
 
 
 
 
 
 
 

 termcat • 1 

Els termes i els diccionaris més consultats durant 
l’any 2020 
 
La COVID-19 protagonitza les cerques dels usuaris del TERMCAT, però 
també hi treuen el cap altres temes: esports, tecnologia, criptomonedes, 
ecologia... 
 

 
Durant l’any 2020 el terme més buscat al Cercaterm, el cercador de terminologia 
que ofereix el TERMCAT, ha estat, com es podia preveure, el terme COVID-19. 
L’actualitat informativa i els dubtes que hi havia sobre l’ús d’aquest terme (ús de 
majúscules, masculí o femení, etc.) expliquen que aquesta cerca hagi destacat 
per sobre de totes les altres que s’han registrat durant l’any. 
 

 
 
De fet, el nombre de consultes sobre aquest terme ha multiplicat per dos les del 
següent terme més consultat, que ha estat d’un àmbit ben diferent: el terme 
handbol (handball). També han estat molt cercats els termes programari 
(software) i coronavirus. 
 
Uns altres termes que han rebut un nombre important de visites han estat 
empoderament, prova d’antígens, desescalar, correu brossa (spam), galeta 
(cookie) i, curiosament, ull de poll. 
 
Pel que fa als diccionaris més consultats, entre els reculls publicats durant l’any 
2020 també destaca molt per sobre dels altres la Terminologia de la COVID-19, 
que des de la publicació al mes de març ha multiplicat per 10 el nombre de visites 
que ha rebut qualsevol dels altres diccionaris. L’han seguit en interès el Diccionari 
de locucions llatines de l’àmbit parlamentari, la Terminologia de l’atenció a la salut 
mental i a les addiccions, el Diccionari de l’activitat parlamentària, el Diccionari de 
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mobilitat sostenible, la Terminologia de les dones en el món laboral, la 
Terminologia de les tendències alimentàries, el Diccionari de l’emergència 
climàtica i la Terminologia de la realitat virtual i la realitat augmentada. 
 
Si ens fixem en tots els diccionaris en línia publicats pel TERMCAT al llarg dels 
anys, els diccionaris que han rebut més visites durant el 2020 han estat el recull 
Plats a la carta, el Diccionari enciclopèdic de medicina DEMCAT, el Diccionari 
dels ocells del món, el Diccionari de química, el Diccionari de les arts i el recull 
Noms de plantes. 
 
Pel que fa a les infografies i altres materials gràfics publicats durant l’any, el més 
visitat ha estat la infografia Criptomonedes: termes clau. També han rebut un 
nombre important de visites les infografies dedicades a l’atenció a la salut mental i 
a les addiccions, als termes del disseny web i, naturalment, als termes de la 
COVID-19. 
 
Finalment, pel que fa als comentaris i notícies publicats al web, també destaca 
especialment l’apunt dedicat a diversos termes relacionats amb la COVID-19. Rep 
moltes visites un apunt dedicat a la diferència entre bròquil i bròcoli. I també en 
reben un nombre important el dedicat als termes de la identitat no-binària, a 
l’expressió toc de queda o al perquè de la forma teletreball i no telefeina. Entre les 
notícies, la més vista ha estat la que anunciava la publicació d’un joc interactiu 
amb alternatives a manlleus publicat al diari Ara en què el TERMCAT ha 
col·laborat, i també la que difonia la publicació de la Terminologia del ioga. 
 
Podeu consultar tots aquests continguts, i molts més, al web del TERMCAT. 
 
 

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. 

 
 
 
Barcelona, 21 de gener de 2021 
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