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Aquesta memòria del Centre de 
Terminologia TERMCAT s’es-
tructura en tres parts: una pri-
mera en què us expliquem les 
actuacions que hem dut a terme 

al Centre durant l’any (apartat Actuacions), 
una segona amb el ressò que aquestes 
accions han tingut entre els usuaris (apar-
tat Impacte) i una tercera amb aspectes 
de caràcter més estructural (apartat Es-
tructura).

Veureu com destaquem, un any més, la 
producció de nous recursos terminològics: 
s’han editat 37 obres terminològiques, en-
tre les quals les més significatives són el 
Diccionari de relacions internacionals, la 
Terminologia del càncer, la Terminologia 
de la visualització de dades, la Terminolo-
gia de la fotografia digital, el Diccionari dels 
XVIII Jocs Mediterranis, la Terminologia 
del triatló i la Terminologia de la sexualitat 
i l’erotisme. Cal remarcar també que algu-
nes d’aquestes obres són actualitzacions 
de diversos productes publicats anterior-
ment, com el Diccionari de llengües del 
món, el Diccionari terminològic de detecció 
o el Diccionari general de l’esport, amb la 
voluntat d’oferir les darreres novetats ter-
minològiques en àmbits punters. 

En l’apartat de la normalització de la ter-
minologia catalana, veureu que aquest 
any s’han normalitzat 352 termes en 14 
sessions del Consell Supervisor, d’àmbits 
tan diversos com economia i empresa, 
dret i política, meteorologia, salut, zoolo-
gia o tecnologies de la informació i la co-
municació. Ha estat especialment signifi-
cativa aquest any la implementació d’un 
sistema de classificació dels neologis-
mes normalitzats segons la denominació 
de partida i el sistema de creació lèxica.

En relació amb els serveis d’assessora-

ment que ofereix el TERMCAT, destaquen 
les 1.952 consultes sobre terminologia 
resoltes pel Servei de Consultes, de les 
quals 1.322 han requerit recerca i l’as-
sessorament de 490 especialistes. La 
valoració dels més de 200 usuaris que 
han respost l’enquesta de satisfacció del 
servei ha continuat essent molt elevada: 
5,66 sobre 6. 

Les nostres eines de consulta terminolò-
gica en línia —Cercaterm, Neoloteca i la 
col·lecció Diccionaris en Línia— i de da-
des obertes —la col·lecció Terminologia 
Oberta— durant l’any han continuat crei-
xent amb nous continguts, que han per-
mès posar a disposició dels usuaris més 
d’11.000 articles terminològics nous. 

Hem continuat treballant també en l’actu-
alització del web corporatiu del TERMCAT, 
que veurà la llum a començament de 2019, 
juntament amb una nova xarxa de portals 
temàtics que permetrà oferir continguts 
més específics als usuaris especialitzats 
del Centre.

Finalment, cal dir que l’any 2018 es recor-
darà especialment en l’àmbit lingüístic 
català pels nombrosos actes que es van 
dur a terme per commemorar els 150 
anys del naixement de Pompeu Fabra, 
codificador de la nostra llengua. Des del 
TERMCAT ens vam sumar a aquesta ce-
lebració dedicant-li els Espais Terminolò-
gics, la trobada que organitzem cada dos 
anys per compartir i debatre aspectes 
terminològics. Ha estat un tribut especi-
alment pertinent, atès que els fonaments 
de la nostra feina, especialment en la 
normalització terminològica, es troben 
indubtablement en la seva ingent obra. I 
tot i que la situació de la nostra llengua ha 
millorat molt respecte de l’època de Fa-
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bra, gràcies precisament al seny ordena-
dor del Mestre, també és cert que amb 
nous matisos, amb nous perills, la tasca 
de salvaguarda de la llengua –com del 
país– dissortadament segueix més viva 
que mai.

Jordi Bover i Salvadó 
Director del TERMCAT
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NORMALITZACIÓ 
TERMINOLÒGICA

Termes normalitzats
14 reunions del Consell Supervisor
352 termes normalitzats

Procés de fixació de les denomi-
nacions catalanes més adequades 
per a designar els nous conceptes 
d’especialitat que presenten al-
guna dificultat de tipus lingüístic i 
dels criteris generals aplicables a 
la creació de nous termes. 

El responsable de les decisions de 
normalització és el Consell Super-
visor, organisme integrat per mem-
bres de l’IEC, el TERMCAT i experts, 
que es reuneix periòdicament per 
estudiar els dossiers de normalit-
zació corresponents als casos ter-
minològics que s’han d’aprovar. 

El Consell Supervisor duu a terme la 
seva tasca en estreta col·laboració 
amb experts dels diferents àmbits 
d’especialitat i amb altres organis-
mes relacionats amb la terminolo-
gia, atès que la normalització és un 
procés basat en la col·laboració i el 
consens de diferents agents.

 

Zoologia
31%

TIC
19%

Meteorologia
11%

Erotisme
11%

Ciències de la salut
10%

Economia i empresa
9%

Dret i política
6%

Altres
3%

Distribució temàtica dels termes normalitzats

Exemples de termes normalitzats durant el 2018

DRET I POLÍTICA: contracte de llicència, desescalada del conflicte, dret dur, dret tou, enrocar-se, llicenciar, poder dur, poder suau
ECONOMIA I EMPRESA: botiga insígnia, brànding, cercatendències, establiment reclam, guarda de marca, plataforma de marca, econo-
mia col·laborativa
EROTISME: BDSM, bondage (o lligament), brollada, intercanvi complet, swinger, sexe vainilla, veganisme sexual
METEOROLOGIA: front de ratxa, mànega (o tornado, cap de fibló, fibló o tromba), remolí de pols (o bufarut), volutus, asperitas, silvageni-
tus, minihuracà mediterrani (o medicà), temps advers
SALUT: experimentació amb humans, embrió preimplantacional, farmacopotencialitat, gestació subrogada, promoció de malalties, prova 
genètica de portadors, sordesa postlocutiva
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ: atac d’inundació, catfishing (o impostura), ciberassetjament, criptomoneda, 
enllaç i marcatge, gràfic d’intensitat de colors, gràfic múltiple, mapa d’arbre, programari de segrest, robatori d’identitat, piulada (o tuit), 
instagramer | instagramera, youtuber | youtubera
ZOOLOGIA: brunzidora d’Occitània, cigala de l’olivera, cigalella alarcurta, nínox australià, títirids
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Sessions de normalització Classificació dels termes normalitzats

2 sessions de normalització presencials: termes de 
sexualitat i de meteorologia

Treball amb experts en temes de ciberseguretat, 
visualització de dades, comercialització i 
entomologia

Tancament de la proposta de classificació dels 
neologismes normalitzats iniciada l’any anterior

Aplicació en més de 80 termes normalitzats 
durant l’any

Presentació al IV Congrés Internacional de 
Neologia en les Llengües Romàniques 
(Lió, del 4 al 6 de juliol)

Sessió de normalització de termes de sexualitat i 
erotisme (38 termes)
Participants: terminòlegs del TERMCAT i especialistes proce-
dents de mitjans de comunicació (TimeOut, Catalunya Ràdio), 
de la Societat Catalana de Sexologia, de l’Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques de Catalunya i de les Balears, de l’Institut de 
Sexologia de Barcelona, del Centre Núria Jorba, i de botigues 
eròtiques catalanes com Tapersex i Amantis.

Reunions de treball de terminòlegs i especialistes desti-
nades a estudiar conjuntament els termes i a consensu-
ar-ne les denominacions i les definicions.

Sistema de classificació per a poder recuperar grups de 
termes normalitzats amb una o diverses característiques 
comunes concretes que, combinades amb altres parà-
metres de la fitxa terminològica (com ara l’àrea temàtica 
o la categoria lèxica), permetin explotar la informació de 
maneres diverses. 

Dins del procés de normalització i, més concretament, en 
la fase de presa de decisions per a un cas terminològic, la 
classificació permetrà recuperar les solucions adoptades 
prèviament en casos similars i ajudarà, així, a donar la 
màxima coherència al conjunt de termes normalitzats. 
A més, aquest sistema de classificació també permetrà 
donar compte anualment dels casos estudiats, dels tipus 
de termes normalitzats i de les diferents intervencions 
que s’han fet, així com fer un seguiment dels canvis de 
tendència que es puguin produir al llarg dels anys.

Sessió de normalització de termes de meteorologia  
(49 termes)
Participants: terminòlegs del TERMCAT i experts de l’àmbit vin-
culats a diferents organismes, associacions i mitjans de comu-
nicació, com ara el Servei Meteorològic de Catalunya, l’Agència 
Estatal de Meteorologia, l’Associació Catalana d’Observadors 
Meteorològics, la Universitat de Barcelona, Televisió de Cata-
lunya, Betevé i Rac1.     
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Entre els diccionaris publicats 
aquest any destaquen la Termino-
logia del triatló, el Diccionari dels 
XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 
2018, la Terminologia de la visualit-

zació de dades, la Terminologia del càncer, 
la Terminologia de la sexualitat i l’erotisme, 
la Terminologia de la fotografia digital i el 
Diccionari de relacions internacionals.

Cal remarcar també que algunes obres 
difoses són actualitzacions de diversos 
productes publicats anteriorment (Dicci-
onari de llengües del món, Diccionari ter-
minològic de la teledetecció, Diccionari en-
ciclopèdic de medicina, Terminologia de la 
ciberseguretat, Diccionari LGBT, Diccionari 

casteller, Diccionari general de l’esport) 
en la línia de millorar reculls que són 
d’interès per als usuaris. I també s’hi in-
clouen productes externs amb edicions 
anteriors però que presenten com a no-
vetat l’edició en línia (Diccionari de mete-
orologia, Vocabulari de dret romà).

Els productes gràfics, en nous formats 
interactius, es presenten de manera 
complementària a diccionaris en línia 
que han vist la llum aquest any (per 
exemple, en els projectes dels ocells del 
món, dels castellers, o de la sexualitat i 
l’erotisme) o bé també a diccionaris ja 
publicats en anys anteriors (per exemple, 

Temps de verema), o fins i tot com a pro-
ductes autònoms (Les parts de la nota 
musical, Reglament general de protecció 
de dades (RGPD): termes clau, La plaça 
dels ADR).

PRODUCCIÓ I 
ASSESSORAMENT 
TERMINOLÒGIC 
SECTORIAL

El TERMCAT elabora recursos termi-
nològics i assessora altres persones 
o institucions que n’elaboren per 
posar-los a disposició dels usuaris 
especialitzats i de la societat en 
general.

68 projectes en curs
37 publicacions 
11.653 articles terminològics 
nous

Es presenten a continuació totes les obres terminològiques i especialitzades en què s’ha treballat durant l’any, agrupades en tres 
sectors temàtics i un quart grup d’obres multidisciplinàries.

De cada obra es donen algunes dades bàsiques: el contingut (nombre aproximat de termes, les llengües que conté cada article 
terminològic, si els articles tenen definicions o alguna altra informació, una breu descripció, etc.), les institucions que d’una 
manera o una altra hi estan implicades, la data de finalització del projecte i les actuacions que s’hi han dut a terme durant l’any. 
També s’ofereix el nombre de pàgines vistes durant el 2018 en el cas de productes publicats en línia i, si escau, el material gràfic 
vinculat. Dins de cada àmbit els projectes s’ordenen d’acord amb la seva data de finalització.
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Àmbit tècnic

• Diccionari de teledetecció (2a ed.)
• Diccionari de meteorologia
• Reglament general de protecció de dades (RGPD) [material gràfic]
• Terminologia de la ciberseguretat (2a ed.)
• Glossari de jardineria i paisatgisme (actualització)
• Terminologia de la visualització de dades
• Terminologia de fustes exòtiques (2a ed.)
• Terminologia de la fotografia digital
• CoopWood. Glossari de fusteria
• Picosmos Tool
• Pleguem en català

Diccionari de teledetecció (2a ed.)
Termes: 2.214
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: Xavier Pons; Anna Arcalís
Institucions implicades: Institut 
Cartogràfic de Catalunya
Actuacions dutes a terme: actualització 
i ampliació del contingut, edició en línia, 
difusió
Edició: abril
Pàgines vistes: 7.320

Diccionari de meteorologia 
Termes: 876
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Definicions
Autoria: Joan Jorge Sánchez 
(Universitat Politècnica de Catalunya); 
Joan Josep Rivera Amores
Actuacions dutes a terme: preparació 
del contingut, edició en línia, difusió
Edició: abril
Pàgines vistes: 3.569

Reglament general de protecció de 
dades (RGPD) [material gràfic]
Termes: 7
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Actuacions dutes a terme: preparació 
del contingut, edició en línia, difusió
Edició: maig

Terminologia de la ciberseguretat 
(2a ed.)
Termes: 263 
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Definicions 
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: CESICAT, 
Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya 
Actuacions dutes a terme: 
normalització, actualització i ampliació 
del contingut, edició en línia, difusió
Edició: maig
Pàgines vistes: 5.998

Glossari de jardineria i paisatgisme 
(actualització)
Termes: 1.740
Llengües: català
Definicions 
Autoria: TERMCAT; Fundació de la 
Jardineria i el Paisatge
Actuacions dutes a terme: actualització 
i ampliació del contingut, edició en línia, 
difusió
Actualització: juny
Pàgines vistes: 3.682

Terminologia de la visualització de 
dades
Termes: 46 
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions, il·lustracions
Material gràfic vinculat: Visualització de 
dades [visites: 123]
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Presidència; 
Govern d’Andorra; OneTandem
Actuacions dutes a terme: buidatge, 
revisió terminològica, normalització, 
edició en línia, difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 2.955
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Terminologia de fustes exòtiques 
(2a ed.)
Termes: 110 
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Definicions 
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Associació per 
a l’Estudi del Moble
Actuacions dutes a terme: 
normalització, actualització i ampliació 
del contingut, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 1.003

Terminologia de la fotografia digital
Termes: 110 
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions 
Autoria: TERMCAT
Material gràfic vinculat: Terminologia de 
la fotografia digital 
Institucions implicades: Govern 
d’Andorra; Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya
Actuacions dutes a terme: buidatge, 
revisió terminològica, normalització, 
edició en línia
Edició: desembre

CoopWood. Glossari de fusteria
Termes: 4.000 
Llengües: català, castellà, francès, basc
Autoria: Projecte CoopWood
Actuacions dutes a terme: buidatge, 
revisió terminològica 
Edició: 2020

Picosmos Tools
Descripció: programa gratuït multilingüe 
de manipulació d’imatges
Institucions implicades: Generalitat 
de Catalunya. Direcció General 
de Política Lingüística; Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació
Actuacions dutes a terme: traducció al 
català

Pleguem en català
Descripció: material de difusió sobre 
papiroflèxia en català, que conté un 
centenar de denominacions relatives a 
les figures i les tècniques de plegatge 
de paper.
Autoria: Coral Romà; Joan Sallas; Eulàlia 
Tramuns
Institucions implicades: Consorci per a 
la Normalització Lingüística
Actuacions dutes a terme: revisió 
terminològica
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Àmbit científic

•  Lèxic d’additius alimentaris (actualització)
• Lèxic de fàrmacs (actualització)
• Diccionari enciclopèdic de medicina (actualització)
• Terminologia de les ciències de la salut (actualització)
• Diccionari dels ocells del món (2a ed.)
• Terminologia del càncer (Marató de TV3)
• Papallones de Catalunya. Alta muntanya [material gràfic]
• Diccionari de química (2a ed.)
• Diccionari de bioètica
• Terminologia de l’atenció a la salut mental
• Cicàdids
• Noms de mamífers del món
• Snomed CT

Lèxic d’additius alimentaris 
(actualització)
Termes: 400
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Codi identificatiu  (número E)
Autoria: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Salut; TERMCAT 
Institucions implicades: Agència de 
Protecció de la Salut; Associació 
de Fabricants i Comercialitzadors 
d’Additius i Complements Alimentaris 
(AFCA)
Actuacions dutes a terme: actualització 
del contingut, edició en línia, difusió
Actualització: gener
Pàgines vistes: 17.425

Lèxic de fàrmacs (actualització)
Termes: 3.173
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Accions terapèutiques
Codi identificatiu  (número CAS)
Autoria: Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: actualització 
i ampliació del contingut, edició en línia, 
difusió
Actualització: gener
Pàgines vistes: 8.888

Diccionari enciclopèdic de medicina 
(actualització)
Termes: 75.319
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: Institut d’Estudis Catalans; 
Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques 
i de la Salut de Catalunya i de Balears; 
Enciclopèdia Catalana, SAU; Generalitat 
de Catalunya. Departament de Salut; 
TERMCAT
Institucions implicades: Fundació Dr. 
Antoni Esteve
Actuacions dutes a terme: actualització, 
ampliació i depuració del contingut, edició 
en línia, difusió
Actualització: febrer
Pàgines vistes: 71.553

Terminologia de les ciències de la salut 
(actualització)
Termes: 16.066
Llengües: català, castellà, francès, anglès, 
alemany, gallec, italià, portuguès, romanès
Definicions, número cas, terminologia 
anatòmica
Autoria: Inclou 17 diccionaris amb autories 
diverses
Institucions implicades: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Salut
Actuacions dutes a terme: actualització i 
ampliació del contingut, difusió
Actualització: juliol
Pàgines vistes: 16.551

Diccionari dels ocells del món (2a ed.)
Termes: 5.278
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès, alemany, nom científic
Il·lustracions
Autoria: Fundació Barcelona Zoo; 
Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT
Material gràfic vinculat: L’anar i venir 
dels ocells. Els ocells migradors; 
Diccionari dels ocells del món. El 
projecte; Diccionari dels ocells del món. 
Els criteris
Actuacions dutes a terme: ampliació del 
contingut amb la incorporació de fitxes 
referides a ocells passeriformes, revisió 
terminològica, normalització, edició en 
línia
Edició: desembre
Pàgines vistes: 13.764

Terminologia del càncer 
(Marató de TV3)
Termes: 216
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat 
de Catalunya. Departament de Salut; 
Institut Català d’Oncologia (ICO); Societat 
Catalana del Diccionari Enciclopèdic de 
Medicina (SOCDEMCAT)
Actuacions dutes a terme: buidatge, 
revisió terminològica, normalització, edició 
en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 2.775
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Papallones de Catalunya. Alta muntanya 
[material gràfic]
Termes: 47
Llengües: català, nom científic
Il·lustracions
Autoria: Constantí Stefanescu (coord.)
Institucions implicades: Ajuntament de 
Granollers; Museu de Ciències Naturals de 
Granollers
Actuacions dutes a terme: preparació 
de les dades terminològiques, difusió de 
l’edició

Diccionari de química (2a ed.)
Termes: 690
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions enciclopèdiques, il·lustracions
Autoria: Universitat Politècnica de 
Catalunya; TERMCAT; Enciclopèdia 
Catalana, SAU 
Institucions implicades: Fundació Torrens-
Ibern; Obra Social “la Caixa”; Xarxa Vives 
d’Universitats
Actuacions dutes a terme: revisió 
terminològica de l’àrea de química física
Edició: 2019

Diccionari de bioètica
Termes: 625
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Salut; TERMCAT
Institucions implicades: Comitè de 
Bioètica de Catalunya 
Actuacions dutes a terme: revisió 
terminològica, normalització
Edició: 2019

Terminologia de l’atenció a la salut 
mental
Termes: 250
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Autoria: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Salut; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: buidatge, 
revisió terminològica 
Edició: 2019

Cicàdids
Termes: 20
Llengües: català, castellà, francès, nom 
científic
Autoria: Comissió per a la Nomenclatura 
Catalana de les Cigales
Institucions implicades: Universitat de 
Girona; Institució Catalana d’Història 
Natural
Actuacions dutes a terme: revisió 
terminològica, normalització
Edició: 2019

Noms de mamífers del món
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès, alemany, nom científic
Definicions
Autoria: TERMCAT; Rafel Cebrian; Àlex 
Mascarell
Actuacions dutes a terme: 
assessorament metodològic

Snomed CT
Descripció: classificació que inclou 
la terminologia comuna per a la 
introducció d’informació clínica en 
els sistemes d’informació de manera 
estandarditzada, associada a codis
Institucions implicades: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Salut
Actuacions dutes a terme: revisió 
terminològica d’alguns blocs de la 
classificació traduïts al català
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Àmbit social i humanístic

•  Diccionari de llengües del món (2a ed.)
• La plaça dels ADR [material gràfic]
• Vocabulari de dret romà
• Terminologia del triatló
• Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018
• Les parts de la nota musical [material gràfic]
• Terminologia de les festes de Menorca (2a ed.)
• Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, transgènere) (2a ed.)
• Glossari de sabors del món (actualització)
• Diccionari casteller (2a ed.)
• Temps de verema [material gràfic]
• Diccionari general de l’esport (2a ed.)
• Terminologia de la sexualitat i l’erotisme
• Diccionari de relacions internacionals
• Vocabulari de la música
• Diccionari de terminologia policial
• Dones i món del treball
• Diccionari de les arts
• Diccionari de brànding verbal
• Diccionari jurídic
• Textures d’oli d’oliva
• Vocabulari d’acollida
• Glossari CLIL
• Diccionari de la mediació
• Diccionari de sociologia (2a ed.)
• Tesaurus d’art i arquitectura

Diccionari de llengües del món (2a ed.)
Termes: 1.300
Llengües: català, àrab, gal·lès, alemany, 
anglès, castellà, basc, francès, gallec, 
guaraní, italià, japonès, neerlandès, 
occità, portuguès, rus, suahili, amazic, 
xinès
Informacions enciclopèdiques
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de 
Catalunya. Direcció General de Política 
Lingüística
Actuacions dutes a terme: actualització 
i ampliació del contingut, edició en línia, 
difusió
Edició: gener
Pàgines vistes: 9.069

La plaça dels ADR [material gràfic]
Termes: 6
Llengües: català
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Justícia. 
Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya
Actuacions dutes a terme: elaboració, 
edició en línia, difusió
Edició: gener
Pàgines vistes: 8.961

Vocabulari de dret romà
Termes: 398
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès, italià
Autoria: Universitat de València
Actuacions dutes a terme: preparació 
del contingut, edició en línia, difusió
Edició: febrer
Pàgines vistes: 3.899

Terminologia del triatló
Termes: 100
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya. 
Federació Catalana de Triatló
Actuacions dutes a terme: revisió 
terminològica, edició en línia, difusió
Edició: abril
Pàgines vistes: 1.456
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Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: 
Tarragona 2018
Termes: 7.500
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT 
Institucions implicades: Fundació 
Tarragona 2017; Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya
Actuacions dutes a terme: elaboració, 
edició en línia, difusió
Edició: juny
Pàgines vistes: 1.885

Les parts de la nota musical [material 
gràfic]
Termes: 4
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Autoria: TERMCAT 
Actuacions dutes a terme: elaboració, 
edició en línia, difusió
Edició: juny

Terminologia de les festes de Menorca 
(2a ed.)
Termes: 123
Llengües: català
Definicions
Autoria: Consell Insular de Menorca
Actuacions dutes a terme: actualització 
i ampliació del contingut, edició en línia, 
difusió
Edició: juny 
Pàgines vistes: 1.852

Diccionari LGBT (lèsbic, gai, bisexual, 
transgènere) (2a ed.)
Termes: 371
Llengües: català, castellà, francès i 
anglès
Definicions
Autoria: Marta Breu Díez
Actuacions dutes a terme: actualització 
i ampliació del contingut, edició en línia, 
difusió
Edició: juny 
Pàgines vistes: 10.081

Glossari de sabors del món 
(actualització)
Termes: 80
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Consorci per a 
la Normalització Lingüística. Centre de 
Normalització Lingüística L’Heura
Actuacions dutes a terme: actualització 
i ampliació del contingut, edició en línia, 
difusió
Actualització: juliol
Pàgines vistes: 1.318

Diccionari casteller (2a ed.)
Termes: 100
Llengües: català
Definicions
Autoria: TERMCAT
Material gràfic vinculat: Lèxic casteller: 
Castelleres i castellers [visites: 1.492]
Actuacions dutes a terme: actualització 
i ampliació del contingut, edició en línia, 
difusió
Edició: setembre
Pàgines vistes: 6.687

Temps de verema [material gràfic]
Termes: 8
Llengües: català, castellà
Autoria: TERMCAT 
Actuacions dutes a terme: elaboració, 
edició en línia, difusió
Edició: setembre
Pàgines vistes: 321

Diccionari general de l’esport (2a ed.)
Termes: 11.293
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Generalitat de 
Catalunya; Govern d’Andorra; Govern de 
les Illes Balears; Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya 
Actuacions dutes a terme: actualització 
i ampliació del contingut, edició en línia, 
difusió
Edició: novembre
Pàgines vistes: 24.994

Terminologia de la sexualitat i l’erotisme
Termes: 159
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT 
Material gràfic vinculat: Sexualitat i 
erotisme: termes clau [visites: 4.100]
Actuacions dutes a terme: revisió 
terminològica, edició en línia, difusió
Edició: desembre
Pàgines vistes: 58.844
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Diccionari de relacions internacionals
Termes: 1.328
Llengües: català, castellà, francès, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT 
Institucions implicades: Govern d’Andorra; 
Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència 
Actuacions dutes a terme: revisió 
terminològica, edició en paper i en línia, línia
Edició: desembre

Vocabulari de la música
Termes: 2.000
Llengües: català, castellà, anglès
Autoria: Acadèmia Valenciana de la Llengua
Actuacions dutes a terme: preparació del 
contingut, edició des del Cercaterm
Edició: desembre

Diccionari de terminologia policial
Termes: 3.619
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: Antoni Permanyer; Rosa Ruiz
Institucions implicades: Diputació de 
Barcelona
Actuacions dutes a terme: assessorament 
terminològic, difusió de la publicació en paper

Dones i món del treball
Termes: 35
Llengües: català
Definicions
Autoria: Comissions Obreres de Catalunya
Actuacions dutes a terme: difusió de la 
publicació en línia

Diccionari de les arts
Termes: 1.294
Llengües: català, castellà, anglès
Autoria: Jaume Salvà i Lara
Actuacions dutes a terme: difusió de la 
publicació en paper

Diccionari de brànding verbal
Termes: 526
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Definicions
Autoria: Jordi García Soler
Actuacions dutes a terme: 
assessorament terminològic, 
normalització, difusió dels termes 
normalitzats, revisió final

Diccionari jurídic
Termes: 9.651
Llengües: català, castellà
Definicions
Autoria: Societat Catalana d’Estudis 
Jurídics
Institucions implicades: Institut 
d’Estudis Catalans
Actuacions dutes a termes: proves 
d’importació de les dades

Textures d’oli d’oliva
Termes: 14
Llengües: català
Definicions
Autoria: Universitat de Barcelona. 
Campus de l’Alimentació UB; TERMCAT
Actuacions dutes a terme: elaboració i 
revisió

Vocabulari d’acollida
Termes: 51
Llengües: català
Definicions
Autoria: TERMCAT
Institucions implicades: Consorci per 
a la Normalització Lingüística. Centre 
de Normalització Lingüística L’Heura;  
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet
Actuacions dutes a terme: elaboració i 
preparació de l’edició

Glossari CLIL
Termes: 68
Llengües: català, espanyol, francès, 
gallec, italià, portuguès, portuguès del 
Brasil, romanès i anglès
Institucions implicades: Realiter
Actuacions dutes a terme: revisió de la 
versió catalana

Diccionari de la mediació
Termes: 1.000
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Justícia
Actuacions dutes a terme: 
assessorament terminològic

Diccionari de sociologia (2a ed.)
Termes: 2.250
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT 
Actuacions dutes a terme: revisió 
terminològica

Tesaurus d’art i arquitectura
Descripció: tesaurus internacional 
utilitzat per al registre i la verificació 
d’informació sobre l’art, l’arquitectura i 
els objectes del patrimoni cultural. La 
versió catalana conté actualment uns 
34.000 registres i 250.000 termes
Institucions implicades: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura
Actuacions dutes a terme: revisió 
terminològica
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Obres multidisciplinàries

•  Neoloteca (actualització)
• Consulteca (actualització)
• Diccionari de criteris terminològics (actualització)
• Terminologia europea (IATE en català)

Neoloteca (actualització)
Fitxes: 9.124
Llengües: català, castellà, francès, italià, 
anglès, alemany
Definicions, accés temàtic, noves 
incorporacions
Actualització: trimestral
Actuacions dutes a terme: actualització i 
ampliació del contingut, difusió
Pàgines vistes: 91.030

Consulteca (actualització)
Fitxes: 6.712
Llengües: català, castellà, francès, italià, 
anglès, alemany
Definicions, accés temàtic, noves 
incorporacions
Actualització: mensual
Actuacions dutes a terme: actualització i 
ampliació del contingut, difusió
Pàgines vistes: 7.563

Diccionari de criteris terminològics 
(actualització)
Fitxes: 291
Llengües: català, castellà, francès, 
anglès
Accés temàtic, noves incorporacions
Actualització: mensual
Actuacions dutes a terme: actualització 
i ampliació del contingut, difusió
Pàgines vistes: 2.784

Terminologia europea (IATE en català)
Termes: 5.000
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Autoria: TERMCAT 
Institucions implicades: UOC, Universitat 
Oberta de Catalunya 
Actuacions dutes a terme: preparació de 
les dades, edició en línia, difusió

Elaboració de normes tècniques en català
Normes UNE

En el marc de la col·laboració que el TERMCAT manté amb l’Associació Espanyola 
de Normalització (UNE), formalitzada en convenis signats des del 2005, el 
TERMCAT elabora la versió catalana oficial de les normes UNE.

Un acord firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, 
per a fomentar l’ús del català en el món empresarial, permet impulsar el procés de 
traducció al català de normes ISO/UNE. 

UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnologies de la informació. Tècniques de seguretat. Sistemes de gestió de seguretat de la informació. Requisits. 
[editada]

UNE-ISO 15489-1:2016 Informació i documentació. Gestió documental. Part 1: Conceptes i principis. [editada]

UNE 166008:2012 Gestió de l’R+D+I. Transferència de tecnologia. [editada]

UNE-ISO 23081-1:2018 Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 1: Principis. [editada]

UNE-ISO 30400:2018 Gestió de recursos humans. Vocabulari. [editada]

UNE-ISO 31000:2018 Gestió del risc. Directrius. [editada]

UNE-ISO 19600:2015 Sistemes de gestió del compliment normatiu. Directrius. [en curs]

UNE 19601:2017 Sistemes de gestió del compliment normatiu penal. Requisits amb orientació per al seu ús. [en curs]

6 normes UNE editades

Una selecció de la terminologia 
corresponent s’ha incorporat al 
Cercaterm
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NTJ 01C Part 1: Criteris ambientals dels espais verds

NTJ 01E: Recomanacions de projecte de l’enllumenat dels es-
pais verds

NTJ 01V Part 2: Recomanacions de projecte d’arbrat viari: cri-
teris de selecció

NTJ 15H: Gestió de jardins històrics

NTJ 15J: Bones pràctiques ambientals de la jardineria i el pai-
satgisme

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme

En el marc de la col·laboració amb la Fundació de la Jardineria i el Paisatge, el TER-
MCAT revisa els glossaris continguts en les normes tecnològiques de jardineria i 
paisatgisme.

Revisió terminològica dels glossaris  continguts 
en 5 normes

La terminologia s’ha incorporat al Glossari de 
jardineria i paisatgisme de la col·lecció Diccionaris en 
linia i al Cercaterm
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Procedència de les consultes (2015-2018)

El Servei de Consultes atén gratuï-
tament consultes terminològiques 
d’especialistes, professionals i 
empreses o institucions del sector 
públic i privat com a resposta als 
dubtes que hi adrecen els usuaris 
que no han trobat la informació que 
buscaven en el Cercaterm. 

El Cercaterm és el cercador del con-
junt de fitxes terminològiques de 
qualsevol àmbit d’especialitat que el 
TERMCAT posa a disposició pública.

El diccionari en línia Consulteca recull 
les fitxes terminològiques elaborades 
pel TERMCAT procedents de les con-
sultes fetes pels usuaris al Servei de 
Consultes.

Servei de Consultes

1.952 consultes terminològiques ateses

1.322 resolucions de consultes han requerit 
recerca i 490 s’han consultat a especialistes

600 fitxes noves en el diccionari en línia 
Consulteca

ASSESSORAMENT 
TERMINOLÒGIC 
PUNTUAL
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Distribució temàtica de les consultes

Distribució de les consultes dels usuaris

Ciències humanes i socials
31%

Ciències de la v ida
12%

Informàtica. Noves 
tecnologies

12%

Ciències de la salut
11%

Dret. Economia
18%

Construcció. Indústria
4%

Alimentació. Gastronomia
7%

Matemàtiques. Física. 
Química

4%Esports
1%

Distribució  temàtica de les consultes

Generalitat de Catalunya
821

Professionals de la llengua
473

Universitats i altres centres docents
174

Empreses
81

Altres administracions
67

Institucions diverses
46

Mitjans de comunicació
43

Administració local
42

Distribució de les consultes dels usuaris
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Enquesta de satisfacció dels usuaris del Servei de Consultes

5,66 sobre 6 és la puntuació mitjana que 
207 usuaris donen al Servei de Consultes

303 consultes derivades de 
l’Optimot resoltes

L’Optimot és el servei de consultes lingüístiques de la Direcció General de Política 
Lingüística, en què el TERMCAT actua com a organisme consultor de segon nivell.

Consultes lingüístiques derivades  
de l’Optimot

Termini de 
resposta

Adequació de les 
respostes

0 1 2 3 4 5 6

Enquesta de satisfacció dels usuaris del Servei de Consultes

5,73

5,6
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291
326 254 113

15.748
16.086 16.340 16.432

2015 2016 2017 2018

Registres a la base de dades documental (2015-2018)

Registres nous

Registres

291
326 254 113

15.748
16.086 16.340 16.432

2015 2016 2017 2018

Registres a la base de dades documental (2015-2018)

Registres nous

Registres

Registres a la base de dades documental (2015-2018)

ASSESSORAMENT 
DOCUMENTAL

El Servei de Documentació atén totes 
les peticions d’informació i asses-
sorament bibliogràfic i documental 
formulades pels col·lectius d’usuaris 
(traductors, assessors lingüístics, do-
cents, empreses, associacions pro-
fessionals, etc.) que ho requereixen. 
Ofereix assessorament bibliogràfic i 
documental als equips que elaboren 
diccionaris i vocabularis especialit-
zats i als terminòlegs del Centre.

21 consultes documentals 
externes

25 recerques documentals  
i bibliogràfiques

113 nous registres al fons 
documental

Servei de Documentació
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Distribució temàtica de les consultes 

24.806 visites a la Biblioteca 
en Línia

Tagpacker és una eina que permet compartir a la xarxa 
els enllaços de recursos web interessants i ordenar-los 
gràcies a l’ús d’etiquetes que en faciliten la cerca per 
paraula clau.

El TERMCAT hi té un compte que a finals d’any recollia 
1.640 enllaços públics a diccionaris i glossaris especialit-
zats.

La Biblioteca en Línia és una aplicació que permet consul-
tar totes les obres de terminologia tècnica i científica que 
contenen el català publicades des de l’any 1932.

Recull d’enllaços a diccionaris 
especialitzats (Tagpacker)

Biblioteca en Línia

Construcció
23%

Alimentació. 
Gastronomia

18%

Ciències de la salut
13%

Informàtica. 
Tecnologies de 

la informació
12%

Agricultura
7%

Audiovisuals
7%

Dret
6%

Botànica
6%

Història
4%

Indumentària. 
Confecció

4%

Distribució temàtica de les consultes a la Biblioteca en Línia 
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 CERCATERM

Fitxes

365.080
354.516

Denominacions

1.433.396
1.343.952

Amb 
font de 

procedència

86,96%
84,86% 

Fitxes 
esmenades

842
871

470.555
455.766

2018
2017

299.094
283.690 197.592

185.011

312.062
298.658

ca

es

en
fr

GESTIÓ 
TERMINOLÒGICA

Procés transversal dins l’activitat del 
TERMCAT que té un doble objectiu: 
d’una banda, prestar suport a la cre-
ació, la recuperació i l’arxivament de 
repositoris dins les bases de dades 
del Centre, fonamentalment durant 
les fases d’elaboració i difusió de 
continguts; i, d’una altra banda, vet-
llar pel manteniment dels continguts 
d’aquests repositoris i per la seva 
gestió integrada, prestant una aten-
ció especial a les dades terminològi-
ques de consulta pública.

El Cercaterm és un cercador de 
consulta gratuïta de tot el conjunt 
de fitxes terminològiques que el 
TERMCAT posa a disposició pública. 
Consulta els diccionaris terminolò-
gics del Centre i productes cedits 
per altres organismes de referència.

Dades de consulta pública

11.600 fitxes noves al Cercaterm

Un 86,96% dels temes del Cercaterm expliciten la seva font 
de procedència

842 fitxes esmenades arran d’observacions dels usuaris  
i de les revisions internes
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5.837

10.526

5.065
4.269

9.651

2015 2016 2017 2018

Nombre de fitxes de procedència externa (2015-2018)

En curs

Publicades

Nombre de fitxes noves de procedència externa (2015-2018)

Classificació general  
de les àrees temàtiques

Contribucions externes

Continuació dels treballs de revisió 
i actualització de la classificació 
temàtica general

Els treballs de revisió s’han centrat en les àrees temàtiques que s’han considerat 
d’interès prioritari del Centre durant el 2018: Alimentació. Gastronomia; Ciències de 
la salut; Dret. Administració; Economia. Empresa; Esport, i TIC.

Aquest any el TERMCAT ha continuat treballant en la línia del treball col·laboratiu 
per incloure en les bases de dades del Centre fitxes terminològiques de qualitat 
elaborades per altres organismes i particulars, amb la voluntat de cobrir els 
buits de terminologia detectats en les bases de dades públiques del TERMCAT i, 
fonamentalment, per anar teixint una xarxa de col·laboració amb altres sectors 
implicats en terminologia catalana.

Distribució de les fitxes per procedència 2018  

Universitat de València Vocabulari de dret romà 398

Universitat Politècnica de Catalunya Diccionari d’energia solar 851

Universitat Politècnica de Catalunya Diccionari de meteorologia 876

Acadèmia Valenciana de la Llengua Vocabulari de la música 2.144

Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) Diccionari jurídic 9.651 
(en curs)



ACTUACIONS

28
MEMÒRIA 2018

Durant l’any 2018 s’ha treballat especialment sobre la representació de la variació di-
alectal en les dades ofertes al Cercaterm, a partir del Vocabulari de la música cedit 
per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Per a la publicació d’aquest vocabulari al 
Cercaterm, es va decidir mantenir la màxima fidelitat possible a les dades originals i, 
alhora, evitar contradiccions en les solucions lingüístiques amb relació a les dades ja 
existents. Es preveu que aquesta representació es pugui estendre en un futur als dicci-
onaris propis, per recollir la variació dialectal i orientar els usuaris en la tria.

RECERCA

La recerca en el TERMCAT s’articula 
com una activitat de suport al cabal 
terminològic públic del Centre, tant 
pel que fa a la qualitat i la coherèn-
cia dels productes i dels termes pun-
tuals com pel que fa a la incidència 
de les formes fixades en els espais 
especialitzats. Això es tradueix en 
l’adopció i la divulgació de criteris 
sobre el tractament metodològic i 
lingüístic de les dades i en la presèn-
cia de reflexions sobre la producció 
terminològica del TERMCAT en es-
pais especialitzats.

Metodologia i criteris

Representació de la variació 
dialectal en les dades ofertes 
al Cercaterm

Redacció de noves fitxes 
de criteris

S’han redactat noves fitxes de criteris lingüístics i d’especialitat per a la consulta 
externa, ja sigui per mitjà del Cercaterm o del diccionari en línia Diccionari de criteris 
terminològics.

Les fitxes aborden qüestions puntuals (per exemple, quina diferència hi ha entre 
ciber-, digital, electrònic, virtual i en línia) i també qüestions d’abast més ampli (per 
exemple, com es construeixen els adjectius amb sufix -ble derivats de verbs de la 
2a conjugació o com s’introdueixen al català els noms dels tes japonesos).

Aquestes fitxes es basen en criteris elaborats pel TERMCAT durant l’any i publicats 
en el web, en respostes a consultes rebudes o bé en criteris establerts pel Consell 
Supervisor.

Finalment, s’ha continuat desenvolupant l’apartat de criteris metodològics d’ús in-
tern, per assegurar la coherència de tractament de les dades terminològiques pú-
bliques.
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Col·laboracions consolidades en mitjans especialitzats:

• COMB. Revista del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (àmbit mèdic)
• Les Notícies de Llengua i Treball (multisectorial)
• Neurologia Catalana (àmbit mèdic)
• Panace@ (traducció mèdica)
• Recercat (recerca i universitats)
• Terminàlia (terminologia)
• Via Empresa (àmbit econòmic)

Contribucions puntuals en mitjans periòdics:

• Anuari de la fusta 2019
• Món Fusta 
• Revista Abellerol 

Participació en consells editorials o de redacció:

• Revista de Llengua i Dret, de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
• Terminàlia, de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM) 

En el document de Publicacions es detallen els articles i altres contribucions (apunts, 
comentaris, etc.) amb participació del TERMCAT publicats durant l’any 2018 que for-
men part del catàleg anual del Centre.

Textos de comunicació 
especialitzada

33 publicacions: 26 articles  
i 7 comunicacions presentades 
en congressos 

Dues noves col·laboracions: 
Neurologia Catalana i Recercat 
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La nova versió del TermTest incorpora una cinquantena de preguntes noves, específi-
ques sobre el compliment dels criteris del TERMCAT, que permeten avaluar els diccio-
naris que s’han de publicar en mitjans propis del TERMCAT, com el Cercaterm.

VALORACIÓ 
TERMINOLÒGICA

La valoració terminològica és el pro-
cés d’avaluar la qualitat lingüística i 
l’adequació als estàndards del tre-
ball terminològic d’un diccionari es-
pecialitzat.

Nova versió del TermTest per 
als diccionaris incorporats al 
Cercaterm

El TermTest, publicat el 2017, és el 
test en línia d’autoavaluació de diccio-
naris adreçat als autors d’obres termi-
nològiques interessats a obtenir una 
valoració objectiva d’un diccionari 
propi o a millorar els coneixements 
terminològics.
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DIFUSIÓ

9 nous diccionaris

140 títols en la col·lecció Diccionaris en Línia  
(126 que formen part pròpiament de la col·lecció 
i 14 més d’autors diversos que també s’hi allotgen).

Diccionaris en Línia

Al document de Publicacions es pot consultar la llista comple-
ta d’obres publicades a la col·lecció, al costat de la resta de la 
producció del TERMCAT feta en altres formats. Per als detalls de 
cada diccionari, vegeu l’apartat “Producció terminològica”.

La producció terminològica del TERMCAT es concentra, en 
bona mesura, en la publicació de nous títols de la col·lec-
ció Diccionaris en Línia, i en l’actualització dels diccionaris 
que ja s’hi han publicat els anys anteriors.

Terminologia Oberta

La Terminologia Oberta és el servei de descàrrega de re-
pertoris terminològics d’interès general, procedents de tre-
balls de recerca terminològica duts a terme pel TERMCAT. 
La descàrrega s’ofereix en diversos formats i sota llicències 
Creative Commons. Els repertoris es poden seleccionar a 
partir del títol, l’àmbit temàtic, la data d’actualització i el for-
mat de descàrrega.

123 títols disponibles 
per a la descàrrega
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44 productes gràfics  
i multimèdia

Materials gràfics i 
multimèdia

Infografies
9 noves infografies, ja sigui com a materials independents o com a complement de 
diccionaris o altres productes:

Cada vegada més, els produc-
tes terminològics s’ofereixen en 
formats gràfics i multimèdia, sovint 
interactius, en què la imatge té una 
importància molt rellevant, però 
que sempre donen accés a informa-
ció terminològica. Aquesta mena 
de productes de vegades tenen 
entitat per si mateixos, i de vegades 
s’ofereixen com a complement de 
diccionaris.

• Felicitació de Nadal
• Diccionari dels ocells del món
• Temps de verema
• Lèxic casteller
• Les parts de la nota musical

• L’anar i venir dels ocells
• Reglament general de protecció de da-

des: termes clau
• La plaça dels ADR

També s’ha publicat el relat visual Sexualitat i erotisme: termes clau, i s’han elaborat 
els materials necessaris per a la difusió dels Espais Terminològics 2018 (tríptic, 
cartell i plafó).

Vídeos
9 vídeos amb informació terminològica a Facebook, Twitter i Youtube:

• Terminologia del càncer 
• Visualització de dades 
• Ens cal la ‘learnability’? 
• Reproducció en continu (alternatives a 

‘streaming’) 
• Què són les ‘fintech’? 

• Wi-Fi o wifi 
• Els ciberatacs 
• ADR. Mediació 
• La plaça dels ADR, resolució alterna-

tiva de conflictes 
 

Presentacions 
5 noves presentacions a Slideshare:

• Terminologia i ciència: la unió fa la 
força

• Dictionary self-assessment test: a way 
to complete on-line dictionaries

• Narrativas multimedia: El potencial del 
visual storytelling

• Taller de terminologia: Claus per a l’ela-
boració d’un diccionari terminològic 

• Le TERMCAT au sein du processus de 
planification linguistique du catalan

Material de marxandatge
Tassa de difusió d’alternatives a anglicismes emmarcada en la campanya “El català a 
l’empresa”, adreçada especialment als col·laboradors del diari digital Via Empresa, amb 
qui es manté una relació de col·laboració estable.
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Comentaris terminològics

Textos breus per al web en què es 
presenten novetats terminològiques, 
consultes resoltes des del Centre o 
bé comentaris que vinculen l’actua-
litat amb informació d’interès termi-
nològic.

La finestra neològica:
• Els facebookers, youtubers i instagra-

mers ja són ben nostres
• El nimby: la resistència que perviu
• Enrocar-se i enrocament: la tossuderia 

davant del conflicte també té els seus 
termes

• Construint marca
• Neologismes també per a infants: l’ali-

mentació complementària a demanda
• Gestants per a altres pares
• És el mateix conservació que preser-

vació?
• Ciberatacs: amenaces noves, termes 

nous
• Augmentant la família dels bròquils: 

el brocolet (Bimi)
• Tes del Japó: nous termes mil·lenaris
• Els trols: de la mitologia nòrdica a les 

xarxes socials

L’apunt terminològic:
• 2018: un any ben ple de terminologia
• Neologia filosòfica
• Termes amb diàleg, termes en diàleg
• I amb la tornada a les aules, també tor-

nen els polls!
• Terminologia d’estiu
• Nova terminologia esportiva dels Jocs 

Mediterranis
• L’anar i venir dels ocells: els ocells mi-

gradors
• “De-tot-ònim”: un recurs antic però ben 

viu
• Terminologia i innovació educativa
• Tecnologia, cultura i terminologia
• Les llengües de la Xina

La consulta del mes:
• Què és el porno feminista? I el post-

porno? Nous termes, altres mirades 
possibles

• Diversitat funcional o discapacitat?
• És adequada la denominació nadó 

medicament?
• Què és el win-win? Com en podem dir 

en català?
• El poder dels estats: com es diu hard 

power i soft power en català?
• Alerta de phishing! Com en diem en 

català?
• És el mateix recerca que investigació?
• Foam, escuma EVA o goma EVA?
• Què són les fintech? Com s’han d’ano-

menar en català?
• Hem d’escriure wifi o Wi-Fi?
• Com es defineix la pobresa energè-

tica? I la pobresa residencial?
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Blog

Espai on es publiquen comentaris 
breus d’interès, relacionats especi-
alment amb l’actualitat informativa. 
N’hi ha de caràcter periòdic (com 
ara el #termedelasetmana i les Con-
sultes amb resposta) i d’altres de 
tipus més esporàdic.

112 nous comentaris
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En primera persona Butlletí d’informació

Apartat dedicat a recollir els testi-
monis de col·laboradors, especialis-
tes, assessors i altres professionals 
que tenen relació amb el Centre de 
Terminologia.

Recull mensual de la informació 
més destacada difosa durant 
aquell període, incloent-hi notícies i 
comentaris terminològics. 1.789  persones subscrites

Marta Breu - Autora del Diccionari LGBT

Marc Antoni Broggi i Trias - Cirurgià, 
especialista del Diccionari de bioètica

Ignasi Rucabado - Col·laborador del 
TERMCAT en aspectes fiscals i econò-
mics

Xavier Fernández - Doctor en Dret per 
la Universitat de Bolonya i professor a la 
Universitat de Barcelona

Marcel Jorquera - Estudiant del Màster 
en Comunicació Especialitzada (UB)
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Notes de premsa

El format de nota de premsa permet difondre les infor-
macions més destacades, amb l’objectiu que puguin ser 
difoses especialment per mitjà dels mecanismes de publi-
cació informativa del Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya.

33 notes de premsa

• El TERMCAT publica la Terminologia de la sexualitat i l’ero-
tisme 

• S’actualitza la Terminologia de fustes exòtiques 

• EL TERMCAT, amb el suport del Departament de Salut, pu-
blica la Terminologia del càncer, amb motiu de la Marató de 
TV3 

• El TERMCAT ha participat en la Cimera Europea de Termino-
logia a Sant Sebastià 

• El TERMCAT publica la Terminologia de la visualització de 
dades, que difon els termes bàsics d’aquesta disciplina de 
creixent interès 

• El TERMCAT ha participat en una jornada dedicada als aven-
ços en terminologia 

• El Diccionari general de l’esport del TERMCAT s’actualitza 
amb nous esports i nous termes 

• Relleu en el Consell Supervisor del TERMCAT 

• El TERMCAT ofereix unes sessions de presentació als estu-
diants de traducció i interpretació de la Universitat Pompeu 
Fabra 

• Experts en meteorologia i lingüistes del TERMCAT consen-
suen termes de l’àmbit en una sessió de normalització 

• Els Espais Terminològics 2018 han estat l’ocasió d’aprofundir 
en la relació entre l’obra de Fabra i la terminologia 

• La relació de Pompeu Fabra amb la terminologia, en una 
nova edició dels Espais Terminològics 

• Temps de verema: una nova infografia amb els termes més 
destacats de l’àmbit 

• Els termes que designen les castelleres, en una nova infogra-
fia interactiva 

• Disponibles en català dues noves normes UNE 

• El TERMCAT participa aquesta setmana en dos congressos 
internacionals sobre terminologia i neologia 

• El TERMCAT publica el nou Diccionari LGBT, que difon en 
línia més de 350 termes 

• Tota la terminologia dels Jocs Mediterranis, accessible en 
línia en un nou diccionari 

• El TERMCAT participa en una conferència internacional 
sobre terminologia de les humanitats a Zagreb (Croàcia) 

• Els termes del nou Reglament general de protecció de da-
des, en una infografia 

• Sessió de treball sobre termes d’erotisme 

• La Terminologia de la ciberseguretat s’actualitza 

• El TERMCAT publica la Terminologia del triatló 

• El TERMCAT col·labora aquesta setmana en dues sessions 
en estudis de postgrau universitaris 

• Disponible en línia el Diccionari de meteorologia 

• Les empreses, les TIC i la gastronomia, entre les prioritats 
del TERMCAT d’aquest any 

• Actualització del Diccionari terminològic de teledetecció 

• El TERMCAT tradueix al català la Norma ISO 27001 

• Es publica en línia el Vocabulari de dret romà 

• Prop d’un centenar de nous termes catalans publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

• El TERMCAT difon més de tretze mil termes nous durant 
l’any 2017 

• Els termes clau de la resolució alternativa de conflictes 
(ADR), en un vídeo i una infografia interactiva 

• El TERMCAT participa en un projecte de cooperació trans-
fronterera en l’àmbit de la fusta
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Departament Projecte
Departament de la Presidència Terminologia de la visualització de dades

Departament de Salut Lèxic d’additius alimentaris (actualització)
Diccionari enciclopèdic de medicina (actualització)
Terminologia de les ciències de la salut (actualització)
Terminologia del càncer
Diccionari de bioètica
Terminologia de l’atenció a la salut mental
Snomed CT

Departament de Cultura

Amb la Diputació de Barcelona

Tesaurus d’art i arquitectura

Versió catalana de les normes ISO

Departament de Justícia. Centre de Mediació de Dret Privat 
de Catalunya

Diccionari de la mediació
La plaça dels ADR [material gràfic]

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència 

Diccionari de relacions internacionals

Consorci per a la  
Normalització Lingüística

La col·laboració amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística se centra, d’una banda, a continuar oferint as-
sessorament terminològic per a l’elaboració de materials 
terminològics o especialitzats d’àmplia divulgació. D’altra 
banda, en la detecció de les necessitats de formació en 
matèria terminològic del personal tècnic que treballa en la 
impartició de cursos de català.

RELACIONS DE 
COOPERACIÓ

El TERMCAT impulsa i manté inicia-
tives de col·laboració amb persones 
i organismes d’àmbits d’especialitat 
i dominis lingüístics diversos amb 
l’objectiu d’afavorir la difusió i l’ús 
de la terminologia catalana en els 
diferents sectors del coneixement i 
reforçar la projecció del model ter-
minològic català com a referent a 
escala internacional.

Generalitat de Catalunya

• Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià: 
assessorament terminològic per a l’elaboració de l’opuscle 
Pleguem en català, sobre terminologia de la papiroflèxia 

• Centre de Normalització L’Heura: 
actualització dels continguts del Glossari de sabors del món  
   

• Dues sessions de formació sobre el tractament dels man-
lleus 
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Sessió de treball al TERMCAT amb M. Teresa Cabré

Institut d’Estudis Catalans

El TERMCAT col·labora estretament 
amb l’Institut d’Estudis Catalans, 
especialment amb la Secció Filolò-
gica, mitjançant l’activitat de norma-
lització terminològica, vehiculada 
a través del Consell Supervisor del 
TERMCAT, i l’intercanvi regular de 
publicacions i d’informació. També 
compta amb la col·laboració i l’as-
sessorament dels professionals que 
treballen a les diferents oficines que 
depenen de la Secció Filològica i 
dels experts que integren les secci-
ons i societats filials d’aquesta insti-
tució per a l’elaboració de productes 
terminològics i la resolució de con-
sultes sobre lèxic especialitzat dels 
diversos àmbits del coneixement.

Sessió de treball de la presidenta de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré
         
Presentació de les principals línies d’actuació que duu a terme l’IEC i les iniciatives 
relacionades més directament amb la terminologia

Reunió anual amb el Grup de Treball  de Terminologia i Nomenclatura de la Xarxa 
Vives d’Universitats

Universitats

Col·laboració amb les universitats 
del domini lingüístic català per im-
pulsar la producció i la difusió de la 
terminologia dels diferents àmbits 
del coneixement.

• Col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Va-
lència per a la difusió des del Cercaterm de productes terminològics de qualitat 
elaborats per aquests organismes; 

• Participació d’un grup d’especialistes vinculats a la Universitat de Girona en els 
estudis de normalització i la realització de propostes denominatives en català, 
en l’àmbit de la zoologia, per a un conjunt d’espècies de cigales (família cicà-
dids), en l’àmbit de la zoologia; 

• Coordinació amb el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura de la Xarxa 
Vives d’Universitats (GTTN); 

• Col·laboració amb universitats catalanes, estatals i internacionals per a la rea-
lització de sessions de presentació i de formació sobre el treball terminològic i 
per a l’acollida d’estudiants en pràctiques.
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Equip directiu de l’Associació Europea de Terminologia

Xarxes de terminologia
Associació Espanyola de Terminologia 
(AETER)
Associació Europea de Terminologia 
(AET)
Societat Catalana de Terminologia 
(SCATERM)
Xarxa Iberoamericana de Terminologia 
(RITerm)
Xarxa Panllatina de Terminologia  
(Realiter) 

El TERMCAT participa en l’activitat d’aquestes xarxes per mitjà de diverses 
actuacions:

• Intercanvi i difusió d’informació i de publicacions terminològiques;

• contribucions a les jornades i congressos organitzats per aquestes xarxes;

• participació en les juntes directives d’algunes xarxes:
• el TERMCAT ocupa la secretaria executiva de l’Associació Europea de Termi-

nologia des del 2011 i la tresoreria des del 2013;

• col·laboració amb els seus canals de difusió i comunicació:
• el TERMCAT publica el butlletí mensual i gestiona el web i els comptes a les 

xarxes socials de l’Associació Europea de Terminologia;
• el TERMCAT participa en el Consell de redacció de Terminàlia, la revista de la 

Societat Catalana de Terminologia;

• la participació en projectes terminològics multilingües:
• en el marc de la Xarxa Realiter, durant el 2018, el TERMCAT ha treballat en la 

revisió de la versió catalana del Glossari CLIL;

• assistència a les assemblees generals anuals:
• Associació Espanyola de Terminologia (AETER), el 16 de novembre a Alacant;
• Associació Europea de Terminologia (AET), el 22 de novembre a Sant Sebastià;
• Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), el 3 de juliol a París.

Funcions del TERMCAT:

• coordinació de les accions comunicatives i de cooperació: coordinació dels 
acords de col·laboració amb altres institucions de l’esfera terminològica interna-
cional, accions de cooperació amb els membres, acords de patrocini, gestió de la 
comunicació digital, publicació mensual del butlletí de l’associació, entre d’altres; 

• gestió de tota la documentació oficial que regula l’organisme.

Associació Europea de 
Terminologia

L’Associació Europea de Terminologia 
(AET) té com a missió fomentar el mul-
tilingüisme a través de la terminologia, 
proporcionant una plataforma en el pla 
europeu que contribueixi a promoure 
i professionalitzar l’activitat termino-
lògica, millorar el seu reconeixement i 
establir ponts de cooperació entre or-
ganitzacions, associacions i entitats 
en l’àrea terminològica. Actualment, el 
TERMCAT n’ocupa la secretaria execu-
tiva i també la tresoreria.
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IX Cimera Europea de Terminologia 
Donostia, 22 i 23 de novembre

Organització: Associació Europea de Terminologia (AET), amb 
la col·laboració especial d’UZEI, el Centre de Terminologia 
Basc, amb motiu del seu 40 aniversari

Col·laboracions: Departament de Cultura del Govern Basc i la 
Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France

Participació del TERMCAT:

• ponència Thematic portals, a shortcut to disseminate termi-
nology to specialized users, a càrrec de Jordi Bover

• moderació de la taula “The Dissemination of Terminology”,  
a càrrec de Sandra Cuadrado.

Durant les jornades de la Cimera també es va dur a terme 
l’assemblea general de l’AET, en la qual el TERMCAT hi va 
participar com a membre de l’equip directiu. En l’assemblea 
es van aprovar els comptes anuals, la memòria d’actuacions, 
la planificació d’accions per al 2019 i la designació de la seu 
de la propera Cimera Europea de Terminologia, que serà a 
Dublín.

Participació del TERMCAT a la Cimera Europea de Terminologia
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Associació Professional de Traductors 
i Intèrprets de Catalunya (APTIC)

Col·laboració per a impulsar la producció i difusió de la 
terminologia en llengua catalana. El treball col·laboratiu 
entre els dos organismes pretén promoure la detecció de 
neologia en els textos d’especialitat objecte de treball del 
col·lectiu de traductors, i la recerca i posterior difusió al 
Cercaterm dels corresponents termes en català

• Incorporació en el Cercaterm de fitxes terminològiques pro-
posades per un grup de membres de l’APTIC.

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Col·laboració per a intercanviar informació sobre els pro-
jectes terminològics en curs i per a establir els mecanis-
mes que permetin garantir, sempre que sigui possible, la 
difusió de formes comunes per a designar nous termes. 

• Difusió al Cercaterm de les fitxes terminològiques del Voca-
bulari de la música, elaborat per l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua.

• Participació de Josep Lacreu, cap de la Unitat de Recursos 
Lingüisticotècnics de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
en els Espais Terminològics 2018: Fabra: converses termino-
lògiques amb una contribució sobre terminologia i variació 
geolectal en l’obra de Fabra. 

Projecte europeu Coopwood-Poctefa

Projecte beneficiari de la convocatòria de projectes 
Interreg V Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020, 
que es concreta en un seguit d’accions encaminades a 
promoure la cooperació transfronterera en la formació 
professional en l’àmbit de la fusta. 

Un dels blocs d’acció previstos se centra en la creació 
d’un portal de recursos que inclourà un glossari de l’àmbit 
de la fusta en català, castellà, francès i basc, i que elabo-
rarà el TERMCAT.

La resta d’organismes integrants del projecte són l’Asso-
ciació Patronal de Fusters de Guipúscoa (Donostia), la 
Cambra d’Oficis i Artesans dels Pirineus Atlàntics (Pau), 
la Federació d’Oficis de la Construcció (Anglet), TKNIKA 
(Renteria), la Cambra d’Oficis de l’Arieja (Foix) i el CIS San 
Juan/Donibane (Pamplona).

• Participació en les tres reunions de treball del projecte euro-
peu Coopwood–Cooperant amb fusta, que han tingut lloc a 
Sant Sebastià els dies 16, 17 i 18 de gener, i 27 i 28 de juny, i 
a Foix, els dies 21 i 22 de novembre. 

• Reunió de seguiment a la seu del TERMCAT el dia 31 d’octu-
bre amb Nekane Amondarain, representant d’Arotzgi, l’Asso-
ciació Patronal de Fusters de Guipúscoa. 

Altres col·laboracions destacades

Reunió de treball del projecte europeu Coopwood-Poctefa a Foix

Participació de Josep Lacreu en els Espais Terminològics 2018
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UNE

El TERMCAT i UNE tenen signat un conveni de col·labo-
ració pel qual el TERMCAT s’ocupa de la versió oficial 
catalana de les normes UNE. 

El TERMCAT participa també com a membre de del Co-
mitè Tècnic de Normalització 191 de Terminologia (AEN/
CTN 191) de l’Associació Espanyola de Normalització 
(UNE). 

L’AEN/CTN 191 és el representant estatal del Comitè Tèc-
nic 37 de l’Organització Internacional per a la Normalitza-
ció (ISO), que s’ocupa de la normalització dels principis, 
mètodes i aplicacions relatius a la terminologia.

• Participació en les votacions de documents de treball sobre 
normes ISO en curs d’elaboració, com a membre de l’AEN/
CTN 191.

• Traducció i edició de diverses normes UNE (veg. apartat Ela-
boració de normes tècniques en català).

Visita de Khalid Ansar, de l’Institut Reial de la Cultura Amaziga del Marroc (IRCAM)

Visites institucionals
Khalid Ansar, de l’Institut Reial de la Cultura Amaziga del Marroc (IRCAM)
5 de desembre 
L’objectiu de la visita va ser compartir informació sobre la tasca que es duu a terme al Marroc per a la protecció i la promoció 
de la llengua amaziga, i alhora, sobre l’activitat del TERMCAT, que per a l’IRCAM és un centre de referència pel que fa a l’activitat 
terminològica.
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Àmbit institucional i 
professional

• Institut d’Estudis Catalans 
Diccionari jurídic. Llicència d’ús de les 
dades terminològiques (gener)

• Institut Català d’Ornitologia 
Diccionari dels ocells del món. Elabora-
ció i edició (abril)
Resolució del conveni (desembre)

• Enciclopèdia Catalana, Universitat Po-
litècnica de Catalunya 
Col·lecció “Ciència i Tecnologia”. Ces-
sió de drets per a la difusió dels diccio-
naris de la col·lecció (juliol)

• Generalitat de Catalunya. Departa-
ment de Salut 
Recull sobre l’atenció a la salut men-
tal. Elaboració; Recull sobre oncologia. 
Elaboració; SNOMED. Validació de la 
traducció al català (octubre)

• Parlament de Catalunya
Locucions i expressions llatines. Acord 
de cessió de drets al TERMCAT per a la 
difusió (novembre)

• Govern d’Andorra. Ministeri de Cultura, 
Joventut i Esports
Diccionari de relacions internacionals. 
Edició en paper; Terminologia de la fo-
tografia digital. Inici de l’elaboració; Ter-
minologia de la visualització de dades. 
Elaboració i difusió (novembre)

• Institut d’Estudis Catalans; Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears; Fundació Acadè-
mia de Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i Balears; Enciclopèdia 
Catalana; Generalitat de Catalunya. 
Departament de Salut
Diccionari enciclopèdic de medicina. 
Actualització de les dades terminolò-
giques i la seva difusió (desembre)

Àmbit acadèmic
• Universitat de Barcelona

Màster en comunicació especialit-
zada (gener)
Grau en Filosofia (desembre)

• Fundació Universitat de Girona
Conveni marc per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes 
(març)

Diploma de Postgrau en Llengua 
Catalana: Correcció de Textos Orals i 
Escrits (març)

GESTIÓ DE 
CONVENIS

17 convenis o acords de col·laboració
3 cessions de terminologia

• Universitat Autònoma de Barcelona
Postgrau de Correcció i Assessora-
ment Lingüístic (març)

• Universitat de Salamanca 
Grau en Traducció i Interpretació. 3 
estudiants (juliol)

• Universitat Oberta de Catalunya
Grau de Multimèdia (juliol)

Cessions unilaterals de 
terminologia i d’imatges 

• Diputació de Barcelona
Cessió al TERMCAT de drets d’explo-
tació de les dades terminològiques 
del Diccionari de terminologia policial 
(abril)

• Consell Insular de Menorca
Cessió al TERMCAT de drets d’explo-
tació d’imatges del tríptic Terminologia 
de les festes de Menorca: Ornaments 
del cavall i altres elements materials 
(octubre)

• Acadèmia Valenciana de la Llengua
Cessió al TERMCAT de drets d’explo-
tació del Vocabulari de la música (de-
sembre)
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Sessions de formació
Universitats

Universitat de Barcelona
Grau de Filologia Catalana

Universitat de Girona
Postgrau de Llengua Catalana. Correcció 
de textos orals i escrits

Universitat de Lleida
Màster en Llengües Aplicades (modalitat 
virtual)

Universitat de València
Grau de Filologia

FORMACIÓ

El TERMCAT ofereix sessions de for-
mació a petició d’institucions aca-
dèmiques, de centres de recerca, 
de col·lectius o d’organismes que 
treballen per al foment de l’ús de 
la llengua catalana en els diversos 
àmbits del coneixement. L’objec-
tiu d’aquesta activitat és donar a 
conèixer la metodologia i els criteris 
aplicats al treball terminològic, i els 
serveis i recursos disponibles per a 
la consulta i la producció de termi-
nologia en català. 
Col·labora amb les universitats i els 
centres d’ensenyament, mitjançant 
l’acollida d’estudiants en pràctiques, 
l’assessorament a alumnes que ela-
boren treballs de recerca relacionats 
amb la terminologia i la realització 
de presentacions sobre els diversos 
aspectes aplicats del treball termi-
nològic. També acull la visita de 
professionals de centres de recerca 
i d’organismes vinculats amb la ter-
minologia per donar-los a conèixer 
les línies de treball del Centre, com-
partir coneixements i intercanviar 
experiències.

Presentació a estudiants del Grau de Filologia de la Universitat de València

Universitat Pompeu Fabra
Grau de Traducció i Interpretació 
(2 sessions)

Universitat Rovira i Virgili
Grau de Filologia Catalana

Centres d’Educació Secundària

Escola Vedruna Manlleu (Manlleu)
(alumnes de 4t curs de Primària) 

IES Mediterrània (Castelldefels)
(alumnes de 4t curs ESO) (2 sessions)

Altres organismes

Hospital de Mollet del Vallès
Sessió de formació sobre terminologia de 
l’àmbit de la salut adreçada a estudiants 
i professors d’instituts d’educació secun-
dària del municipi, organitzada pel Centre 
de Normalització Lingüística de Mollet i 
l’Hospital de Mollet. (2 sessions)

Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica
Sessió de formació sobre tractament dels 
manlleus adreçada als tècnics lingüístics 
del CPNL, en el marc del pla de formació 
d’aquest organisme. (2 sessions)

10 sessions de presentació
19 sessions de formació
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Formació (2015-2018)

Sessió de formació a l’Hospital de Mollet

Sessió de formació sobre tractament de manlleus als tècnics lingüístics del Consorci 
per a la Normalització Lingüística

Secretaria d’Universitats i Recerca 
Sessió sobre recursos terminològics 
adreçada al personal tècnic que participa 
en la redacció del butlletí RECERCAT.

Acadèmia de Ciències Mèdiques i del a 
Salut de Catalunya i de Balears
Sessió sobre els canvis de la nova orto-
grafia de l’IEC a la terminologia mèdica, 
adreçada als membres de la Societat 
DEMCAT.

Via Empresa
Sessió sobre el tractament dels angli-
cismes en la premsa escrita i els recur-
sos terminològics disponibles en català, 
adreçada als redactors del diari digital 
Via Empresa.

10

6
7

8

14

21

25

29

2015 2016 2017 2018

Formació (2015-2018)

Estadants

Sessions de
presentació i
formació
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Sessió de formació a estudiants en pràctiques de la Universitat de Salamanca

Marcel Jorquera (febrer-març)
Màster en Comunicació Especialitzada
Universitat de Barcelona
Supervisora: M. Antònia Julià
Projecte: DEMCAT
Hores: 120

Dídac Rodríguez (maig-juny)
Postgrau de Correcció i Assessorament
Lingüístic
Universitat Autònoma de Barcelona
Supervisors: Xavier Fargas, Glòria 
Fontova
Projecte: Volum 12è de la col·lecció En 
primer terme / Recerca terminològica 
per a la validació d’un corpus terminolò-
gic sobre economia 
Hores: 105
 
Joana Pinyol (maig-juny)
Grau de Biologia Humana
Universitat Pompeu Fabra, Fundació 
Esteve
Supervisora: M. Antònia Julià
Projecte: DEMCAT
Hores: 100 

8 estudiants en pràctiques

Eva Torramadé (juny)
Postgrau de Llengua Catalana: Correc-
ció de textos orals i escrits 
Universitat de Girona
Supervisora: M. Antònia Julià
Projecte: Recerca terminològica per a la 
validació d’un corpus terminològic sobre 
malalties tropicals
Hores: 66
 
Lucía Morán (juliol-setembre)
Grau de Traducció i Interpretació
Universitat de Salamanca
Supervisora: Cristina Bofill
Projecte: Terminologia dels estils mu-
sicals
Hores: 150

Irene Arto (juliol-setembre)
Grau de Traducció i Interpretació
Universitat de Salamanca
Supervisora: Montserrat Serra
Projecte: Recerca terminològica per a la 
validació d’un corpus terminològic sobre 
noves tendències en dietes alimentàries
Hores: 150
 

Laura Conde (juliol-setembre)
Grau de Traducció i Interpretació
Universitat de Salamanca
Supervisora: Maria Navas
Projecte: Recerca terminològica per a 
la validació d’un corpus terminològic de 
l’àmbit de la indumentària
Hores: 150

Meri Martorell (setembre-gener 2019)
Grau de Multimèdia
Universitat Oberta de Catalunya
Supervisors: Maria Cortés, Xavier Fargas
Projecte: Elaboració de diversos formats 
de materials gràfics i multimèdia per a 
la difusió de l’activitat terminològica
Hores: 300

Acolllida i formació d’es-
tadants i col·laboradors

Sessions de formació adreçades a col·laboradors externs que treballen en projectes terminològics del TERMCAT:

Mireia Reus, Maria Auquer i Judit Rodríguez, col·laboradores en projectes terminològics
Formació sobre la metodologia de la recerca terminològica puntual

Ariadna Frutos, estudiant del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Informació sobre l’activitat terminològica en llengua catalana
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La sisena edició dels Espais Terminolò-
gics es va dedicar a la relació entre l’obra 
de Pompeu Fabra i la terminologia, atesa 
la coincidència amb la celebració de l’Any 
Fabra.

JORNADES I 
CONGRESSOS

Jornada 
“Fabra: converses terminològiques”
Lluïsos de Gràcia, 4 d’octubre de 
2018
Assistència: 150 persones
10 ponents

Els Espais Terminològics són una 
trobada que el TERMCAT organitza 
cada dos anys per afavorir el diàleg 
i l’intercanvi de coneixement en as-
pectes relacionats amb la pràctica 
terminològica. 

Espais Terminològics 
2018

El lema de la jornada, “Fabra: converses 
terminològiques”, era un homenatge a 
les conegudes Converses filològiques. 
Les intervencions es van plantejar com 
unes converses entre els ponents convi-
dats i tècnics del TERMCAT, per donar a 
la trobada un caràcter més obert i parti-
cipatiu.

L’acte es va dur a terme als Lluïsos de 
Gràcia, la vila natal de Pompeu Fabra. 
Els assistents també van poder visitar 
durant la jornada l’exposició sobre Fa-
bra que va cedir la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya.
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Altres jornades i 
congressos
Cimera de Terminologia. Associa-
ció Europea de Terminologia (AET) 
Donostia, 22 i 23 de novembre

• Tema de la Cimera: “3M4Q: Making, 
Managing, Measuring Terminology. In 
the pursuit of Quality”.

• Participació del TERMCAT amb la co-
municació “Thematic websites, a short-
cut to disseminate terminology among 
experts users” i la moderació de la taula 
rodona sobre “The dissemination of ter-
minology”. 

• Participació en l’Assemblea General de 
l’AET, com a responsables de la Secre-
taria Executiva i de la Tresoreria de l’As-
sociació.

• Organització: Associació Europea de 
Terminologia (AET) i Centre Basc de 
Terminologia i Lexicografia (UZEI)

XVIII Jornada AETER 2018 
Alacant, 16 de novembre

• Jornada dedicada als “Avenços en la 
lexicografia especialitzada: reptes i 
canvis en l’elaboració de recursos le-
xicogràfics i terminològics per a tra-
ductors i intèrprets”.

• Participació en la taula rodona “La ter-
minologia des de les institucions”.

• Assistència a l’assemblea anual d’AE-
TER.

• Organització: Associació Espanyola de 
Terminologia (AETER) i Institut Interu-
niversitari de Llengües Modernes Apli-
cades de la Universitat d’Alacant.

I Congrés d’Ornitologia de les Terres de 
Parla Catalana  
Barcelona, 12-14 d’octubre

• Tema: “L’ornitologia a casa nostra: què 
s’està fent al territori?”

• El Congrés va reunir 170 ornitòlegs de 
Catalunya, País Valencià, Illes Balears, 
Andorra i Catalunya Nord.

• 4 conferències plenàries, 44 comu-
nicacions orals, 62 pòsters i 6 tallers 
monogràfics.

• Participació del TERMCAT, juntament 
amb l’Institut Català d’Ornitologia i la 
Fundació Barcelona Zoo, en la pre-
sentació de 2 pòsters: Diccionari dels 
ocells del món. El projecte i Diccionari 
dels ocells del món. Els criteris. 

• Organització: Institut Català d’Ornito-
logia, Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona, Societat Valenciana d’Orni-
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tologia, Grup Ornitològic Balear, Socie-
tat Ornitològica de Menorca, grup AU, 
Groupe Ornithologique du Roussillon i 
Centre d’Estudis de la Neu i la Munta-
nya d’Andorra.

XIV Jornada Científica Realiter 
París, 2 i 3 de juliol

• “Convergències i divergències en la 
pràctica terminològica”.

• Trobada anual de la xarxa Realiter que 
aplega institucions i organismes de 
països de llengües romàniques que 
treballen activament en terminologia.

• Participació del TERMCAT amb la 
ponència “L’especialització temàtica 
del treball terminològic, una via per a 
guanyar efectivitat” i a la taula rodona 
inicial sobre la contribució dels experts 
en els treballs de planificació termino-
lògica.

• Assistència a l’assemblea general de 
Realiter.

• Organització: Xarxa Realiter, Delegació 
General de la Llengua Francesa i de les 
Llengües de França.

IV Congrés Internacional de Neologia en 
Llengües Romàniques (CINEO)  
Lió, 4-6 de juliol

• “Convergències i divergències en la 
pràctica terminològica”.

• Participació amb la ponència “La clas-
sificació dels termes normalitzats en 
català”.

• Organització: Centre de Recerca en 
Terminologia i Traducció (CRTT). Uni-
versité Lumière. Lyon 2.

Conferència Internacional sobre Termi-
nologia de les Humanitats
Zagreb, 25 i 26 de maig

• “Recerca terminològica en musicolo-
gia i humanitats”.

• Participació amb la ponència “Termi-
nology discourse in digital era”.

• Participació d’especialistes provinents 
de Suècia, Gran Bretanya, Eslovènia, 
Croàcia, França, Itàlia, Polònia, Hon-
gria i Japó, entre altres països.

• Participació en una reunió de l’equip 
directiu de l’Associació Europea de 
Terminologia.

• Organització: Acadèmia de Música i 
Universitat de Zagreb. Suport de l’As-
sociació Europea de Terminologia.
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Jornada Trivulgando. Investigación, So-
ciedad y divulgación 
Madrid, 20 de març

• “Narratives multimèdia. El potencial vi-
sual de l’storytelling”.

• Jornada adreçada a estudiants i in-
vestigadors d’arreu de l’Estat que té 
l’objectiu de mostrar el potencial dels 
diferents formats multimèdia de divul-
gació científica.

• Participació amb una ponència sobre 
les bones pràctiques en narratives vi-
suals i multimèdia que el Centre ha 
incorporat en la seva estratègia de co-
municació corporativa.

• Organització: Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), So-
mosCientíficos.
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Sectors especialitzats

El TERMCAT impulsa la col·labora-
ció d’especialistes de referència en 
els seus sectors professionals amb 
la finalitat de mantenir actualitzada 
la terminologia pròpia dels àmbits 
de coneixement que el Centre con-
sidera especialment prioritaris.

Aquest any, el Centre ha focalitzat una 
part de la seva activitat a desenvolupar 
un pla de treball a l’entorn dels sis sectors 
d’especialitat considerats prioritaris —ali-
mentació i gastronomia, ciències de la 
salut, dret, economia i empresa, esports 
i TIC— que permeti promoure noves inici-
atives de col·laboració amb experts dels 
àmbits respectius, detectar buits termi-
nològics i neologismes per als quals es 
requereix una denominació en català, 
organitzar els continguts terminològics 
disponibles per a la seva difusió en por-
tals temàtics específics de cada àmbit i 
mantenir permanentment actualitzada la 
terminologia d’aquests sectors. 

Dret 

El Comitè Terminològic de Dret, im-
pulsat pel TERMCAT i integrat per re-
presentats d’organismes relacionats 
amb l’àmbit jurídic, vetlla pel desen-
volupament i la difusió de la termino-
logia jurídica.

• Resolució de consultes terminològi-
ques de l’àmbit jurídic.

• Difusió del treball terminològic a través del 
portal www.terminologiajuridica.cat i del 
compte de Twitter associat @termdret. 

• Publicació de 23 comentaris lingüís-
tics i terminològics d’interès.

• Incorporació del Servei Lingüístic de 

l’Àmbit Judicial, del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya.

• Aporten continguts al portal de manera 
regular el Servei Lingüístic del Consell 
de l’Advocacia Catalana CICAC, el De-
partament d’Assessorament Lingüístic 
del Parlament de Catalunya, el TERM-
CAT i el Servei Lingüístic de l’Àmbit Ju-
dicial, del Departament de Justícia. A 
més a més, el 2018 també s’ha comp-
tat amb la col·laboració puntual dels 
Serveis Lingüístics de la Universitat 
de València, que han signat un apunt 
sobre termes de dret romà, en motiu 
de la publicació en línia del Vocabulari 
de dret romà, que també es difon des 
del portal.

XARXES 
D’ESPECIALISTES

La col·laboració dels especialistes 
dels diferents àmbits del conei-
xement és un element clau en la 
consecució dels projectes termino-
lògics duts a terme pel TERMCAT.

Priorització de sis àmbits: 
alimentació i gastronomia, 
ciències de la salut, dret, 
economia i empresa, esports 
i TIC
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Ciències de la salut 

En l’àmbit de ciències de la salut 
destaquen les actuacions vincula-
des al projecte d’actualització del 
Diccionari enciclopèdic de medicina.

 

• Col·laboració amb els comitès termi-
nològics de Cirurgia i Farmacologia, 
per a l’actualització dels continguts 
terminològics del diccionari.

• Col·laboració puntual, però estable, amb 
altres societats científiques de l’Acadè-
mia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de Balears (ACMSBC): la So-
cietat Catalana de Neurologia, la Societat 
Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i la 
Societat Catalana de Sexologia. També 
s’ha col·laborat amb experts de l’Institut 
Català d’Oncologia, de l’Institut Català de 
la Salut i del Departament de Salut en al-
tres projectes terminològics.

Empresa 

La col·laboració amb el diari digital 
Via Empresa, iniciada el 2016, pretén 
impulsar la difusió i el coneixement 
de la terminologia catalana dels àm-
bits de l’empresa, l’economia i les 
TIC entre els lectors d’aquest mitjà 
adreçat al sector empresarial català.

 

• Elaboració de la secció “El català a 
l’empresa” (26 apunts terminològics 
i un article d’opinió). Entre la termino-
logia que s’ha difós en aquesta sec-
ció, destaquen neologismes com ara 
auditoria preventiva (due diligence), 
granja de clics (click farm), compliment 
normatiu (compliance) o economia de 
bolos (gig economy).

• Sessió sobre el tractament dels angli-
cismes en la premsa escrita i els recur-
sos terminològics disponibles en català, 
adreçada als redactors de Via Empresa. 

Sessió de treball amb els redactors de Via Empresa

Tecnologies de la informació i la 
comunicació 

En l’àmbit de les tecnologies de 
la informació i la comunicació el 
TERMCAT compta amb un grup 
estable d’experts, amb qui col-
labora en el treball terminològic 
d’aquest sector.

• Producció de més de 200 fitxes termi-
nològiques, específicament en el marc 
dels projectes de ciberseguretat, de 
visualització de dades i de fotografia 
digital.

• Elaboració de fitxes puntuals que es 
difonen a la Neoloteca i la Consulteca 
i difusió d’aquestes obres entre els pro-
fessionals del seu sector.

• Publicació de la versió catalana de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 
Tecnologies de la informació. Tècniques 
de seguretat. Sistemes de gestió de se-
guretat de la informació. Requisits. 

• Revisió de la classificació temàtica que 
ordena i agrupa les fitxes de l’àmbit TIC. 



IMPACTE
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Els recursos terminològics en línia oferts pel TERMCAT són el Cerca-
term, els Diccionaris en Línia, la Neoloteca i les pàgines vistes a l’Opti-
mot que han donat com a resposta una fitxa procedent del TERMCAT.

Pàgines vistes als recursos terminològics en línia oferts pel TERMCAT
(2015-2018)

RECURSOS 
TERMINOLÒGICS

8.910.590

6.317.981

9.003.921
9.461.959
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10.000.000
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Pel que fa al ressò de la pàgina web del TERMCAT, les dades són les següents:

Sessions (2015-2018)

Pàgines vistes i usuaris (2015-2018)

WEB

Es considera una sessió cada ac-
cés al lloc web termcat.cat (que 
inclou entrada/navegació per una o 
més pàgines). Es considera una pà-
gina vista cada accés a una pàgina 
diferent (amb URL pròpia). Es con-
sidera un usuari únic cada accés 
des d’una adreça IP diferent.
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878.099
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Visites als diccionaris en línia més consultats durant el 2018

Diccionaris en Línia

Visites als diccionaris en línia publicats el 2018

19.450

19.532

24.994

27.435

27.816

28.246

42.616

58.844

71.553

139.456

Geografia física (2011)

Anatomia (2014)

Esport (2010 / 2018)

Dret administratiu (2014)

Educació (2011)

Plantes (2014)

Arts (2012)

Sexualitat i erotisme (desembre)

DEMCAT (2015-2018)

Plats a la carta (2010)

1.003

1.318

1.456

1.885

2.775

2.518

2.539

2.998

3.944

3.957

4.212

4.851

5.394

4.685

5.154

6.116

6.815

58.844

71.553

Fustes exòtiques (2a ed.)

Sabors del món (actualització)

Triatló (abril)

Jocs Mediterranis (juny)

Càncer (desembre)

Visualització de dades (novembre)

Meteorologia (març)

Jardineria (actualització)

Ciberseguretat (2a ed.)

Casteller (2a ed.)

Cartogràfics [teledetecció]
(actualització)

Fàrmacs (actualització)

Llengües del món (2a ed.)

LGBT (2a ed.)

Ciències de la salut (actualització)

Additius alimentaris (actualització)

Esport (2a ed.)

Sexualitat i erotisme (desembre)

DEMCAT (actualització)
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Comentaris terminològics
Comentaris terminològics web més consultats

Blog

Materials gràfics i multimèdia

14.421

4.139

2.073

Infografies

Vídeos

Presentacions

376

414

436

477

519

633

682

807

1.850

4.158

Tecnologia, cultura i terminologia

Els trols (gener)

Tes del Japó (febrer)

Tutoritzar o tutorar? (2012)

Piular, tauleta tàctil i clúster  (2011)

Drone, drone o dron? (2014)

És el mateix recerca que investigació? (maig)

Quin llamp! O quin llampec? (2016)

Empowerment,  empoderament o apoderament? (2012)

Es diu bròcoli o bròquil? (2010)
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2.849

5.810
5.130

4.452

379
1.046

1.622 1.535
886

2.571
3.144 2.823

2015 2016 2017 2018

Pàgines vistes i usuaris (2015-2018)

Pàgines vistes

Accessos al web
del TERMCAT
des del portal
Usuaris únics

Portal DEMCAT

El portal DEMCAT és el projecte par-
ticipatiu per mantenir el Diccionari 
enciclopèdic de medicina en català 
actualitzat regularment i per pro-
moure’n la difusió en tots els àmbits 
de l’atenció sanitària i de les cièn-
cies de la vida i la salut.

 

Pàgines vistes i usuaris (2015-2018)

Portal Terminologia 
jurídica

Pàgines vistes i usuaris (2016-2018)

El portal Terminologia jurídica és el 
mitjà de difusió del Comitè Termino-
lògic de Dret, un comitè impulsat pel 
TERMCAT que té com a tasca princi-
pal completar i tenir actualitzada la 
terminologia catalana que es difon 
en l’àmbit jurídic, amb consens i im-
plicació de diverses institucions de 
referència en el sector.

 

CANALS 
SECTORIALS

15.778 15.304 16.185

5.683 6.310
7.820

2016 2017 2017

Pàgines v istes i usuaris (2016-2018)

Pàgines vistes

Usuaris únics

2.849

5.810
5.130

4.452

379
1.046

1.622 1.535
886

2.571
3.144 2.823

2015 2016 2017 2018

Pàgines vistes i usuaris (2015-2018)

Pàgines vistes

Accessos al web
del TERMCAT
des del portal
Usuaris únics

http://www.termcat.cat/docs/PDF/CTDret_Web.pdf
http://www.termcat.cat/docs/PDF/CTDret_Web.pdf
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Twitter Piulades més populars:

Els termes clau per entendre l’aplicació del Reglament general 
de protecció de dades (RGPD) (23/05/2018)
153 retuits

Els drets civils i polítics són considerats drets humans de 
primera generació. Sabeu quins són? (19/03/2018)
134 retuits

Dia Internacional de l’Orgull Gai. Publiquem un nou diccionari 
LGBT (28/06/2018)
92 retuits

Aprenentatge profund (i no deep learning); dades massives 
(no cal big data)... (26/02/2018)
65 retuits

“Mon record és com el vent que m’empeny amb força blava i 
s’endinsa lentament (Joan Brossa) (21/09/2018)
61 retuits

XARXES SOCIALS

Entrades amb més visualitzacions:

‘Baixa’, ‘segona’, ‘terça’, una ‘crossa’, una ‘contrafort’... 
Visibilitzem les dones als castells. Totes les formes femenines 
al Diccionari casteller i també en aquesta infografia interactiva
18.739 visualitzacions

Quines són les alternatives  a la forma anglesa ‘streaming’? 
Mireu el vídeo
4.291 visualitzacions

‘Sororitat’, un dels termes més vistos al 2017. El feminisme 
contemporani en primer terme. Què significa? D’on prové? Qui 
el va definir? Us ho expliquem!
3.578 visualitzacions

Aquella pregunta... ‘Boniato’ o ‘moniato’? 
2.925 visualitzacions

Facebook

8.913

11.418

14.268

16.967

1.698

1.618

1.624

1.447

2015
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2018

Piulades Seguidors
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El TERMCAT ha estat citat significa-
tivament en 169 notícies en diver-
sos mitjans de comunicació.

El TERMCAT publica la Terminologia de 
la sexualitat i l’erotisme (desembre) 533

“Converses terminològiques”: l’edició del 
2018 dels Espais Terminològics estarà 
dedicada a Fabra (febrer) 356

Impacte en la premsa. Notícies amb més ressò

MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

17.857 Pàgines vistes 

ESTRUCTURA

5

6

6

6

7

7

8

9

10

12

13

15

Diccionari de llengues del món

Portal Terminologia jurídica

Diccionari de meteorologia

Diccionaris dels XVII Jocs del Mediterrani

Norma UNE de tecnologies de la informació

Diccionari LGBT

Diccionari de terminologia policial

Vocabulari dones i món del treball

La plaça dels ADR (infografia)

Terminologia de la ciberseguretat

Terminologia del càncer

Terminologia de la sexualitat i l'erotisme

Impacte en la premsa. Notícies amb més ressò

El TERMCAT publica el nou Diccionari 
LGBT, que difon en línia més 
de 350 termes 350

Es publica en línia el Vocabulari de dret 
romà (febrer) 331  

Notícies publicades a la pàgina web del Centre amb més visites:
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Consell de Direcció
Presidenta
Ester Franquesa i Bonet
Direcció General de Política Lingüística

Vicepresident
Joandomènec Ros Aragonès
Institut d’Estudis Catalans

Secretari
Jordi Bover i Salvadó
TERMCAT

M.Teresa Cabré i Castellví
Institut d’Estudis Catalans

Marta Xirinachs i Codina
Departament de Cultura

Sr. Josep Solà i Font (fins al novembre)
Sra. M. Carme Alcaraz Molina (a partir 
de novembre)
Departament d’Economia i 
Coneixement

Mònica Pereña Pérez
Departament d’Ensenyament

Olga Alay i Torrecilla
Departament d’Empresa i Coneixement

Josep Madorell i Bonora
Consorci per a la Normalització 
Lingüística

ORGANITZACIÓ
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Consell Supervisor
President
Albert Jané i Riera
Secció Filològica
Institut d’Estudis Catalans

Josep M. Casasús i Guri
Institut d’Estudis Catalans

Carolina Santamaria i Jordà 
(fins a l’octubre)
Pere Montalat Buscató 
(a partir d’octubre)
Institut d’Estudis Catalans

Jordi Bover i Salvadó
TERMCAT

Joan Rebagliato i Nadal
TERMCAT

Secretaria
Dolors Montes i Pérez
TERMCAT

A proposta del president del Consell 
Supervisor i del director del TERMCAT 
són assessors adscrits del Consell 
Supervisor:

Joan Nunes Alonso
Doctor en geografia

Carles Riera i Fonts
Doctor en Filologia Catalana i llicenciat 
en Farmàcia i Teologia

A proposta de la presidenta de la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans i del director del TERMCAT són 
assessors geolingüístics externs del 
Consell Supervisor:

Maria Josep Cuenca i Ordiñana
Doctora en Filologia Catalana

Ramon Sistac i Vicén
Doctor en Filologia Catalana

Joan Veny i Clar
Doctor en Filologia Catalana
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Plantilla
Direcció
Jordi Bover i Salvadó

Administració
Clara Giralt i Liesa
Cristina Fernández i Rueda
Sandra Sànchez i Torres

Àrea d’Assessorament i Cooperació
Glòria Fontova i Hugas
Cristina Bofill i Caralt
Maria Cortés i Jordana

Àrea de Recerca Terminològica
Maria Navas i Jara
Dolors Montes i Pérez
Joan Rebagliato i Nadal 
Marta Sabater i Berenguer
Montserrat Serra i Figueras

Àrea de Comunicació
Xavier Fargas i Valero
Sandra Cuadrado i Camps
Mariona Torra i Ginestà
Henar Velàzquez i Montané

Àrea de Projectes Terminològics
Marta Grané i Franch
Elisabeth Casademont i Caixàs
Pilar Hernández i Abellán
M. Antònia Julià i Berruezo
Albert Lago i García
Anna Llobet i Solé
Sílvia Soler i Vilagran
Marcos Urbina i Cabrera

RECURSOS 
HUMANS

Col·laboracions externes
Núria Artigas Bellsolell
Maria Auquer Simon
Òscar Aznar Alemany
Mercè Bacardit i Peñarroya
Sílvia Maria Escrig Blanch
Joan Martínez Terrones
Iolanda Miró Vinaixa
Anna Nin Aranda
Míriam Olives Fernández
Lluís Pérez-Carrasco i Ballestero
Mireia Reus Muns
Judith Rodríguez Vallverdú
Ignasi Rucabado Sala
Inca Vallès Perpinyà
Alba Vindel Bonet
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Condicions laborals 
 
Durant l’any s’han dut a terme les acci-
ons seguents:

• Continuïtat de les activitats de control 
i vigilància de la salut per a cadascun 
dels llocs de treball:

• revisió i adquisició de material divers 
(cadires, calefactors, etc.) per a mi-
llorar les condicions de treball;

• accions de manteniment i millora 
de l‘immoble (revisió dels extintors, 
les alarmes del local i els aparells 
d’aire condicionat, reparació de les 
canonades, instal·lació de tendals a 
les finestres de la façana interior de 
l’edifici);

• oferiment de passar un reconeixe-
ment mèdic de caràcter voluntari a 
tots els treballadors.

• Actualització del Pla de prevenció.

• Estudi d’avaluació de riscos psicosoci-
als al Centre.

• Gestions per a la incorporació del per-
sonal laboral del Centre al VI Conveni 
dels Laborals de la Generalitat. 

Formació
Durant l’any, 16 persones han fet algun 
tipus de formació; això s’ha concretat 
en 29 accions formatives, orientades 
al desenvolupament de les tasques de 
cadascun dels llocs de treball, i també 
s’ha fet formació en primers auxilis.

El detall de les accions de formació és el 
següent, ordenat per àmbits:

Llengua i terminologia

La terminologia de l’esport
Societat Catalana de Terminologia
Durada: 4,5 h
Assistència: Joan Rebagliato
Barcelona, 31 de maig

Fabra avui. El català, de llengua mo-
derna a llengua digital
Escola d’Administració Pública de Cata-
lunya (revista de Llengua i Dret) 
Durada: 4 h
Assistència: Cristina Bofill, Jordi Bover, 
Marta Grané i Montse Serra
Barcelona, 19 de setembre

Gramàtiques habituals a l’escola: les 
gramàtiques pedagògiques, un model 
que té en compte l’aprenentatge
Institut d’Estudis Catalans 
Durada: 4,5 h
Assistència: Glòria Fontova
Barcelona, 2 d’octubre

CLUB 26. Els sistemes de tractament: 
una visió interlingüística i aplicada
Universitat de Barcelona 
Durada: 7 h
Assistència: Xavier Fargas
Barcelona, 26 d’octubre

Simposi Pompeu Fabra
Institut d’Estudis Catalans 
Durada: 16,5 h
Assistència: Xavier Fargas
Barcelona, del 14 al 16 de novembre

V Col·loqui Internacional “La Lingüística 
de Pompeu Fabra”
Universitat Rovira i Virgili
Durada: 22,5 h
Assistència: Cristina Bofill
Tarragona, del 28 al 30 de novembre

Direcció estratègica i qualitat

Màster en Direcció Pública
Escola d’Administració Pública
Durada: 400 h (232 h 2018)
Assistència: Jordi Bover 
Barcelona, del 17 de març de 2017 al 22 
de desembre de 2018 

Més enllà de la competitivitat i la 
reputació: La responsabilitat social al 
centre de l’estratègia
Escola d’Administració Pública
Durada: 2 h
Assistència: Maria Navas
Barcelona, 12 de juny

Gestió econòmica

El règim de prorrata de l’IVA
Direcció General de Planificació i Estudis 
Fiscals
Durada: 3 h
Assistència: Clara Giralt
Barcelona, 22 de gener

GESTIÓ DEL 
PERSONAL
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Taller de resolució de dubtes i novetats 
del Registre Públic de Contractes per a 
usuaris avançats
Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
Durada: 4 h
Assistència: Cristina Fernández 
Barcelona, 8 de febrer

L’impacte de la Llei 9/2017 en la PSCP i 
el TEEC
Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda
Durada: 4 h
Assistència: Cristina Fernández i Clara 
Giralt 
Barcelona, 6 de març

Administracions Públiques i impostos
Direcció General de Planificació i Estudis 
Fiscals
Durada: 4,5 h
Assistència: Clara Giralt 
Barcelona, 12 de març

Jornada sobre la previsió de la despesa
Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
Durada: 5 h
Assistència: Clara Giralt 
Barcelona, 22 de març

La tipologia dels ens públics i la seva 
implicació fiscal
Escola d’Administració Pública
Durada: 5 h
Assistència: Clara Giralt 
Barcelona, 14 de maig

Declaració de despeses
POCTEFA
Durada: 1 h
Assistència: Clara Giralt 
En línia, 13 de juny

Rendició de Comptes al Tribunal de 
Comptes o corresponent
Absis
Durada: 1,5 h
Assistència: Clara Giralt 
Barcelona, 10 d’octubre

Taller de resolució de dubtes i novetats 
del Registre Públic de Contractes per a 
usuaris avançats
Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
Durada: 5 h
Assistència: Cristina Fernández 
Barcelona, 29 de novembre

Formació Programa de Comptabilitat 
PANGEA
Generalitat de Catalunya
Durada: 18 h
Assistència: Cristina Fernández, Clara 
Giralt i Sandra Sànchez
Barcelona, 11 de desembre

Component humà

Formació en Prevenció de Riscos 
Laborals
EGARSAT
Durada: 30 h
Assistència: Sílvia Soler
En línia, del 4 d’abril al 4 de maig

Coordinació d’activitats empresarials
EGARSAT
Durada: 1,5 h
Assistència: Clara Giralt i Sandra 
Sànchez
Barcelona, 4 de maig

Curs primers auxilis
EGARSAT
Durada: 4 h
Assistència: Cristina Bofill, Pilar 
Hernández, Maria Navas i Montse Serra
Barcelona, 28 de setembre

Jornada: la felicitat en el treball
EGARSAT
Durada: 2 h
Assistència: Clara Giralt i Sandra 
Sànchez 
Barcelona, 18 d’octubre

Tecnologia i innovació

Claus per protegir les creacions en el 
món digital
Servei de Desenvolupament Empresarial
Durada: 2 h
Assistència: Pilar Hernández
Barcelona, 15 de febrer

Un nou sentit del dret de propietat: 
les plataformes de continguts i les 
llicències a la xarxa
Servei de Desenvolupament Empresarial
Durada: 1,5 h
Assistència: Pilar Hernández 
Barcelona, 15 de març

Sessió sobre el Portal Jurídic de 
Catalunya
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada i Escola d’Administració 
Pública de Catalunya
Durada: 2 h
Assistència: Elisabeth Casademont
Barcelona, 18 de juny

Legislació

Aplicació del reglament de la Llei 
orgànica de protecció de dades
Servei de Desenvolupament Empresarial
Durada: 2 h
Assistència: Clara Giralt, Pilar Hernández 
i Albert Lago
Barcelona, 20 de març

La nova Llei de contractes del sector 
públic
Duran-Sindreu Asesores Legales y 
Tributarios
Durada: 4 h
Assistència: Clara Giralt 
Barcelona, 25 d’abril

Balanç dels sis mesos del Reglament de 
protecció de dades
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada
Durada: 3,5 h
Assistència: Clara Giralt 
Barcelona, 23 de novembre

Eines ofimàtiques i de gestió

Formació nus corporatiu
Generalitat de Catalunya (Departament 
de Cultura)
Durada: 9 h
Assistència: Xavier Fargas, Cristina 
Fernández, Clara Giralt, Albert Lago i 
Sandra Sànchez
Barcelona, 19, 21 i 26 de setembre

Comunicació

I Jornada tendències en Societat Digital. 
Deconstruint la realitat. Impacte de les 
fakenews i la postveritat
Universitat Oberta de Catalunya i 
Generalitat de Catalunya
Durada: 5 h
Assistència: Maria Cortés i Sandra 
Cuadrado
Barcelona, 4 de desembre 
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Intranet
 
La comunicació interna al TERMCAT 
s’articula especialment al voltant de 
l’aplicació informàtica Yammer, una 
xarxa que permet compartir informació 
del dia a dia de l’activitat de cadascun 
dels membres de l’organització, i també 
informació externa.

Tallers interns
També es pot destacar com a via de co-
municació interna l’organització eventual 
de tallers oberts a tot el personal, amb 
els quals es poden presentar projectes, 
intercanviar opinions i plantejar dubtes i 
comentaris. Durant l’any 2018 s’han or-
ganitzat els tallers següents:

• “L’activitat del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística relacionada amb la 
del TERMCAT” (a càrrec de l’equip de 
Comunicació del CPNL)

• “El procés de valoració de productes” 
(a càrrec de Joan Rebagliato)

• “Com s’ha fet el Diccionari de medicina 
il·lustrat” (a càrrec de la professora de 
la Universitat Pompeu Fabra Rosa Es-
topà)

• “La classificació de neologismes” (a 
càrrec de Marta Sabater)

COMUNICACIÓ 
INTERNA
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Sistemes informàtics
• Atenció de 155 casos relacionats amb 

el manteniment del programari i el ma-
quinari del Centre, la gestió dels perfils 
d’usuari i les migracions de dades en-
tre eines.

• Adequació a la Llei orgànica de pro-
tecció de dades de caràcter personal 
pel que fa a l’accés als recursos del  
TERMCAT que contenen dades perso-
nals.

• Suport al sistema d’accés remot 
als recursos tecnològics interns del  
TERMCAT.

• Actualització de la plataforma Win-
dows cap a la versió 2016.

• Continuïtat del procés d’annexió a la 
xarxa de la Generalitat, amb interlocu-
ció amb l’Àrea TIC del Departament de 
Cultura i el Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació.

Aplicacions
• Desenvolupament d’una nova plata-

forma web: fase final de gestió i reso-
lució d’incidències. 

• Manteniment i millora de la interfície 
de programació d’aplicacions (API) 
que facilita l’accés al conjunt de dades 
terminològiques de les bases de da-
des del TERMCAT per al desenvolupa-
ment d’aplicacions i la sincronització 
automatitzada de dades.

• Manteniment i actualització de tot el 
programari associat a la gestió i publi-
cació de dades terminològiques, docu-
mentals i factuals públiques.

• Migració de continguts documentals a 
l’eina Koha, un nou sistema de gestió 
de dades bibliogràfiques.

• Manteniment i actualització de les 
aplicacions actualment en servei i no 
integrades a la plataforma web, com 
ara Absis, emprada en la gestió de les 
dades de comptabilitat, i el programa 
gestor de permisos Blaise.

Gestió de dades terminològiques

• Intervencions diverses en el progra-
mari propi relacionat amb les dades 
terminològiques, el GdT i el GdTweb, 
per atendre les necessitats sorgides 
dels diversos processos de treball del 
Centre, tant de projectes en curs com 
de gestió integral de les dades.

• Migració, per temes de seguretat, del 
servidor GdTWeb d’una plataforma 
Windows a Linux, i incorporació de 
nous sistemes d’alerta d’incidències. 

• Desenvolupaments especials per 
atendre les peticions d’importació de 
dades en formats diversos cap a GdT, 
provinents de les necessitats dels 
projectes en curs, tenint en compte 
el format i la naturalesa de les dades 
d’origen.

TECNOLOGIA I 
APLICACIONS

Durant aquest any s’han dut a ter-
me un seguit d’actuacions en l’àm-
bit de la tecnologia i les aplicacions 
amb l’objectiu de prestar suport als 
usuaris, els especialistes i els mem-
bres de la comunitat TERMCAT en 
aquesta matèria, i de mantenir la 
plataforma tecnològica actualitza-
da per a l’elaboració i la difusió del 
treball terminològic.
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Gestió del pressupost
L’any 2018 s’ha treballat amb el mateix pressupost que l’any 2017, que ha estat prorrogat.

Pressupost inicial (2008-2018)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pressupost 1.685.000,00 € 1.569.123,63 € 1.550.000,00 € 1.502.861,05 € 1.367.415,21 € 1.152.603,04 €

Increment ^ anual 30.900,00 € -6.776,37 € -19.123,63 € -47.138,95 € -135.445,84 € -214.812,17 €

Percentatge % anual 2,00% -0,43% -1,23% -3,14% -9,91% -18,64%

2014 2015 2016 2017 2018

Pressupost 1.152.603,04 € 1.288.621,50 € 1.288.621,50 € 1.313.621,50 € 1.313.621,50 €

Increment ^ anual 0,00 € 136.018,46 € 0,00 € 25.000 € 0,00 €

Percentatge % anual 0,00% 10,56% 0,00% 1,90% 0,00%

GESTIÓ 
ECONÒMICA
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El Departament de Cultura ha apor-
tat 1.312.981 €, que inclou l’apor-
tació de 13.040,33 € per cobrir les 
despeses de personal derivades de 
la recuperació de la paga extraordi-
nària de 2012 i la retenció de crèdit 
de 13.680,33 €, en virtut de l’ordre 
VEH/159/2018, sobre operacions 
comptables de tancament de l’exer-
cici pressupostari de 2018, determi-
nada pel Departament de la Vicepre-
sidència i d’Economia i Hisenda.

També s’han pogut incorporar, com 
a romanent de tresoreria per a des-
pesa general, 27.286,85 € i, de finan-
çament afectat, 25.002,23 €.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingrés propi 1.027.615,39 € 1.110.962,16 € 1.177.425,01 € 1.303.308,28 € 1.341.961,60 € 1.329.790,18 € 1.312.981,00 €

Romanent 375.806,07 € 26.252,16 € 80.553,79 € 51.084,63 € 55.535,93 € 112.926,99 € 52.289,08 €

Convenis 133.561,88 € 38.891,36 € 57.999,81 € 85.822,54 € 41.991,68 € 47.489,44 € 62.874,75 €

Prestació 
serveis

5.312,29 € 3.463,37 € 16.083,44 € 9.069,63 € 5.617,08 € 9.001,00 € 7.851,25 €

TOTAL 1.542.295,63 € 1.176.569,05 € 1.332.062,05 € 1.449.285,08 € 1.445.106,29 € 1.499.207,61 € 1.435.996,08 €

Aportacions (2012-2018)

Les aportacions per convenis, aquest 
any, han estat una mica superiors a 
les del l’any anterior (62.874,75 €). 
A banda hi ha hagut altres ingres-
sos per a prestació de serveis per 
un import de 7.851,25 €. En total, les 
aportacions fora de funcionament 
ordinari han significat un 5,11 % res-
pecte al total de l’ingrés de l’exercici.

Pel que fa a les retribucions del per-
sonal, enguany s’han incrementat, 
de gener a juny, en un 1,5% i, a partir 
de juliol, en un 1,75%, respecte les 
de 2017 d’acord amb el Decret llei 
5/2018, de 16 d’octubre. Així mateix, 

d’acord amb el Decret llei 2/2018, de 
9 de març, s’ha recuperat l’últim tram 
de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012.

S’ha gestionat la despesa produïda 
durant l’exercici 2018 de l’ajut euro-
peu POCTEFA per a participar en el 
projecte CoopWood, que tindrà con-
tinuïtat fins al 2020.
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Capítol 1 1.068.538,44 € 1.004.655,64 € 1.014.066,64 € 1.116.128,39 € 1.097.770,34 € 1.116.923,04 € 1.114.845,77 €

Capítol 2 303.901,32 € 139.749,90 € 216.621,92 € 259.311,67 € 194.432,04 € 306.080,15 € 282.212,34 €

Capítol 6 43.243,95 € 20.513,61 € 50.288,86 € 18.309,09 € 19.353,13 € 23.840,39 € 2.364,07 €

TOTAL 1.415.683,71 € 1.164.919,15 € 1.280.977,42 € 1.393.749,15 € 1.311.555,51 € 1.446.843,58 € 1.339.422,18 €

Execució del pressupost de despesa per capítols (2012-2018)

Com en els anys anteriors, s’ha fet una auditoria financera dels comptes anuals i la liquidació pressupostària de l’exercici 2017 
i també una auditoria de compliment de normativa d’aplicació. En ambdós casos els auditors i la intervenció general han emès 
un informe favorable.

S’han gestionat un total de 113 expedients econòmics de despesa. Per una banda, els d’import reduït mitjançant el Registre 
Públic de Contractes (RPC) i, per altra banda, els menors d’import no reduït mitjançant el Tramitador Electrònic d’Expedients de 
Contractació (TEEC).

A final d’any, el TERMCAT ha participat en una prova pilot per poder treballar a partir de l’1 de gener de 2019 en la nova aplicació 
de Comptabilitat Pública de la Generalitat (PANGEA).

Contractació administrativa
S’han elaborat un total de 47 contractes: 
33 per a professionals i 14 per a especialistes.

Gestió de les compres
S’han avaluat tots els proveïdors per garantir que complei-
xin els requisits adequats a les necessitats del Centre. Con-
cretament, 142 proveïdors: 43 autònoms i 99 proveïdors de 
serveis o subministraments, que han obtingut una puntua-
ció mitjana elevada (5,51 en una escala 1-6).
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