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Durant el 2020, el TERMCAT ha editat una 
quarantena d’obres, ha resolt més de 2.100 
consultes i ha ofert prop de 390.000 termes per a la 
consulta pública 
 
El Consell de Direcció del Consorci TERMCAT s’ha reunit per aprovar la 
memòria i els plans anuals. 
 

 
El Consell de Direcció del Consorci TERMCAT s’ha reunit en sessió ordinària 
aquest dijous, 15 d’abril, per aprovar la memòria d’actuacions de l’any 2020 i els 
plans per a aquest any, a més de la memòria econòmica corresponent. 
 

 
 
La memòria, que es presenta en versió en línia i en versió en pdf, recull les 
actuacions dutes a terme en un any marcat per la irrupció de la COVID-19. La 
feina feta des del TERMCAT també s’ha vist afectada per la pandèmia, no només 
per les restriccions de mobilitat establertes, que han implicat la generalització del 
teletreball, sinó també per les necessitats terminològiques dels usuaris, aquest 
any molt vinculades a la pandèmia. 
 
A la memòria es constata que el Centre s’ha sabut adaptar per donar respostes 
ràpides i contínues a aquestes necessitats, com ho demostra la publicació de la 
Terminologia de la COVID-19, abans fins i tot que es decretés el confinament 
general de la població el mes de març. Aquesta obra, que s’ha anat actualitzant i 
ampliant al llarg de l’any, ha estat amb diferència la més consultada pels usuaris, 
juntament amb diversos materials de difusió associats, com infografies i apunts 
terminològics. 
 

https://memoria2020.termcat.cat/ca
https://arxiu.termcat.cat/transparencia/memoria2020.pdf
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Durant l’any 2020 s’han editat una quarantena d’obres terminològiques més, entre 
les quals destaquen la Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les 
addiccions, la Terminologia de la realitat virtual i la realitat augmentada, el 
Diccionari de l'activitat parlamentària, el Diccionari de l’emergència climàtica i el 
Diccionari de la mobilitat sostenible, aquestes dues darreres obres vinculades a 
l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que serà molt rellevant 
aquests propers anys. També s’han actualitzat diccionaris ja editats, com ara la 
Terminologia de la ciberseguretat, el Diccionari de sociologia, el Diccionari dels 
ocells del món o el Diccionari enciclopèdic de medicina, i s’han publicat una 
quinzena de materials gràfics, en la majoria dels casos complementaris als 
diccionaris per reforçar-ne la difusió. 
 
En l’apartat de la normalització de la terminologia catalana s’han normalitzat 216 
termes en 13 sessions del Consell Supervisor, d’àmbits tan diversos com la 
mobilitat sostenible, l’alimentació, les TIC i el medi ambient. Com a novetat 
d’aquest any, molt adient en un context generalitzat de teletreball, s’ha posat en 
funcionament un nou formulari en línia que ofereix la possibilitat de fer arribar 
propostes de normalització de nous termes a qualsevol persona interessada. 
 
En relació amb el Servei de Consultes i l’atenció dels usuaris a les xarxes socials, 
destaca un augment sensible de les consultes terminològiques ateses (2.105; 
l’any passat, 1.987). Les eines de consulta terminològica en línia i de dades 
obertes han continuat creixent: més de 16.000 articles terminològics nous al 
Cercaterm, que ara ofereix prop de 390.000 termes per a la consulta, 146 
repertoris disponibles en el servei Terminologia Oberta i 163 títols en la col·lecció 
Diccionaris en Línia. 
 
El Consell de Direcció és l’òrgan màxim de decisió del Consorci TERMCAT. 
Presidit per la directora general de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya, Sra. Ester Franquesa, hi tenen representació els tres organismes 
concertats: la mateixa Generalitat, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a 
la Normalització Lingüística. A més de la memòria d’activitats, en la reunió també 
s’han aprovat la memòria econòmica i el pla d’actuació per a l’any en curs. 
 
 
 
 

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, 16 d’abril de 2021 

https://arxiu.termcat.cat/transparencia/plans2021.pdf

