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Aquest diccionari va sorgir de dues iniciatives 

independents que van confluir posteriorment en aquest 

projecte col·lectiu, protagonitzat per diferents persones 

i institucions unides amb un objectiu comú: oferir una 

obra en què poder consultar termes relacionats amb 

la pandèmia de la COVID-19 en diferents idiomes, 

amb la informació terminològica de base en llengua 

catalana i adreçada a professionals de l’entorn sanitari i 

a la ciutadania.

La primera iniciativa clau en el nostre projecte és el 

Diccionari de la COVID-19, diccionari en línia en català, 

d’accés lliure, elaborat pel TERMCAT en col·laboració 

amb el Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya1, que es va publicar per primera vegada el 

març de 2020 i que des d’aleshores ha anat evolucionant 

i ampliant el contingut, sumant la cooperació de 

moltes persones i institucions en la feina de compleció 

d’informació de les fitxes terminològiques i dels 

equivalents en altres llengües. 

La segona de les iniciatives vinculades a aquest projecte 

va ser el diccionari anglès-castellà Glosario de covid-19 

(EN-ES) publicat en línia el maig de 2020 per Saladrigas, 

Navarro y Gómez Polledo. La primera versió d’aquesta 

obra excel·lent, d’accés obert, recollia més de 3.200 

entrades. Més endavant, va passar a denominar-se 

Diccionario de covid-19 (EN-ES) 2 i el juny de 2021 ja 

sobrepassava les 6.000 entrades. Un suplement publicat 

per la revista Panace@ va recollir una selecció d’uns 800 

termes d’aquest diccionari en format imprès, també amb 

accés gratuït3. Més endavant, i com alternativa a l’accés 

des del web de Tremédica, la base de dades completa 

del diccionari va passar a ser consultable també amb 

accés lliure en el web de Cosnautas4. Paral·lelament a la 

primera publicació del Glosario, Fernando A. Navarro 

ens va proposar la possibilitat d’incorporar termes en 

català en el seu diccionari i ens en va oferir les seves 

dades com a font de buidatge per al castellà i l’anglès.

A aquestes dues propostes de partida, en aquest 

diccionari multilingüe en català s’hi han sumat diverses 

col·laboracions que l’han fet créixer i enriquir. Fernando 

A. Navarro va actuar com a enllaç per a involucrar altres 

persones en el projecte, les quals hi han contribuït de 

forma completament altruista. Institucionalment, l’entesa 

ha estat fàcil i profitosa. Tant Tremédica5 com Cosnautas6 

han donat suport a la creació d’una obra multilingüe i en 

català i han posat a disposició del projecte el seu corpus 

de dades. El TERMCAT ha ofert el contingut del seu 

diccionari en línia, els seus professionals i les eines de 

gestió terminològica per a l’elaboració del diccionari en 

paper i la versió corresponent en línia. El Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya —agraïm a 

Jordi Pere la seva gestió— ha donat suport al projecte 

i n'ha facilitat l'execució. La Societat del Diccionari 

Enciclopèdic de Medicina7 (SocDEMCAT) de l’Acadèmia 

de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 

Balears hi ha col·laborat tècnicament i institucionalment. 

Finalment, la mateixa SocDEMCAT juntament amb 

la Fundació Dr. Antoni Esteve8 han fet possible que 

puguem disposar del diccionari en format imprès. 

No menys importants són les aportacions rebudes 

a títol personal. La col·laboració desinteressada del 

conjunt de participants (detallat en l'apartat anterior) ha 

permès assolir aquest primer diccionari multilingüe de 

la COVID-19 en deu llengües, amb definicions i notes 

en català. Aquesta obra no hauria estat possible sense la 

contribució de totes aquestes institucions i persones, a 
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Si bé les versions electròniques a què ens hem referit 

seran la referència més actualitzada de consulta, ja que 

permeten la posada al dia constant de la informació, 

com a coordinadors de l’edició del llibre imprès —també 

disponible en PDF i EPUB— estem convençuts que aquest 

nou diccionari ajudarà a apropar els termes bàsics de la 

COVID-19 a professionals i públic interessat. I que, alhora, 

contribuirà també a divulgar l’existència d’aquestes obres 

en format electrònic que en són les fonts originals i que 

n’asseguren el manteniment continuat. 

Com a conclusió, després d’un any i mig de treball, 

ha estat un plaer participar en la publicació impresa 

del primer diccionari multilingüe de la COVID-19 en 

català. Ens fa realment molta il·lusió poder oferir aquest 

llibre a tothom i és el nostre desig que sigui una eina 

útil tant per als professionals de l’entorn biomèdic 

i de la comunicació com per a la població en general. 

Desitgem que sigui una obra que ens ajudi a entendre 

la pandèmia de COVID-19. Ara en parlem en temps 

present, però amb una perspectiva de futur més o 

menys proper confiem que podrem referir-nos-hi en 

temps passat.

les quals agraïm la seva tasca, amb un esment destacat 

als nostres companys del TERMCAT i de la Fundació Dr. 

Antoni Esteve.

I per què cinc-cents termes?

A diferència dels diccionaris prèviament esmentats1,2,4, 

que s’ofereixen en format electrònic, es va decidir 

divulgar aquesta obra en format imprès, cosa que 

lògicament limita el nombre de termes que s’hi poden 

incloure. A final d’octubre de 2021 es va tancar per a 

l’edició el contingut, amb una selecció de cinc-cents 

termes (d’acord amb els criteris que s’exposen a la 

Introducció d’aquest Diccionari); per tant, els nous 

termes que han aparegut amb posterioritat en aquesta 

data no s’han pogut recollir en aquesta edició. D’altra 

banda, com que la Fundació Dr. Antoni Esteve ha estat 

una de les institucions que han impulsat i finançat 

la versió impresa del diccionari, l’obra presenta un 

biaix intencionat: s’ha prioritzat l’entrada de termes 

relacionats amb principis actius i vacunes, tant els 

que es troben en fases avançades d’estudi com amb 

indicacions ja aprovades, ja siguin per al tractament o 

per a la prevenció de la COVID-19.
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