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Introducció 

El Diccionari multilingüe de la COVID-19 té una història 

directament vinculada a l’aparició del SARS-CoV-2 l’any 

2019 i a la declaració de la pandèmia de COVID-19 

durant l’any 2020. El seu desenvolupament i procés 

d’elaboració guarda també una relació estreta amb el 

canvi en les maneres de treballar i de relacionar-se en 

la societat digital que la situació pandèmica va fer més 

evidents. 

Les arrels d’aquesta obra es troben en un diccionari 

en línia sobre terminologia del coronavirus, amb 40 

entrades, que el TERMCAT va publicar a primer de 

març de 2020 per donar resposta als dubtes sobre 

els termes que en aquell moment havien passat a 

formar part del dia a dia de la societat, havent fet un 

salt abrupte des dels textos especialitzats fins a la 

llengua general. Al llarg dels mesos de pandèmia, la 

terminologia es va anar ampliant, fins que el desembre 

de 2020 se'n va publicar una actualització que va 

arribar a la xifra de 410 termes.

A primer de 2021, la Fundació Dr. Antoni Esteve va 

plantejar al TERMCAT la possibilitat de fer créixer 

encara més el diccionari, amb la inclusió de nous termes 

de farmacologia i prevenció de la salut relacionats 

amb els tractaments contra la COVID-19 i també amb 

la incorporació d’equivalents en diverses llengües. 

Aquesta ampliació multilingüe ha estat possible gràcies 

a l’oferiment desinteressat de col·laboració mútua que 

va arribar de María Verónica Saladrigas, Fernando A. 

Navarro, Paz Gómez Polledo i Laura Munoa, experts 

vinculats a Tremédica (Asociación Internacional de 

Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines), 

i autors del Diccionario de covid-19 (EN-ES), obra 

inicialment publicada el maig de 2020 com a Glosario 

de covid-19 (EN-ES).

Així doncs, el Diccionari multilingüe de la COVID-19, 

que conté 500 termes, és el resultat d’una iniciativa 

que ha anat sumant múltiples sinergies i capes de 

coneixement i col·laboració. L’obra s’ha elaborat 

conjuntament entre el TERMCAT, Centre de 

Terminologia —organisme adscrit al Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya— i la Fundació 

Dr. Antoni Esteve, amb la col·laboració de la Societat 

del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT), 

de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 

Catalunya i de Balears. Hi han participat un gran 

nombre de persones i institucions, degudament 

reconegudes en els crèdits, entre les quals cal destacar 

el suport del Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya i la contribució esmentada dels experts de 

Tremédica.

L’obra ha estat concebuda com una eina de consulta 

per a resoldre els dubtes terminològics relacionats amb 

el virus i la malaltia que causa, sobretot adreçada als 

professionals directament implicats de ciències de la 

salut, però també als divulgadors científics i periodistes 

dels mitjans de comunicació o al personal de les 

administracions públiques. Per descomptat, donada la 

dimensió humana i social de la pandèmia i les seves 

conseqüències, pot ser d’interès per a qualsevol lector 

que vulgui aprofundir els termes d’aquest camp del 

coneixement.

Qualsevol persona que utilitzi aquest llibre com a font 

de consulta s’adonarà que la selecció de termes que es 

presenta és fruit del treball terminològic efectuat per 

un equip multidisciplinari, però també de l’impacte de 
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• Un índex temàtic que permet la consulta dels termes

que formen part de cadascuna de les branques

de l’arbre de camp, a través de les denominacions

catalanes.

• Nou índexs alfabètics, un per a cada llengua

d’equivalència —occità, basc, gallec, castellà, anglès, 

francès, portuguès (agregat per als equivalents de

portuguès global, portuguès de Portugal i portuguès

del Brasil), neerlandès i àrab—, els quals faciliten des

de les denominacions corresponents l’accés a l’article

terminològic, mitjançant el número d’ordre que

el precedeix.

• La bibliografia, que ofereix les referències de les

principals obres especialitzades, terminològiques, 

lexicogràfiques i enciclopèdiques, així com dels

llocs webs d’organismes que s’han consultat per a

l’elaboració d’aquest diccionari. 

1.2 Microestructura

Cadascun dels articles terminològics presenta la 

informació estructurada de la manera següent: 

un número d’ordre; una denominació catalana 

amb la categoria lèxica corresponent; una o més 

denominacions catalanes sinònimes que remeten 

a l’anterior, també amb la categoria lèxica i amb la 

indicació del tipus de sinonímia (sinònim [sinònim 

absolut] o sinònim complementari) o d’un tipus de 

denominació especial (sigla o denominació comercial); 

un o més equivalents en diverses llengües amb la 

categoria lèxica; una àrea temàtica; una definició, 

i, en un bon nombre d’entrades, una o més notes 

complementàries.

l’actualitat pandèmica, que va anar posant en primer pla 

termes que s’han guanyat el dret a ser en el diccionari. 

En l’obra resultant es combinen forçosament el caràcter 

especialitzat i la intenció divulgativa: repassar aquests 

termes és també reviure una experiència que vam 

compartir globalment com a societat digital i que ens ha 

deixat una empremta profunda. També en el camp de 

la terminologia.

1 Estructura general 

1.1 Parts del diccionari

El diccionari pròpiament s’estructura en deu parts:

• Presentació.

• Pròleg.

• Prefaci.

• Aquesta introducció mateixa, que exposa l’estructura

i el contingut del diccionari, els criteris metodològics

seguits, la tasca de normalització duta a terme i el

propòsit del diccionari.

• L’arbre de camp, que organitza conceptualment l’obra

i en delimita l’abast, alhora que classifica els termes i

facilita el tractament sistemàtic del conjunt de la

informació. 

• La taula d’abreviacions, que presenta tots els codis

utilitzats en el cos del diccionari (categories lèxiques, 

tipus de sinonímia i llengua dels equivalents), amb la

descodificació corresponent.

• El cos del diccionari, que recull el conjunt de termes, 

numerats i ordenats alfabèticament a partir de les

denominacions catalanes. 
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Per exemple, l’article proteïna S té aquesta estructura:

515 proteïna S n f

sin. compl. proteïna de l’espícula n f; 

proteïna espícula n f

oc  proteïna dera espicula n f; 

proteïna espicula n f; proteïna S n f

eu S proteina n; spike proteina n

gl  proteína da espícula n f; proteína espícula n f; 

proteína S n f

es proteína espiga n f; proteína S n f

en  S protein n; spike glycoprotein n;  

spike protein n

fr protéine S n f; protéine spike n f

pt proteína S n f

pt [PT] proteína spike n f

pt [BR]  proteína da espícula n f;  

proteína de espícula n f

nl spike-eiwit n; stekeleiwit n

ar  "بروتين "إس

ETIOPATOGÈNIA. Proteïna transmembrana 

constituent de les espícules dels coronavirus 

que conté el domini d’unió al receptor cel·lular i 

possibilita la fusió de la membrana del virus amb 

la membrana cel·lular, de manera que l’RNA víric 

s’allibera dins la cèl·lula infectada.

Nota: La proteïna S és una diana comuna per a anticossos 

neutralitzants contra els coronavirus. Bona part de les 

vacunes i fàrmacs contra la COVID-19, ja aprovats o en 

assaigs clínics en curs, s'adrecen cap a la proteïna S del 

SARS-CoV-2.

denominació 
catalana

número 
d’ordre

equivalents 
amb categoria lèxica

àrea 
temàtica

nota

definició

sinònims 
complementaris

categoria 
lèxica
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als més rellevants o als més comuns durant la primera 

onada epidèmica). Alhora, s’ha vetllat perquè no 

quedessin fora de la selecció termes que en un 

moment donat van ser importants en l’evolució de la 

pandèmia (confinament, desescalada, toc de queda), 

per bé que pertanyen a un registre menys especialitzat 

que la resta o, fins i tot, que actualment queden una 

mica allunyats del nucli temàtic.

La terminologia nova que s’ha inclòs en aquest 

Diccionari multilingüe de la COVID-19 respecte a 

les obres anteriorment esmentades que n’han estat 

el punt de partida té una orientació eminentment 

farmacològica. Es tracta de prop d’un centenar de 

termes relatius a fàrmacs i vacunes que s’han emprat per 

a tractar o prevenir la malaltia (fins a la data d’aquesta 

publicació). Concretament, és un conjunt conceptual 

altament especialitzat (acalabrutinib, molnupiravir o 

vacuna AstraZeneca) en contrast amb altres grups 

de termes més divulgatius (autoritat sanitària, fatiga 

pandèmica o infodèmia), inclosos també en el diccionari. 

Com a conseqüència, en alguns casos, en les definicions 

i notes de termes amb un grau elevat d’especialització 

poden trobar-se eventualment termes que no tenen 

entrada pròpia en aquesta obra.

A l’hora de decidir la inclusió o no d’un terme ha 

prevalgut el criteri de rellevància divulgativa i interès 

comunicatiu per a la comprensió de conceptes científics, 

de manera que s’ha valorat que els buits o la possible 

heterogeneïtat temàtica no constituïen cap problema 

per a la integritat del diccionari, d’acord amb el propòsit 

amb què ha estat concebut.

En la línia d’economia i concisió, en la selecció de sèries 

lèxiques en general s’ha optat per la simplificació, i s’han 

donat d’alta bàsicament els substantius (erradicació, 

intubació, oxigenació, sedació, vacunació, etc.), però, en 

canvi, s’ha prescindit de la majoria de verbs relacionats 

amb aquests substantius que ja tenen un article 

terminològic propi, perquè no aporten una informació 

semàntica específica. 

2 Contingut del diccionari

El Diccionari multilingüe de la COVID-19 conté un total 

de 743 denominacions catalanes, que designen 500 

conceptes classificats temàticament d’acord amb l’arbre 

de camp, el qual esquematitza l’estructura de l’àmbit 

del coneixement tractat i serveix per a definir l’abast 

temàtic de l’obra, controlar la pertinència dels termes i 

assegurar que s’hi recullen els conceptes rellevants de 

cada branca.

Una de les singularitats d’aquesta obra, reflectit 

volgudament en el seu títol, és el nombre de llengües 

d’equivalència i, en conseqüència, el nombre total 

de denominacions en diversos idiomes que ofereix 

el diccionari: més de 7.000. Per llengües, les xifres 

aproximades són: 700 denominacions en occità, 630 

en basc, 725 en gallec, 755 en castellà, 740 en anglès, 

690 en francès, 985 en portuguès, 985 en neerlandès 

i 587 en àrab.

L’arbre de camp s’articula al voltant de nou àrees 

temàtiques:

• Conceptes generals

• Epidemiologia

• Etiopatogènia

• Diagnòstic

• Clínica

• Prevenció

• Tractament

• Principis actius

• Entorn social

De manera general, s’han pres en consideració 

criteris de pertinència consensuats per a controlar i 

decidir l’entrada de termes i evitar que s’excedissin 

els objectius d’abast del diccionari (per exemple, els 

símptomes i signes relacionats amb la COVID-19 o 

els noms relatius als grups de fàrmacs s’han restringit 
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es recullen en articles terminològics diferents, distingits 

amb un superíndex. Vegeu, per exemple, AI o màscara.

Per als termes sintagmàtics s’ha introduït la denominació 

completa i, només en alguns casos en què la forma 

reduïda és d’ús habitual, s’ha consignat com a sinònim. 

És el cas de bombolla (reducció de grup bombolla), 

de onada (reducció de onada epidèmica) o de variant 

(reducció de variant vírica).

Com a criteri d’economia formal, en les definicions i 

notes en què surt citat el coronavirus 2 de la síndrome 

respiratòria aguda greu s’ha emprat la sigla SARS-CoV-2; 

s’ha fet de la mateixa manera per al coronavirus associat 

a la MERS (MERS-CoV-2) i el coronavirus associat a 

la SARS (SARS-CoV). Contràriament, la resta de virus 

que apareixen en el diccionari dins de definicions o 

notes figuren amb el nom sencer i no pas amb la sigla 

(adenovirus, citomegalovirus, virus de l’Ebola o virus de 

la immunodeficiència humana).

3.3 Remissions

Hi ha nombrosos casos en què un concepte és designat 

per diverses denominacions catalanes. Es tracta de 

denominacions sinònimes, cadascuna amb entrada 

pròpia al diccionari (per exemple, càrrega viral té 

el sinònim càrrega vírica). Com a tractament de la 

sinonímia, la informació terminològica completa és 

únicament en una de les entrades (en aquest exemple, 

a l’entrada càrrega viral), i a les altres (càrrega vírica, en 

aquest cas) només s’avisa el lector que ha de consultar 

l’entrada principal del diccionari, que conté la informació 

completa, mitjançant una indicació de remissió.

Denominacions sinònimes

En un article terminològic, les denominacions recollides 

en segon lloc poden ser sinònimes absolutes de la 

3 Criteris metodològics1

3.1 Ordenació2

Tant al cos del diccionari com als índexs, les 

denominacions es presenten segons l’ordre seqüencial 

dels components (fase de contenció i no *contenció, fase 

de), i segueixen l’ordenació alfabètica discontínua, que 

evita interrupcions en els termes d’una sèrie i segons 

la qual els espais en blanc precedeixen els signes no 

alfabètics (principalment apòstrofs i guionets), i els 

signes no alfabètics precedeixen els signes alfabètics. 

Per exemple:

variant

variant d’interès

variant de preocupació

variant preocupant

variant vírica

3.2 Denominacions catalanes

Els substantius es consignen en singular, llevat que es 

tracti d’un plural lexicalitzat (per exemple, defenses 

o ulleres nasals). Per als substantius que tenen doble

gènere, es presenten la forma masculina i la forma 

femenina completes si no coincideixen (rastrejador de 

contactes | rastrejadora de contactes n m, f).

Els adjectius s’entren en la forma masculina 

singular, amb la indicació de la terminació femenina 

(asimptomàtic -a), excepte en els adjectius invariables 

pel que fa al gènere (greu). 

Totes les denominacions catalanes van seguides de la 

categoria lèxica que els correspon.

Els homògrafs, és a dir, les formes que s’escriuen igual 

però tenen significats diferents (estiguin relacionats o no), 

1  Per aprofundir la informació sobre l’apartat 3, considerat globalment, es pot consultar TERMCAT, Centre de Terminologia. El 
diccionari terminològic. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia; 2010.

2  Per aprofundir la informació sobre els criteris d’ordenació es pot consultar TERMCAT, Centre de Terminologia. L’ordenació de termes. 
Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia; 2008.
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preferent i, per tant, és el seu article terminològic el que 

duu tota la informació, a més de la indicació de la sigla. 

Per exemple:

Organització Mundial de la Salut n f

sigla OMS n f 

L’entrada corresponent a la sigla remet a l’article que 

conté la informació amb l’indicatiu veg.:

OMS n f 

veg. Organització Mundial de la Salut n f

En una entrada, la sigla catalana se situa a sota dels 

sinònims:

variant preocupant n f

sin. compl. variant de preocupació n f

sigla VOC n f

Tot i això, excepcionalment, en el cas del terme central 

d’aquest diccionari, COVID-19, la sigla s’ha considerat la 

denominació preferent, d’acord amb l’ús de les diverses 

formes en l’àmbit especialitzat, i és l’entrada que porta 

tota la informació terminològica. Consegüentment, 

la resta de sinònims remeten a aquest article, amb 

l’indicatiu corresponent al tipus de relació de sinonímia:

 COVID-19 n f

sin. compl. covid n f, covid-19 n f; malaltia del 

coronavirus 2019 n f

 covid n f

 veg. COVID-19 n f

 covid-19 n f

 veg. COVID-19 n f

malaltia del coronavirus 2019 n f

 veg. COVID-19 n f

Denominacions comercials

Un altre tipus d’equivalència es dona entre una 

denominació i un nom comercial (den. com.). En 

aquest cas, el terme preferent (la denominació no 

comercial) duu tota la informació en la seva entrada. 

La denominació comercial remet a la principal amb 

l’indicatiu veg., i se situa a sota de tot en la disposició de 

primera o bé poden ser-ne sinònimes complementàries. 

Les denominacions amb relacions de sinonímia absoluta 

es consideren igualment vàlides i, si apareixen en segon 

lloc, és només perquè alfabèticament són posteriors, 

de manera que són intercanviables en tots els contextos 

comunicatius; en canvi, les denominacions considerades 

com a sinònims complementaris poden tenir un ús més 

restringit, constituir una variant o un escurçament o 

pertànyer a un registre més col·loquial. Si són sinònimes 

absolutes, les denominacions estan precedides de 

l’abreviatura sin., i si són sinònimes complementàries, 

de l’abreviatura sin. compl. Per exemple: 

distància de seguretat n f

sin. distància física n m

passaport immunitari n m

sin. compl. passaport d’immunitat n m

sin. compl. passaport immunològic n m

Les entrades corresponents a les denominacions 

sinònimes que apareixen darrere la primera remeten 

a l’article que conté la informació, amb l’indicatiu 

sin. si són sinònims absoluts, o veg. si són sinònims 

complementaris.

distància física n f

sin. distància de seguretat n f

passaport d’immunitat n m

veg. passaport immunitari n m

passaport immunològic n m

veg. passaport immunitari n m

D’altra banda, un cop establerta quina és la denominació 

principal (o en els casos que són sinònims absoluts, 

la denominació que conté la informació perquè és la 

primera alfabèticament), aquesta s’ha utilitzat com a 

preferent en el conjunt del diccionari, especialment en 

les definicions o notes que hi fan referència.

Sigles 

Un cas especial d’equivalència de significat es dona 

entre una denominació i una sigla. En aquest cas, 

habitualment, la forma desenvolupada es considera 
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això, quan el terme tenia sentit en els dos gèneres, s’ha 

decidit o bé posar-lo en la forma neutra o bé en masculí, 

tenint en compte en aquesta decisió la pràctica freqüent 

en aquest tipus d’obres i les característiques pròpies de 

la llengua àrab. 

Tots els equivalents van seguits de la categoria lèxica 

que els pertoca, d’acord amb la informació facilitada 

pels corresponsals col·laboradors. En el cas que en 

una llengua hi hagi més d’un equivalent, aquests es 

presenten en ordre alfabètic discontinu i separats per 

punt i coma. Per a cada llengua d’equivalència les sigles 

se situen ordenades després dels altres equivalents i, 

al final de tot, figuren les denominacions comercials. 

Per exemple:

 tozinameran n m

 sin. vacuna Pfizer/BioNTech n f

den. com. Comirnaty n f

oc  tozinameran n m; vacuna Pfizer/BioNTech n f; 

Comirnaty n f

eu  Pfizer/BioNTech txerto n; tozinameran n; 

Comirnaty n

gl  tozinameran n m; vacina Pfizer n f; 

vacina Pfizer/BioNTech COVID-19 n f; 

Comirnaty n f

es  tozinamerán n f; vacuna Pfizer/BioNTech n f; 

Comirnaty n f

en Pfizer/BioNTech n; tozinameran n; Comirnaty n

fr  tozinaméran n m; vaccin Pfizer/BioNTech n m; 

Comirnaty n m

pt tozinameran n m

pt [PT] vacina contra a COVID-19 da Pfizer/ 

  BioNTech n f; vacina Pfizer n f; Comirnaty n

pt [BR]  vacina da Pfizer n f

nl  BioNTech/Pfizer-vaccin n; tozinameran n; 

tozinameran-vaccin n; Comirnaty n

ar توزيناميران

Sovint no hi ha relació d’un a un entre denominacions 

catalanes i equivalents, bé perquè hi ha més d’una 

denominació catalana, bé perquè hi ha més d’un 

equivalent en una llengua. En aquesta línia, cal remarcar 

les denominacions que constitueixen l’entrada principal. 

Per exemple:

vacuna AstraZeneca n f

sin. compl. vacuna Oxford-AstraZeneca n f

den. com. Vaxzevria n f 

 Vaxzevria n f

veg. vacuna AstraZeneca n f

3.4 Equivalents

El Diccionari multilingüe de la COVID-19 inclou per a 

cada terme equivalents en occità, basc, gallec, castellà, 

anglès, francès, portuguès (amb distinció addicional 

de les denominacions pròpies del portuguès de 

Portugal i del portuguès del Brasil), neerlandès i àrab. 

Es tracta d’equivalents d’ús, recollits d’acord amb la 

documentació consultada i l’aportació dels experts que 

han participat en l’elaboració d’aquesta obra. 

L’ordre en què les llengües d’equivalència apareixen en 

les entrades terminològiques (el mateix amb què figuren 

en els índexs bilingües al final del cos del diccionari) s’ha 

determinat ad hoc seguint una combinació de criteris 

lingüístics, de proximitat i de disponibilitat de dades. 

En la representació d’aquests equivalents, en les llengües 

romàniques es recullen les formes masculina i femenina 

en singular per als substantius de doble gènere (per 

exemple, en castellà, delegado de prevención | delegada 

de prevención); s’ha fet igualment en el neerlandès 

(contactonderzoeker | contactonderzoekster). Per als 

adjectius, en el cas dels que són variables pel que fa 

al gènere es dona la forma masculina singular amb la 

indicació de la terminació femenina, si escau, d’acord 

amb els usos lexicogràfics tradicionals de cada llengua 

(per exemple, en occità agut –uda, en gallec inmunolóxico 

–a, en castellà inmunitario –ria o en neerlandès immuun

-mune; però en portuguès imunitário). 

Quant als equivalents en àrab, d’acord amb les 

indicacions del traductor d’aquest idioma, s’ha optat 

per mantenir el gènere que figurava en la denominació 

en la seva llengua de partida (el castellà). No obstant 



23

QUADERNS 50  DICCIONARI MULTILINGÜE DE LA COVID-19

Tanmateix, el grau d’especialització de les definicions 

en el diccionari és, en conjunt, un punt heterogeni, 

en relació directa amb els criteris de selecció de 

termes que s’han exposat en l’apartat 2 (Contingut del 

diccionari) i amb la voluntat divulgativa de l’obra.

3.6 Notes

Una bona part dels articles del diccionari inclouen una 

o més notes, les quals poden ser de tipus conceptual, 

exemplificador, relacional o lingüístic. 

Les notes conceptuals amplien la informació de la 

definició, aportant matisos o aprofundint en trets que no 

tenen un valor distintiu en la caracterització del terme 

però que serveixen per a completar-la. Per exemple: 

màscara autofiltrant n f

Nota: Segons la capacitat de filtració, hi ha màscares 

autofiltrants FFP1 (eficàcia de filtració mínima del 78%), 

FFP2 (eficàcia de filtració mínima del 92%) o FFP3 

(eficàcia de filtració mínima del 98%).

Les notes exemplificadores permeten donar una llista 

d’un o més elements o contextos en què s’aplica la 

denominació. Per exemple:

medicalitzar v tr

Nota: Per exemple, es pot medicalitzar una ambulància, 

un tren, un helicòpter, un hotel o un càmping.

Les notes relacionals serveixen de referència per 

a termes pròxims des del punt de vista nocional. 

Per exemple:

mesura de contenció n f

Nota: Les quatre principals mesures de contenció de la 

infecció pel SARS-CoV-2 en la població general són les 

màscares, la higiene de mans, la distància de seguretat i 

la ventilació.

Les notes lingüístiques contenen informació sobre les 

denominacions, sobre les relacions entre denominacions 

i noció, sobre registres d’ús, etc. Per exemple:

que en aquest diccionari s’ha respectat el criteri dels 

col·laboradors que han proporcionat les denominacions 

en alguna de les llengües d’equivalència i han volgut 

consignar-ne les variants formals: per exemple, 

hypercytokinaemia i hypercytokinemia en anglès o, en 

el cas del portuguès, amb distinció de distribució entre 

variants dialectals: limitação do esforço terapèutico 

o antigénio en portuguès de Portugal i limitação de

esforço terapêutico o antígeno en portuguès del Brasil. 

En algunes entrades del diccionari, després de les 

denominacions equivalents en altres llengües figuren 

també denominacions pròpies de llenguatges o 

nomenclatures científiques. Així, podem trobar 

denominacions que són símbols (codi sbl), noms 

científics d’acord amb els codis internacionals 

corresponents (codi nc) o números del registre CAS 

(codi CAS) de la Societat Americana de Química.

3.5 Definició3

Quan el lector consulti aquest diccionari ha de tenir 

present que es tracta d’una obra terminològica i que, 

per tant, les definicions no són ni lexicogràfiques 

(pròpies d’un diccionari de llengua general, que 

recullen només els trets essencials del significat d’una 

paraula o sintagma en una determinada cultura) ni 

enciclopèdiques (que recullen de manera succinta 

tot el coneixement que es té d’aquella denominació 

i concepte). 

Una definició terminològica pretén caracteritzar un 

concepte de manera suficient i necessària, d’acord 

amb la concepció que en tenen els especialistes 

corresponents, a partir de les relacions d’oposició 

i proximitat establertes amb els altres conceptes 

pertanyents al mateix àmbit. En la mesura que ha estat 

possible, s’ha procurat definir els conceptes de les 

diferents branques a partir de criteris homogenis de 

grau d’especialització i aprofundiment. 

3  Per aprofundir la informació sobre la tècnica de definició en terminologia es pot consultar TERMCAT, Centre de Terminologia. La 
definició terminològica. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia; 2009.
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un òrgan permanent format per representants 

de l’Institut d’Estudis Catalans, representants del 

TERMCAT i especialistes de l’àmbit tècnic i científic, 

que es pronuncia sobre termes de tots els camps 

del coneixement que, per una raó o altra, presenten 

alguna particularitat lingüística. Òbviament, abans de 

qualsevol decisió hi ha un estudi aprofundit dels termes 

i es fan també consultes a especialistes considerats 

representatius de la seva àrea.

Durant l’elaboració del diccionari, que va coincidir 

amb el moment d’eclosió de la pandèmia, la vacil·lació 

formal en les denominacions del virus i la malaltia va 

aconsellar traslladar la decisió sobre aquests casos al 

Consell Supervisor. Va ser el Consell, doncs, el que va 

establir la denominació o les denominacions catalanes 

més adequades per a cada concepte, tenint en compte 

tant criteris lingüístics, terminològics i d’ús, com l’opinió 

dels assessors científics del diccionari i altres experts 

consultats ad hoc. Són exemples de casos terminològics 

estudiats en aquest procés de normalització els termes 

COVID-19, SARS-CoV-2 i l’actualització de dades dels 

COVID-19 n f

2. La forma COVID-19 és una sigla procedent de la

denominació anglesa coronavirus disease 2019 (‘malaltia 

del coronavirus 2019’). La sigla s’utilitza sobretot en 

l’àmbit especialitzat, mentre que en l’àmbit divulgatiu i de 

la llengua general la tendència és a escriure covid com a 

forma ja lexicalitzada.

3. En català el gènere de COVID-19 i de les formes 

sinònimes covid i covid-19 és el femení, d’acord amb 

l’origen etimològic del mot (sigla anglesa que té com 

a nucli disease, corresponent en català al mot femení 

malaltia). Tot i això, s’observa certa vacil·lació i l’ús del 

gènere masculí en contextos generals o divulgatius, 

probablement perquè la denominació s’ajusta a 

l’estructura morfoprosòdica del substantius en català 

(mot agut acabat en [it]) i per un ús metonímic, menys 

precís, amb referència al coronavirus que causa la 

malaltia.

3.7 Normalització

En la tasca de normalització de neologismes és 

essencial el paper del Consell Supervisor del TERMCAT, 
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compleció dels articles terminològics amb equivalents, 

definicions, notes, etc.; revisió temàtica, duta a terme 

per experts; normalització terminològica i revisió final de 

l’obra.

5 Propòsit

Confiem que el Diccionari multilingüe de la COVID-19 

constitueixi un recurs pràctic per a estudiants i 

professionals de les ciències de la vida i de la salut, 

però també per a professionals del periodisme, la 

traducció, la divulgació científica i, en general, per a 

la ciutadania. En definitiva, que sigui una eina útil per 

a tothom que necessiti consultar-la, tenint en compte 

que la pandèmia de la COVID-19 ens ha afectat, també, 

a tots.

Us convidem a utilitzar aquesta terminologia, a difondre-

la i a fer-nos arribar els vostres suggeriments de millora 

o actualització a través de la bústia de suggeriments del 

TERMCAT o directament a través de l’adreça electrònica 

informació@termcat.cat.

termes síndrome aguda respiratòria greu i SARS-CoV, 

normalitzats anteriorment.

4 Metodologia de treball4

A causa de la singularitat dels inicis de l’elaboració 

d’aquesta obra i del seu desenvolupament a cavall dels 

esdeveniments de la pandèmia, recollint la voluntat de 

cooperació entre institucions, la metodologia usual en 

l’elaboració de diccionaris terminològics es va haver 

d’adaptar a la nova situació5. 

Com a conseqüència, per bé que totes les fases 

previstes en la metodologia del treball terminològic 

s’han dut a terme, no ha estat necessàriament en l’ordre, 

amb la delimitació, els canals o els terminis habituals. 

Enumerades en l’ordre establert tradicionalment, 

aquestes fases són les següents: definició del projecte; 

definició de l’estructura conceptual del diccionari (és 

a dir, elaboració de l’arbre de camp); selecció de la 

nomenclatura del diccionari a partir de la bibliografia 

de referència i de les propostes dels experts implicats; 

4  Per aprofundir la informació sobre la metodologia de treball en l’elaboració de diccionaris terminològics es pot consultar TERMCAT, 
Centre de Terminologia. El diccionari terminològic. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia; 2010.

5  Julià Berruezo MA, Cuadrado Camps S, Bofill Caralt C. El treball terminològic en temps de pandèmia i de postpandèmia. Termi-
nàlia [Internet]. 2021 [Consulta 10 novembre 2021]; 23: 39-50. Disponible a: http://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/
view/149211/pdf_83


