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TERMCAT: 35 anys de servei a la terminologia 
catalana i a tots els qui en fan ús 
 
El 13 de maig de l’any 1985 es va fundar el Centre de Terminologia, gràcies a 
l’acord entre la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. 
 

 
El TERMCAT compleix avui, 13 de maig del 2020, 35 anys d’existència. El Centre 
de Terminologia va ser creat l’any 1985 per un acord entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans; l’any 1994 es va constituir com un 
consorci amb participació d’aquestes dues entitats i també del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, i en aquests anys s’ha consolidat com un centre de 
referència en l’àmbit terminològic. 
 

 
 
En aquests 35 anys, el Centre ha intervingut en més de 650 obres 
terminològiques (diccionaris, glossaris, lèxics, materials gràfics i multimèdia, etc.). 
Tota aquesta producció té un reflex en el Cercaterm, el cercador terminològic que 
aplega més de 365.000 termes catalans de diverses àrees d’especialitat, que 
normalment s’ofereixen amb la definició corresponent i amb equivalents en 
castellà, anglès, francès o altres llengües. I també en la col·lecció de Diccionaris 
en Línia, que actualment ofereix més de 150 títols dels més diversos àmbits, des 
dels esports a l’erotisme, des de la gastronomia a la zoologia, des de les ciències 
de la salut a la tecnologia. 
 
També es pot destacar la contínua activitat de normalització terminològica que 
s’ha dut a terme per mitjà del Consell Supervisor, l’òrgan col·legiat encarregat de 
fixar les formes catalanes dels neologismes especialitzats que es difonen amb 
denominacions poc adequades des del punt de vista lingüístic o terminològic. En 
35 anys s’han normalitzat prop de 9.400 termes catalans, que van des de 
denominacions que ara ja s’han generalitzat com ara màrqueting, web, cúmulus o 

http://www.termcat.cat/
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
https://www.termcat.cat/ca/neoloteca
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pírcing, fins a termes molt més recents, com ara criptomoneder, espòiler o 
distanàsia. Per a l’estudi d’aquests termes es col·labora anualment amb una 
mitjana de 400 experts. 
 
El TERMCAT ha atès més de 2.000 consultes terminològiques anuals de mitjana, 
en un servei que els usuaris (lingüistes, traductors, mediadors lingüístics, 
periodistes i especialistes de molts altres sectors) valoren molt positivament; s’han 
traduït més de 40 normes UNE-ISO al català; i s’ha mantingut una biblioteca amb 
un fons terminològic amb més de 16.500 registres. També destaca la producció 
d’obres de caràcter metodològic (col·lecció En Primer Terme) i de nombrosos 
criteris útils per al desenvolupament terminològic. 
 
Els materials que ofereix el TERMCAT en línia reben anualment més de 
9.000.000 de visites, i en els darrers anys també destaca una extensa activitat de 
producció de materials gràfics en diversos suports visuals i sovint interactius. 
 
Tota aquesta activitat es duu a terme en col·laboració amb les universitats de tot 
el domini lingüístic català, i amb els diversos departaments de la Generalitat de 
Catalunya i els centres del Consorci per a la Normalització Lingüística. També es 
manté una línia de col·laboració internacional, especialment amb l’Associació 
Europea de Terminologia i altres organismes que treballen en terminologia d’arreu 
del món. 
 
El TERMCAT arriba als seus 35 anys amb una voluntat de servei i de 
col·laboració que es manté intacta des del primer dia. L’aniversari és també 
l’ocasió per fer un reconeixement a totes les persones, professionals de la llengua 
i d’altres especialitats, que hi han treballat o que han col·laborat amb el Centre al 
llarg de tots aquests anys, i un agraïment a totes les persones que en segueixen 
l’activitat i fan ús dels seus recursos. Per a més informació, consulteu la pàgina 
web del Centre, en què trobareu l’accés als diversos serveis que ofereix i a molts 
més detalls sobre la seva activitat. 
 
El TERMCAT és un consorci de la Direcció General de Política Lingüística adscrit 
al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut 
d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que coordina i 
promou les actuacions terminològiques en llengua catalana. 
 
 
 
13 de maig de 2020 

https://www.termcat.cat/ca/serveis
https://www.termcat.cat/ca/normes
https://www.termcat.cat/ca/biblioteca-en-linia
https://www.termcat.cat/ca/colleccio-primer-terme
https://www.termcat.cat/ca/recursos/criteris
https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia

