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Els traductors i intèrprets creen APTIC
L’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya ja té més de
500 socis

Les dues associacions generalistes de traductors i intèrprets de Catalunya,
ATIC i TRIAC, s’han fusionat per crear l’Associació Professional de
Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC).

APTIC ha quedat constituïda oficialment l’1 de gener. Com assenyala el seu
President, Òscar Nabais, l’objectiu principal d’aquesta associació, amb més de
500 professionals associats, «és donar suport diàriament als traductors i
intèrprets, defensant els interessos i la formació contínua d’aquest col·lectiu
professional per tal de poder donar un servei òptim a la societat».

Els més de deu anys de trajectòria de TRIAC i ATIC han permès a APTIC
iniciar la seva activitat amb aquesta àmplia base social –l’àmbit laboral dels
associats és majoritàriament Catalunya, tot i que hi ha socis que treballen en
altres països i arreu de l’Estat– i un calendari d’activitats que ja inclou disset
cursos i tallers entre el gener i el juny del 2009.

«La vocació d’APTIC és ser un referent de la professió de traductor i intèrpret,
tant per als professionals com per a la societat en general. APTIC vol ser útil
als professionals, als clients, i a l’Administració per contribuir a la regulació
d’aquestes activitats: un aglutinador d’informació al servei del sector», afirma
Òscar Nabais.

APTIC és conscient que el reciclatge i l’especialització dels professionals són
eines clau per millorar laboralment, i per això seguirà apostant molt fort en
aquest àmbit. En aquest sentit, APTIC també ofereix cursos introductoris en les
diferents especialitats de la traducció i la interpretació per orientar els
professionals perquè puguin avaluar ràpidament i amb criteri la possibilitat de
desenvolupar i ampliar la seva activitat.

Altres prioritats d’APTIC són fomentar la comunicació entre els socis,
mitjançant una llista de distribució exclusiva, i mantenir-los informats de totes
les novetats que afecten la professió. També té la voluntat de donar a conèixer
millor la professió i la seva funció social.



APTIC celebrarà de manera especial el dia de Sant Jordi i el Dia Internacional
de la Traducció (30 de setembre). Tradicionalment, han consistit en actes
oberts al públic per donar a conèixer la feina dels traductors dins d’una societat
cada cop més globalitzada. També posarà un èmfasi especial en l’orientació
laboral dels estudiants de les facultats de Traducció i Interpretació (FTI) i les
altres facultats que vulguin establir lligams amb la professió.

És prou sabut que els estudis universitaris queden sovint desconnectats del
món laboral. Per això APTIC s’ofereix com a pont perquè els llicenciats que
accedeixen a la professió tinguin un referent sòlid i actualitzat dels requisits
necessaris per exercir com a traductor o intèrpret. Els estudiants del segon
cicle de les FTI o d’estudis especialitzats poden beneficiar-se d’una quota
reduïda d’inscripció per facilitar-los l’accés. La quota anual per ser soci d’APTIC
és de 90 euros i es paga en dos terminis (45 euros per semestre).

Història

APTIC és una entitat sense ànim de lucre que neix de la fusió de les
associacions ATIC i TRIAC. La fusió de dues entitats d’un mateix sector no és
gaire habitual. De fet, es tracta de la segona fusió d’associacions que s’ha fet a
Catalunya. Però el mèrit d’APTIC no és aquest, sinó haver aconseguit posar en
comú dues cultures associatives diferents per enfortir un col·lectiu professional
tradicionalment molt dividit. A més d’APTIC, a Catalunya hi ha nou
associacions més de traductors i intèrprets, que són: ASETRAD (d’àmbit
estatal), ACILS, AIIC, ATIJC, ATIP i MET, a més de les seccions de traductors
de les associacions d’escriptors ACE (Acett), AELC i ACEC. L’existència
d’aquestes associacions es justifica, entre altres motius, per l’antiguitat de la
professió de traductor i intèrpret i per l’especialització creixent del sector.

El 1995 TRIAC va néixer amb l’objectiu principal de crear un col·legi oficial de
traductors i intèrprets que permetés la regulació de l’exercici de la professió a
Catalunya, i per contribuir així a consolidar aquesta activitat i defensar els drets
dels professionals del sector.

ATIC va sorgir, l’any 1994, de la iniciativa d’un grup d’estudiants de traducció
que, precisament l’any que la carrera es va convertir en una llicenciatura, es
trobaven desemparats per la manca de legislació específica i d’organització del
sector.

Durant deu anys, totes dues associacions van funcionar separadament per la
diferència de vocació que tenia cada una. Però l’any 2006, quan es va



presentar la llei sobre l'exercici de professions titulades i de col·legis
professionals, va quedar palès que els objectius d’ATIC i TRIAC passaven a
ser els mateixos, atès que aquesta llei estableix que a Catalunya només podran
formar col·legis professionals les professions que requereixin una titulació
universitària per poder-se exercir.

Des de l’1 de gener de 2009 APTIC s’ha convertit en un dels principals
referents del sector.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Secretaria d’APTIC
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www.aptic.cat
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Horari: de dilluns a divendres, de 10h a 14 h
Persona de contacte: Núria Cobo

President d’APTIC: Òscar Nabais (605 374 341)
Vicepresidenta: Maya Busqué (686 713 355)


