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Un treball en xarxa transversal 

El projecte DEMCAT 
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1. Motivació (1) 

Una llarga trajectòria 
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Seelenbluete / Pixabay  / CC0 Public Domain 
  

1. Motivació (2)  

Sols anirem més ràpid, però junts arribarem més lluny 
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1. Motivació (2)  

Werner22brigitte / Pixabay  / CC0 Public Domain 
  

Sols anirem més ràpid, però junts arribarem més lluny 
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1. Motivació (2) 

Iniciativa de partenariat públic i privat  
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1. Terminologia posada al dia 

2. Actualització permanent 

3. Equivalències en altres llengües 

4. Aval dels experts 

5. Confiança de la comunitat d’usuaris 

6. Suport institucional 

7. Ús normalitzat de la terminologia 

8. Implantació en el sistema de salut 

9. Interrelació amb els sistemes 
d’informació sanitària 

10. Dimensió internacional 
Una fita col·lectiva 
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2. El projecte (1) 
Quins objectius ens plantegem? 
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2. El projecte (2) 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/183/ 

Un diccionari en línia 
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2. El projecte (3) 

www.demcat.cat 

Un web especialitzat  
en continguts  

de terminologia mèdica 

http://www.demcat.cat/


Un projecte col·laboratiu per a la terminologia de les ciències de la salut 

Sinergies entre professionals d’àmbits diversos 

     Equip científic assessor 

• Revisió i validació dels termes  

• Proposta d’altes, baixes, canvis 

• Detecció de neologismes i casos dubtosos 

• Resposta a les consultes que se’ls formulin 

     Equip terminològic 

• Instruccions per al treball terminològic 

• Formació en metodologia terminològica 

• Resolució de dubtes 

• Establiment de criteris i normalització  

• Sessions de treball  

2. El projecte (4) 

Treball col·laboratiu en xarxa 
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Creació d’una xarxa de comitès terminològics  

2. El projecte (5) 

Un gran equip multidisciplinari 
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Sessions de treball i de debat  

2. El projecte (6) 

Jornada de reflexió (18 de juny de 2016) 
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Sessions de presentació i de formació 

2. El projecte (7) 

Arreu del territori  
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3. Resultats (1) 

La maquinària, en funcionament 

Unes quantes dades (juliol 2017) 

Paràmetre Nombre Nombre 
denominacions 

Nombre total de fitxes 72.784 -- 
Fitxes que contenen àrea temàtica 72.784 -- 

Fitxes que contenen català 72.784 98.163 

Fitxes que contenen anglès 10.888 13.189 

Fitxes que contenen castellà 9.641 11.109 

Fitxes que contenen francès 7.708 8.399  
Fitxes que contenen definició 72.417 --  
Fitxes que contenen nota 5.603 --  
Fitxes que contenen número CAS  536 --  
Fitxes que contenen llatí 233 --  
Fitxes que contenen nom científic 329 --  
Fitxes que contenen símbol 291 --  
Fitxes que contenen Terminologia 
anatòmica 

45 --  

Comitès terminològics 
Consell científic  

Societat DEMCAT 
Articles i comunicacions 

Corrector ortogràfic   
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3. Resultats (2)  

Un tast del diccionari 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/183/
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4. Properes passes (1) 

Progrés del treball en curs 

• Revisió de continuïtat del corpus 

• Incorporació de noves dades  

• Difusió de la terminologia revisada  

• Divulgació de continguts terminològics 

• Establiment de sinergies amb nous agents  

Els nous conceptes  
de les ciències de la salut 

http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/160/
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4. Properes passes (2) 

Creixement de la xarxa i la comunitat DEMCAT 
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www.demcat.cat 
@noudemcat 

www.termcat.cat 
www.esteve.org 

A la proa del llenguatge el món és nou, 
la vida hi canta i el futur hi balbuceja. 

                                                         David Jou 


