviment 

alterglobalització 

m. (25) El tercer món 

no existeix: 

El moviment alterglobalització, conformat en gran part per ONG, ha 

esdevingut recentment un actor important a tenir en compte en la 
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diversitat cultural i 

desenvolupament 

política internacional. 

àmbit Relacions internacionals / Moviments socials / Economia nacional i internacional 

altermondialism n. 

alter-globalism n. 

antiglobalism n. 

anglès 

anti-globalism n. 

 Social movements and organisations can launch through civil society 

forums new autonomous initiatives to overcome neoliberalism. 

Campaigns and pressures launched by them can be incorporated in the 

left parties and government's programs of action. New movements and 

even "movements of movements" can be created, autonomous of the 

WSF events, as it happens already with the one we used to call 

"altermondialism". 

francès altermondialisme m.   

altermundialismo m. (26) En pie contra 

la deuda externa 

La RCADE: de la deuda al altermundialismo. 

antiglobalismo m. (27) Elsevier's 

dictionary of 

geography 

 

castellà 

antimundialismo m. (22) Una nueva 

servidumbre: 

ensayo sobre la 

mundialización 

El antimundialismo se ha nutrido, por tanto, de la «crisis de la política». 

català altermundialisme m. (28) Concordia 

Civil en Euskadi 

L’altermundialisme representa una nova experiència històrica, encara 

molt recent. Les seves premisses es remunten als començaments dels 

anys 1990, i va ser anunciat el 1996 amb la conferència intergalàctica 
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organitzada a Chiapas pels zapatistas i amb la realització a França de la 

contra cimera del G8 a Lyon, que van iniciar formes inèdites de 

solidaritat. 

àmbit Ciències polítiques / Politiques socials / Relacions internacionals 

anti-soviet adj. anglès 

antisoviet adj. 

 The Deputy Governor of the Bank of Canada wondered if it had not 

been the original intention that NATO would become a large antisoviet 

grouping. 

francès antisoviétique 

 

adj.   

anti-soviétco adj. (29) El 

nacionalismo ruso 

El VKShSON fue el más importante grupo de oposición nacionalista 

anti-soviético en el post-estalinismo, y tuvo una trascendencia mayor 

que la "Alianza Obrera Nacional". 

castellà 

antisoviético adj. (30) Stalin: una 

biografía 

Ajmátova había estado casada con el poeta Nikolái Gumiliov, ejecutado 

por ser considerado militante antisoviético en 1921; su hijo Lev todavía 

languidecía en prisión y las obras de Anna no se habían publicado en 

años. 

català antisoviètic adj. (31) Diccionari de 

freqüències 

 

àmbit Relacions internacionals / Dret internacional públic 

international judicial 

assistance 

n. anglès 

international judicial 

cooperation 

n. 
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francès assistance juridique 

internationale 

f.   

asistencia judicial 

internacional 

f. (8) Cercaterm  castellà 

cooperación judicial 

internacional 

f. (8) Cercaterm  

català assistència judicial 

internacional 

f (8) Cercaterm  

àmbit Relacions internacionals 

association of states n. anglès 

grouping of states n. 

 Associations of states. Independent states may enter into forms of co-

operation by consent and on an equal basis. The basis for the co-

operation may be the constitution of an international organization, such 

as the United Nations or the World Health Organization. However, by 

treaty or custom other structures for maintaining co-operation may be 

created. One such structure, the confederation, has in practice either 

disintegrated or been transformed into a federation. In recent times the 

British Commonwealth of Nations and the French Community have 

provided examples of associations of states of a special type. 

Membership of these two associations would not necessarily affect the 

primary legal capacities and personality of member states any more 

than membership of an organization and has less effect than 

membership of some organizations, for example, the European 

Economic Community, which has a slight federal element, albeit on a 
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treaty basis 

francès association d’États f.  Pilotti, Ac. D.I., t. 24, p. 453-455, après avoir énoncé que «les formes 

dans lesquelles une association peut se réaliser sont pratiquement très 

nombreuses et très différentes l’une de l'autre», présente une 

classification dans laquelle il distingue «l'association d’États [...] 

constituée en vue d’un objet déterminé, qui intéresse les relations 

internationales [...] entre les États associés seuls», «les associations qui 

se présentent comme telles vis-à-vis des tiers, sans toutefois apparaître 

comme des unités», celles qui présentent en outre ce caractère 

particulier «d’avoir des organes communs à tous les États qui en font 

partie», celles dans lesquelles «l'association acquiert une personnalité 

distincte, au point de vue international, de celles des États associés», les 

«groupements dans lesquels les États membres ont perdu toute 

possibilité d'entrer en relations avec les États tiers, la somme des 

relations internationales étant exercée par le groupement tout entier», 

enfin le groupement dans lequel la somme de ces mêmes relations 

«serait exercée par un seul des États membres». 

asociación de 

estados 

 

f. 

 

(32) Comercio 

internacional de 

residuos peligrosos 

“La organización internacional es una asociación de estados establecida 

mediante un acuerdo internacional por tres o más estados, para la 

consecución de unos objetivos comunes y dotada de estructura 

institucional con órganos permanentes, propios e independientes de los 

estados miembros”. 

castellà 

agrupación de f. (33) Glosario de Consolidación. Agrupación de estados o informes financieros de dos o 
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estados  términos financieros más entidades económicas jurídicamente independientes. 

associació d’estats f. (34) Centro de 

Investigación de 

Relaciones 

Internacionales y 

Desarrollo 

Una organització internacional intergovernamental és una associació 

d’estats constituïda per un tractat (al contrari de les organitzacions no 

governamentals, integrades per persones privades). 

català 

agrupació d’Estats f. (35) L’Europa de 

Franco: l’esquerra 

antifranquista i la 

“caça de bruixes” a 

l’inici de la guerra 

freda 

En aquest sentit, el general Jordana va remetre un memoràndum als 

ministres d’Irlanda, Suècia i Suïssa, on exposaven els nombrosos 

interessos polítics que tenien les potències neutrals i proposava la 

creació d’una agrupació d’Estats interessats a intervenir a prop de les 

potències en guerra amb una crida a favor del cessament de les 

hostilitats i d’una defensa comuna contra el perill bolxevic. 

àmbit Guerra i pau (dret internacional) / Relacions internacionals 

anglès warning n.  A warning of missile attack. 

X has declared that it will make a military intervention without warning 

in the event that Y resumes military attacks against her. 

francès avertissement m.   

castellà advertencia f. (8) Cercaterm  

català advertència f. (8) Cercaterm  

àmbit Relacions internacionals  / Guerra i pau (dret internacional)  

anglès bellicosity n.   

francès bellicosité f.   
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castellà belicosidad f. (13) DRAE  

bel·licositat f. (14) DIEC2  català 

 (15) GDLC  

àmbit Relacions internacionals / Operacions per mantenir la pau 

anglès coalition n.   

francès coalition  f.   

castellà coalición f (13) DRAE  

coalició f. (14) DIEC2  

(15) GDLC  

(10) Eniclopèdia  

català 

 (8) Cercaterm  

àmbit Relacions internacionals / Dret internacional públic 

anglès mediation 

commission 

n.  Any question with regard to which the parties are in conflict as to their 

respective rights shall be submitted to judicial decision, and the parties 

undertake to comply with such decision. All other questions shall be 

submitted to a Conciliation Commission. If the proposals of this 

commission are not accepted by the two parties, the question shall be 

brought before the Council of the league of Nations, which will deal 

with it in accordance with Art. 15 of the Covenant of the League. 

francès commission de 

conciliation 

f.   

castellà comisión de f. (8) Cercaterm  
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conciliación 

català comissió de 

conciliació 

f. (8) Cercaterm  

àmbit Relacions internacionals / Politiques nacionals / Dret constitucional / Federalisme 

anglès confederal adj.  ... political institutions and processes within the [European] Community 

would remain essentially confederal. 

francès confédéral adj.  [...] les institutions et les processus politiques de la Communauté 

[européenne] seraient essentiellement confédéraux. 

confederativo -va adj. (13) DRAE  castellà 

confederal adj. (13) DRAE  

confederatiu -iva adj. (14) DIEC2  

confederal adj. (15) GDLC  

(14) DIEC2  

(15) GDLC  

català 

 (8) Cercaterm  

àmbit Relacions internacionals 

summit conference n. 

summit diplomacy n. 

personal diplomacy n. 

anglès 

summit meeting n. 

  

francès conférence au 

sommet 

f.  [...] les rencontres entre responsables de la politique internationale se 

sont multipliées, au point de devenir le principal mode d'activité de la 
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rencontre au sommet f. 

rencontre à mi-côte f. 

diplomatie contemporaine, qui tend, dès lors, à devenir une «diplomatie 

errante». La tendance à la personnalisation croissante du pouvoir 

exécutif, qui se manifeste un peu partout, y compris dans les pays 

parlementaires et démocratiques, ne contribue pas peu à la 

généralisation de cette pratique. Elle présente pourtant des 

inconvénients incontestables : ces rencontres «au sommet» - ou à mi-

côte - concourent à rendre publique les difficultés internationales, 

quand elles n'ont pas pour effet de les envenimer. Elles sont trop 

souvent utilisées comme un moyen de propagande, une occasion de 

polémique et une arme dans la poursuite de la «guerre froide». 

conferencia cumbre f. (13) DRAE  

conferencia en la 

cumbre 

f. 

conferencia de alto 

nivel 

f. 

(36) Diccionari 

català-castellà  

 

conferencia al más 

alto nivel 

f. (37) Diccionari 

castellà-català  

 

castellà 

reunión en la cumbre f. (38) Tesauro 

Eurovoc  

 

conferència cimera f. (37) Diccionari 

castellà-català  

 català 

conferència al més 

alt nivell 

f. (36) Diccionari 

català-castellà  
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conferència al nivell 

més alt 

f. 

conferència d’alt 

nivell 

f. 

(37) Diccionari 

castellà-català  

 

àmbit Administració federal / Reunions i assemblees / Relacions internacionals 

governmental 

conference 

n. anglès 

government 

conference 

n. 

 It is the policy of the government to authorize departments to sponsor 

and attend governmental (departmental, federal-provincial, national and 

international) and non-governmental conferences, provided that the 

conference clearly contributes to the attainment of the department's 

program objectives. 

francès conférence 

gouvernementale 

f.  Le gouvernement a pour politique d'autoriser les ministères à parrainer 

... les conférences gouvernementales (ministérielles, fédérales-

provinciales, nationales et internationales) et non gouvernementales et 

d'y participer, à condition que ces conférences facilitent réellement la 

réalisation des objectifs du programme du ministère. 

castellà conferencia 

gubernamental 

f. (39) Boletín 

económico de 

información 

comercial española 

De acuerdo con ello se determinó estudiar el problema para poder 

tomar las medidas pertinentes en la siguiente conferencia 

gubernamental. 

català conferència 

governamental 

f. (40)  Institut 

Europeu de la 

Mediterrània 

Com en aquella ocasió, la trobada es va celebrar coincidint amb la 

conferència governamental euromediterrània, que va reunir a Itàlia els 

ministres d’Exteriors dels països membres de la UE i dels dotze països 

socis mediterranis. 
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àmbit Relacions internacionals 

anglès public conscience n.  To a very marked degree, there has grown up a chivalry of the sea 

which constitutes a freemasonry of all seafaring men, and the violations 

of this principle by the enemy naval forces shocked the public 

conscience of mankind, even more than the breaches of Conventions, 

during the two World Wars. 

francès conscience publique f.   

castellà consciencia pública f. (41) Soberanía del 

estado y derecho 

internacional 

A la luz del modo en que los Estados y los tribunales la han aplicado, 

esta cláusula muestra claramente que los principios del Derecho 

Internacional Humanitario pueden emerger a través del proceso 

consuetudinario bajo la presión de las demandad de humanidad y los 

dictados de la conciencia pública, incluso cuando la práctica de los 

estados falta o es inconsistente. 

català consciència pública f. (42) Premsa cultural 

i intervenció política 

dels intel·lectuals a 

la Catalunya 

contemporània 

[…] cometent el pecat de “no haver entès que la incomparable 

plasmadora de la consciència pública representa en el món modern, i 

encara menys la importància capital que tenia a Catalunya i, en 

conseqüència, l’esforç que calia fer (infinitament més decisiu que 

l’electoral) per a comptar amb el periodisme que rabiosament ens feia 

falta”. 

àmbit Relacions internacionals / Reunions i assemblees 

anglès coopt v.   

francès coopter v.   

castellà cooptar v. tr.  (13) DRAE  
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català cooptar v. tr. (14) DIEC2  

àmbit Relacions internacionals / Guerra i pau (dret internacional) / Control d’armes 

cordon sanitaire n. anglès 

sanitary cordon n. 

  

francès cordon sanitaire m.   

cordón sanitario m. (8) Cercaterm  castellà 

 (13) DRAE  

cordó sanitari m. (8) Cercaterm  català 

 (14) DIEC2  

àmbit Dret internacional públic / Relacions internacionals 

anglès dismemberment n.  When a State is fragmented, in the sense that several new States are 

formed within the territory of one aggregate State, the process is 

described as dismemberment. 

francès démembrement m.  [...] la disparition ou le démembrement d'un État peuvent entraîner 

l'extinction des traités, contrats conclus par cette puissance (pratique 

européenne confirmée lors du démembrement de l'Autriche-Hongrie en 

1914), bien que certains États se sentent liés par les traités signés par 

ceux dont ils sont issus. 

desmembración f. (13) DRAE  castellà 

desmembramiento m. (13) DRAE  

desmembrament m. (14) DIEC2  català 

 (15) GDLC  
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(8) Cercaterm  

 àmbit Relacions internacionals / Dret internacional públic 

political dispute n. 

nonjusticiable 

dispute 

n. 

anglès 

non-justiciable 

dispute 

n. 

 Nonjusticiable disputes are those to which techniques of political 

settlement are applied by bilateral diplomacy, good offices, mediation, 

inquiry, or conciliation. 

différend d'ordre 

politique 

m. 

différend politique m. 

francès 

conflit politique m. 

  

disputa política 

 

f. (43) Del 

desencuentro a la 

comprensión 

Ello puede facilitar jurídica, política y, sobre todo, psicológicamente, lo 

que una autoridad en la materia ha definido como “la disputa política 

entre dos partes -los palestinos y los israelíes- en una tierra que los 

judíos, cristianos y musulmanes consideran como sagrada”. 

castellà 

controversia política f. (44) Homenaje a la 

Constitución 

Española 

Esto podría hacer pensar que la CE posibilitaba tanto una forma de 

Estado unitario cuando la opuesta, la de Estado descentralizado. Una 

decisión abandonada a la libre voluntad del legislador y en esa medida 

sujeta de forma radical a la controversia política. 

català disputa política f. (45) Els diputats 

catalans a les Corts 

constituents 

Aquesta adopció d’un catolicisme programàtic com a element de la 

defensa de la "tradició catalana" a l’estil de Torras i Bages es veurà 

reflectit en una acció parlamentària basada en la defensa de la legalitat, 
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republicanes sense entrar en el terreny de la disputa política i teòrica de les creences 

religioses. 

controvèrsia política 

 

f. (46) Catalunya té 

dret a la llibertat? 

Vulguin o no, els membres de tot Tribunal Constitucional, en la seva 

labor d’interpretació, entren en el camp de la controvèrsia política 

revestida de decisió jurídica. 

 àmbit Etiqueta i protocol / Relacions Internacionals 

privilege of the 

tabouret 

n. anglès 

privilege of the 

taboret 

n. 

  

francès droit de tabouret m.   

derecho de 

almohada 

m. (47) Nuevo 

diccionario francés-

español 

 castellà 

derecho de taburete m. (48) Dictionary of 

International 

Relations and 

Politics 

 

català dret de coixí m. (49) Tesi doctoral: 

"La historiografia 

catalana en el segle 

del barroc (1585-

1709)" 

Algunes vegades rep satisfaccions de caire honorífic, com quan rep 

permís de Felip IV (20 de febrer de 1631) de restar cobert davant del 

rei. [...] Però una satisfacció sembla anar lligada a una decepció. 

Montcada demana que la seva muller pugui tenir un dret equivalent (el 

dret de coixí davant la reina) i aquesta sol·licitud li és denegada. 
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 àmbit Relacions internacionals / Guerra i pau (dret internacional) 

anglès neutral waters n. pl.  Art. 1. Belligerents are bound to respect the sovereign rights of neutral 

Powers and to abstain, in neutral territory or neutral waters, from any 

act which would, if knowingly permitted by any Power, constitute a 

violation of neutrality. Art. 2. Any act of hostility including capture and 

the exercise of the right of search, committed by belligerent was-ships 

in the territorial waters of a neutral Power, constitutes a violation of 

neutrality and is strictly forbidden. 

francès eaux neutres f. pl.  Art. 1. Les belligérants sont tenus de respecter les droits souverains des 

Puissances neutres et de s'abstenir, dans le territoire ou les eaux neutres, 

de tous actes qui constitueraient de la part des Puissances qui les 

toléreraient un manquement à leur neutralité. Art. 2. Tous actes 

d'hostilité, y compris la capture et l'exercice du droit de visite, commis 

par des vaisseaux de guerre belligérants dans les eaux territoriales d'une 

Puissance neutre, constituent une violation de la neutralité et sont 

strictement interdits. C. XIII, La Haye, 18 octobre 1907. 

castellà aguas neutrales f. pl. (50) La economía de 

la guerra civil 

Esta había sido una de las más importantes dificultades que habían 

tenido los sublevados en su intento de hacerse con un mayor número de 

barcos, ya que si bien la mayoría de los armadores se pasó a territorio 

rebelde, tuvieron muchas dificultades para conseguir el retorno de los 

buques amarrados fuera de España, y especialmente de aquellos que se 

hallaban en países de aguas neutrales. 

català aigües neutrals f. pl. (51) Vilaweb Caces britànics i noruecs es van aproximar quatre vegades als 
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 bombarders russos que realitzaven unes maniobres sobre aigües 

neutrals dels oceans Atlàntic i Àrtic, segons va informar la força aèria 

de Rússia.  

 àmbit Dret internacional públic / Relacions internacionals 

espousal of a claim n. 

presentation of a 

claim 

n. 

anglès 

preferment of a 

claim 

n. 

  

francès endossement d'une 

réclamation 

m.   

castellà reclamación 

internacional 

f. (8) Cercaterm Nota: tot i que no segueix el mateix recurs denominatiu que els 

equivalents en anglès i en francès, fa referència a la mateixa noció. 

català reclamació 

internacional 

f. (8) Cercaterm Nota: tot i que no segueix el mateix recurs denominatiu que els 

equivalents en anglès i en francès, fa referència a la mateixa noció.  

 àmbit Operacions per mantenir la pau / Relacions internacionals 

anglès peacetime military 

engagement 

n.   

francès engagement 

militaire en temps de 

paix 

m.   

castellà despliegue militar en m. (52) El Mundo Tras el 11-S y la amarga experiencia de la anterior cumbre de Génova, 
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tiempos de paz Canadá no se la juega y ha puesto en marcha el mayor despliegue 

militar, en tiempos de paz, de su Historia.  

català desplegament militar 

en temps de pau 

m. Proposta del 

traductor 

Nota: aquesta proposta s’ha elaborat per analogia amb l’equivalent en 

castellà. 

 àmbit Relacions internacionals / Economia nacional i internacional 

anglès foreign economic 

entity 

n.   

francès entité économique 

étrangère 

f.   

castellà entidad económica 

extranjera 

f. (53) Manual de 

balanza de pagos 

Las presentaciones regionales se refieren por regla general a la 

clasificación de asientos que efectúa la economía compiladora según la 

residencia de la entidad económica extranjera que es 

propietaria/contraparte de la transacción o bien acreedora/deudora.  

català entitat econòmica 

estrangera 

f. Proposta del 

traductor 

Nota: aquesta proposta s’ha elaborat per analogia amb l’equivalent en 

castellà. 

 àmbit Dret internacional públic / Relacions internacionals 

anglès establishment n.  Although the free supply of services will be considered subsequently, it 

would perhaps be useful, at this juncture, to distinguish between the 

usage of establishment and supply of services as both will concern the 

same type of activities exercised by nationals of a member state on the 

territory of another member state. Professors Stein and Hay state that 

"establishment connotes a continuous activity carried on within another 

State; services ... are usually supplied across state lines and even if 
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rendered within the other state, are not part of a continuous activity.» 

francès établissement m.   

castellà establecimiento m. (54) IATE  

català establiment m. (55) Geografías del 

desorden 

No hi ha dret a establir-se a l’Estat que qualsevol tria lliurement, perquè 

es reconeix que és competència sobirana de cada Estat fixar les 

condicions per a aquell establiment. 

 àmbit Relacions internacionals / Organismes internacionals (dret) 

anglès international official n.   

francès fonctionnaire 

international 

m.   

castellà funcionario -aria 

internacional 

m. i f. (8) Cercaterm  

català funcionari -ària 

internacional 

m. i f. (8) Cercaterm  

 àmbit Dret internacional / Relacions internacionals 

anglès mutual guarantee n.  ... mutual guarantee of existing treaties with third States and of 

territorial integrity ... 

francès garantie mutuelle f.   

castellà garantía mutua f. (56) Claves de éxito 

de las sociedades de 

garantía recíproca  

El Banco Grameen de Bangladesh lleva a cabo un arreglo similar de 

garantía mutua que se está reproduciendo en más de seis países de 

África y Asia. Actualmente, los esquemas de préstamo del tipo grupos 

solidarios se están empleando mundialmente en 24 países, dando 
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servicio a más de un millón de prestarios. 

català garantia mútua f. (57) Diccionari 

jurídic català 

assistència mútua: obligació que hom estableix en els tractats 

internacionals de defensa o de garantia mútua. 

 àmbit Relacions internacionals / Dret internacional 

anglès international station n.   

francès gare internationale f.   

castellà estación 

internacional 

f. (58) Los tratados 

internacionales y su 

aplicación en el 

tiempo 

Convenio internacional entre España y Francia para el funcionamiento 

de la estación internacional de Canfranc y de la vía de unión de esta 

estación con la estación francesa de Forges d’Abel, de julio de 1928. 

català estació internacional f. (59) Arqueologia de 

la comunicació 

L’any 1917 França va proposar una modificació en el conveni 

d’emplaçament en el sentit que s’instal·lés una sola estació 

internacional a la Tor de Querol. La comissió espanyola rebutjà aquesta 

proposta i […]. 

 àmbit Cerimònies i tradicions (militar) / Cerimònies oficials / Relacions internacionals 

military honours n. pl. anglès 

military honors n. pl. 

  

francès honneurs militaires m. pl.   

castellà honores militares m. pl. (13) DRAE  

honors militars m. pl. (15) GDLC  

(10) Enciclopèdia  

català 

 (14) DIEC2 Honor. Cerimònia en senyal de consideració, de respecte. Retre a algú 
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honors militars.  

 àmbit Dret internacional públic / Relacions internacionals 

anglès state identity n.  State identity defined as identity of international rights and obligations. 

The legal identity of a State is the identity of the sum total of its rights 

and obligations under both customary and conventional international 

law. 

francès identité de l’État f.   

castellà identidad del Estado f. (60) Pluralismo 

jurídico 

Más allá de la simple coacción, la identidad del Estado y del Derecho 

permite considerar al Estado esencialmente como el orden jurídico 

políticamente centralizado. 

català identitat de l’estat f. (61) Revista Cultura La polis és, en primera instància, un estat. I quan Aristòtil s’esforça per 

definir la identitat de l’estat, no ho fa en termes de cultura sinó de 

ciutadania.  

 àmbit Guerra i pau (dret internacional) / Relacions internacionals 

anglès impartiality n.  Impartiality is the cornerstone of the traditional doctrine of neutrality. It 

is the tightrope which the neutral chooses to walk; a fall to one side or 

the other is so devastating that the crippled neutral will not be able 

again to ascend the ladder to the lofty heights of detachment that 

neutrality requires. The Hague Conventions called for impartiality to be 

exercised by a neutral in regulating the use of its territory in any form. 

A neutral power had to apply total impartiality to the belligerents in 

regard to any conditions, restrictions, or prohibitions made by it in 

regard to the admission into its ports, territorial waters, and territory. 
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francès impartialité f.   

castellà imparcialidad f. (13) DRAE  

imparcialitat f. (14) DIEC2  català 

 (15) GDLC  

 àmbit Remuneració (gestió de personal) / Avantatges socials / Relacions internacionals 

anglès foreign-language 

allowance 

n.   

francès indemnité de langue 

étrangère 

f.   

castellà plus de lengua 

extranjera 

m. Proposta del 

traductor 

Nota: en l’apartat “Resolució d’un cas problemàtic” s’explica com s’ha 

elaborat aquesta proposta. 

català plus de llengua 

estrangera 

m. Proposta del 

traductor 

Nota: en l’apartat “Resolució d’un cas problemàtic” s’explica com s’ha 

elaborat aquesta proposta. 

 àmbit Relacions internacionals / Dret internacional públic 

anglès intervention n.  Under international law, intervention may be legally justified: (1)if the 

intervening state has been granted such a right by treaty; (2)if a state 

violates an agreement for joint policy determination by acting 

unilaterally; (3) if intervention is necessary to protect a state's citizens; 

(4) if it is necessary for self-defense; or (5) if a state violates 

international law. Intervention is also justified by the United Nations 

Charter when it involves a collective action by the international 

community against a state that threatens or breaks the peace or commits 
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an act of aggression. 

francès intervention f.   En vertu du principe coutumier de non-intervention, confirmé par une 

«déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires 

intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur 

souveraineté» (Assemblée générale de l’O.N.U., 1965), l'intervention 

est interdite, sauf si elle est expressément prévue par un accord ou 

demandée par l'État qui la subit. Les forces d'urgence des Nations unies 

ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'État où elles stationneront. 

castellà intervención f.  (8) Cercaterm  

català intervenció f. (8) Cercaterm  

 àmbit Geografia física / Relacions internacionals / Toponímia / Geomorfologia i geomorfogènia  

offlying island n. anglès 

off-lying island n. 

 offlying islands, n. pl. 

off-lying islands, n. pl. 

francès île avoisinante f.   îles avoisinantes, f. pl.  

castellà isla cercana f.  (61) Eur-lex 17) Excepto la conexión Córcega/Cerdeña, las otras rutas atendidas se 

caracterizan por una distancia bastante breve, 5 millas marinas por 

término medio, que, combinada con la frecuencia de los trayectos 

cotidianos, confiere a estas conexiones marítimas características 

bastante parecidas a las de un sistema de transporte periurbano, 

destinado a garantizar el abastecimiento y la movilidad de los habitantes 

de las islas cercanas. 

Nota: com es pot veure en el context, s’utilitza generalment en plural. 

català illa pròxima f. (62) Comunicacions Existeixen, a més, 35 territoris insulars amb un règim polític especial, 
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dels membres de la 

Secció de Filosofia i 

Ciències Socials 

en dependència d’altres estats, dels quals 28 tenen menys de 5.000 km2. 

Molts d’aquests estats o territoris insulars, estan formats per diverses 

illes pròximes. 

Nota: com es pot veure en el context, s’utilitza generalment en plural. 

 àmbit Dret internacional / Relacions internacionals 

anglès letter of 

naturalization 

n.  The subjects of each party shall, in the dominions of the other, be 

exempted from the law of Aubain, by which the goods of foreigners 

dying, escheat to the Crown; but their said goods shall pass to their 

heirs either by will, deed, or even if they die intestate, without any 

letters of naturalization; but they shall be treated as natural born 

subjects, and not liable to such taxes as are laid upon strangers. 

lettre de naturalité f. 

lettre d’adoption f. 

francès 

lettre de civilité f. 

  

castellà carta de 

naturalización 

f. (8) Cercaterm  

català carta de 

naturalització 

f. (8) Cercaterm  
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Autoavaluació del Treball Acadèmic 

 
1. Respon el qüestionari següent, puntuant a la casella grisa de la dreta cada concepte amb una 
d’aquestes lletres: 

  
 

                                       A   Valoració màxima o excel·lent: 9-10 punts.    
                                       B   Valoració bona o notable: 7-8 punts.    
                                       C  Valoració regular o aprovat: 5-6 punts.    
                                       D  Valoració insuficient o suspens: 4 o menys punts.    
                                       N  No avaluable    
 
PARTICIPACIÓ EN L’ASSIGNATURA   

He assistit a les tres sessions de gran grup i a les de seminari. A  
A classe, he tingut una actitud participativa, fent aportacions, preguntes, comentaris, etc. N  
M’he connectat sovint a Moodle, hi he fet aportacions personals i he participat en d’altres 
activitats del seminari (organitzades pel docent corresponent). N 

 
He fet tutories presencials i en línia amb el tutor. A  
...   
TREBALL INDIVIDUAL   
He fet cerques de documentació i l’he consultada, cosa que queda reflectida en el treball final. A  
He elaborat diversos esquemes, esborranys i correccions del treball, abans de la versió final. A  

He treballat al llarg del curs, durant totes les setmanes, de manera continuada. B  
...   
RESULTAT FINAL I APRENENTATGE 
El treball final acompleix els objectius previstos, mostra l’aprofitament dels continguts i té 
molta qualitat. A 

El treball final està ben estructurat i ben escrit, és correcte i té una bona presentació  A 
La metodologia que he seguit és adequada per als objectius establerts a l’inici. A 
...   

ALTRES ASPECTES que vulguis afegir    
...    
...    
...    
QUALIFICACIÓ FINAL 
 

 
A-B  

   
Comenta la teva puntuació i el que creguis convenient sobre els seminaris, la tutoria o 
aquesta autoavaluació. 

  
 
 En el primer apartat d’aquesta autoavaluació he valorat la participació a classe amb una “N” 

perquè només vam fer-ne una i va servir per exposar el tema que volíem tractar en el nostre 
treball.  
Pel que fa al Moodle, també he valorat aquesta opció amb una “N”, ja que en el seminari de 
TA no l’hem utilitzat. En el nostre cas, hem consultat el Moodle per tenir accés a la 
informació que apareix en el grup gran de l’assignatura. 

  
  

 


