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El projecte DEMCAT:
una posada al dia de la
terminologia mèdica
catalana. Presentació a
Andorra
• 14 d’abril del 2016 a les 19.00 h
• Sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna,
Andorra la Vella

Lídia Vàzquez i Teruel - Oriol Ramis i Juan
Farmacèutica i coordinadora general del projecte DEMCAT / Metge epidemiòleg i codirector del projecte

Currículum
Lídia Vàzquez i Teruel (Barcelona, 1961)
Formació
En l’àmbit científic
• Certificat AENOR per a la implantació de les normes BRC, IFS; ISO 22000:2005 (2011)
• Màster oficial en Seguretat Alimentària (UB-UAB-ACSA, 2010)
• Postgrau en Seguretat Alimentària, qualificació d’excel·lent (UAB, 2007)
• Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels aliments, qualificació: premi extraordinari de la promoció (UAB, 2005)
• Llicenciatura en Farmàcia, orientació analiticoclínica (UB, 1984)
Curs de postgrau en Parasitologia clínica (1984)
Grau de llicenciatura obtingut amb la qualificació d’excel·lent (1986)
En llengua catalana, general i tècnica, i en altres llengües
• Certificats de nivell J, català jurídic (2001); nivell K, corrector/a de català (1995) i nivell D, coneixements superiors (1994)
de la Junta Permanent de Català.
• Curs Català científic, de 40 hores de durada, amb el professor Carles Riera (1996) a l’Escola de català per a adults Rosa
Sensat.
• Anglès: 13è nivell (de 15) a l’Opening School (2002).
• Francès: Diplôme de langue française de l’Institut Français de Barcelona (1992), llengua quasi materna.
Experiència professional
En l’àmbit de la docència i la terminologia, imparteixo cursos relacionats amb dos àmbits: terminologia mèdica –sanitària,
en general– i redacció tecnicocientífica; també col·laboro com a terminòloga en el TERMCAT (Centre de Terminologia de
Catalunya).
Una síntesi de les meves tasques professionals és la següent:
• Coordinadora general del projecte DEMCAT, projecte de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmica de Ciències Mèdiques i
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de la Salut de Catalunya i de Balears, d’Enciclopèdia Catalana SAU i del Termcat, per fer una profunda revisió i actualització
del Diccionari enciclopèdic de medicina (2015).
• Conveni amb el COMB −Col·legi Oficial de Metges de Barcelona− (2015-2014) per oferir aquest curs dins del seu programa
de Formació continuada; actualment uns quants professionals segueixen el curs en línia de terminologia mèdica catalana.
• Posada en funcionament del curs en línia de terminologia mèdica catalana (2014), d’accés lliure a través de l’enllaç
www.terminologiamedica.cat/curs-en-linia
• Terminologia sanitària (2015-2009) per a personal sanitari dels hospitals de Bellvitge, Viladecans, Terrassa...
• Elaboració del Diccionari de la cronicitat i el Diccionari de vacunes (2015-2013) amb el TERMCAT.
• Revisions tècniques i traduccions de diversos documents del Departament de Salut (2013-2012) com a adjudicatària de
l’Acord marc del serveis de revisió i traducció de textos del Departament de Salut.
• Revisió terminològica del Diccionari enciclopèdic de medicina (2012-2011), per encàrrec del TERMCAT.
• Redacció d’actes i informes (2010-2002) per a inspectors sanitaris del Departament de Salut.
Coordinadora general del projecte DEMCAT.

Oriol Ramis i Juan (Barcelona, 1955)
És metge, epidemiòleg i consultor d’organitzacions d’atenció a la salut.
Metge per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en salut comunitària per la London School of Hygiene and
Tropical Medicine. Amplià estudis d’epidemiologia als Estats Units i s’ha format en Consultoria d’Organitzacions al Centre
Tavistock a Londres.
Treballà a l’Insalud (abans de les transferències) i a l’administració de la Generalitat en diverses funcions de planificació,
avaluació, recerca i acreditació de serveis fins a l’any 1992. Ocupà després càrrecs de responsabilitat al Govern d’Andorra
(primer director de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell) i treballà posteriorment com a consultor internacional free-lance
en temes de consultoria i recerca en salut, salut pública i organitzacions sanitàries amb experiència a l’Europa de l’Est
(Polònia, Lituània, Txèquia, Eslovàquia, Romania, Sèrbia, Bòsnia i Herzegovina, i Albània) i a l’Amèrica Llatina (Mèxic,
Perú, Paraguai, Panamà, Costa Rica, Nicaragua, Hondures, El Salvador i Guatemala) en contracte amb diverses agències
internacionals, escoles de negocis, entre les quals l’IESE, i empreses internacionals amb seus a Holanda (TNO), Alemanya
(Basys) i el Regne Unit (Dearden, HLSP Consulting). L’any 2001 s’incorporà a HLSP Consulting, com a director per a
l’Europa de l’Est fins que se’n va retirar per fundar Epirus, el 2004.
Actualment és director d’Epirus, una empresa de consultoria de serveis de salut i està treballant en l’avaluació de projectes
globals de les Nacions Unides per a l’eliminació de la tuberculosi. Està molt interessat en els canvis en la manera d’entendre
l’atenció a la salut.
Des de fa sis anys, juntament amb Odette Viñas, codirigeix el projecte DEMCAT per a la renovació del Diccionari
Epidemiològic de Medicina.
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Antecedents del projecte
Disposem d’una terminologia catalana adequada, actualitzada i accessible per desenvolupar
normalment les activitats professionals de l’entorn assistencial i científic biomèdic?
La resposta no és simple: encara que hi ha una llarga tradició d’ús i creació de termes mèdics
en llengua catalana –per exemple, el Diccionari de medicina de Corachan (1936), el Diccionari
enciclopèdic de medicina (DEM) d’Enciclopèdia Catalana (1a ed. 1990, 2a ed. 2000 i 1a ed.
en línia 2003) o el conjunt d’obres terminològiques de ciències de la salut elaborades pel
TERMCAT (des de 1985)–, els experts assistents a la sessió van coincidir que calia fer un
esforç d’actualització i compleció d’aquest coneixement terminològic per contribuir a l’ús ple i
normal de la llengua catalana en tots els àmbits i no quedar enrere en la cursa de l’excel·lència
en recerca biomèdica feta des de l’àmbit lingüístic del català, que inclou, és clar, el Principat
d´Andorra.
En aquest context es va plantejar, l’any 2007 un projecte de renovació i posada al dia de la
terminologia catalana de les ciències de la salut continguda en el DEM. En aquesta iniciativa
pública i privada de partenariat hi estan implicades diverses institucions de referència en els
àmbits de la llengua i la salut a Catalunya: l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears (ACMSCB) i la seva fundació, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC),
Enciclopèdia Catalana SLU, el Centre de Terminologia TERMCAT (TERMCAT) i el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya (Dept. de Salut). A aquest grup impulsor cal afegirhi la participació en diferents plans d’altres institucions que hi aporten recursos materials i
humans, com ara la Fundació Dr. Antoni Esteve. En aquest llarg procés, el projecte ha passat a
denominar-se DEMCAT (el nou Diccionari enciclopèdic de medicina en català).1,2
Una fita col·lectiva amb un decàleg d’objectius
El desenvolupament del projecte es fonamenta en dos pilars: el primer, un diccionari en línia,
en curs d’elaboració, que recull la terminologia de la salut posada al dia, amb la participació
directa i el consens dels especialistes en les tasques de revisió i compleció d’entrades i de
normalització de neologismes mèdics; el segon, un portal web, com a eina de comunicació i
dinamització que difon la terminologia actualitzada i cohesiona la comunitat d’usuaris. La feina
duta a terme en aquestes dues línies de treball té com a objectiu integral que la terminologia
resultant gaudeixi de l’aval dels experts i de la implicació del col·lectiu que la utilitza.
Al llarg d’aquests anys, paral·lelament al treball terminològic ininterromput de posada al dia
i revisió de les dades, l’estructura operativa del projecte s’ha anat teixint i posteriorment
consolidant. El 2014 es va constituir un consell editorial que ha vetllat pel desenvolupament i
l’estratègia de les actuacions i ha guiat les passes que s’han anat fent durant aquest temps (les
referències detallades es poden ampliar en els articles citats a la bibliografia).3,4,5,6
Com a síntesi d’aquesta feina de prospecció i construcció s’ha elaborat un decàleg que sintetitza
els objectius progressivament assolibles, a curt i a mitjà termini: a) completar la posada al
dia de la terminologia de ciències de la salut en llengua catalana; b) sostenir l’actualització
permanent de les dades; c) garantir una eina multilingüe, amb equivalències en altres llengües;
d ) obtenir l’aval dels experts; e) gaudir de la confiança de la comunitat d’usuaris; f ) disposar
de suport institucional referencial; g) assegurar l’ús normalitzat de la terminologia; h) possibilitar
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la implantació en el sistema de salut; i) facilitar la interrelació amb els sistemes d’informació
sanitària; i j) potenciar la dimensió internacional del DEMCAT.7
El diccionari en línia i el portal de continguts
Diccionari en línia. Com ja s’ha exposat, l’objectiu substancial del DEMCAT és l’elaboració
d’un diccionari de medicina i ciències de la salut en llengua catalana renovat, coherent
amb l’estat dels coneixements actuals, les noves tecnologies de la informació i els valors,
interessos i necessitats de la societat catalana d’avui. Per això aquesta obra, a diferència de les
predecessores, s’ha concebut i s’ha desenvolupat com una obra digital, un diccionari en línia,
format que fa possible la construcció i l’actualització permanents i la possibilitat d’adaptació a
l’evolució dels escenaris digitals.
El corpus terminològic inicial han estat les dades del Diccionari enciclopèdic de medicina
(DEM), sobre les quals es van dur a terme un seguit d’actuacions globals entre 2011 i 2012: la
migració informàtica de les dades digitals originals, l’adaptació de la informació per adequar-la
a l’estructura d’una base de dades terminològica i la classificació temàtica de les entrades del
diccionari, tractaments previs imprescindibles per fer una edició digital actualitzada de l’obra.
Entre 2013 i 2015 es van iniciar les tasques de construcció del nou DEMCAT, en què es va
completar la depuració de les remissions entre denominacions i la sinonímia i es van incorporar
dades noves procedents de repositoris terminològics del TERMCAT.
Finalment, el maig de 2015, quan es va presentar públicament el projecte, es va mostrar per
primera vegada el diccionari en línia DEMCAT, consultable directament en el web del TERMCAT
(http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/183/) i accessible des del portal de continguts
terminològics DEMCAT (www.demcat.cat). Des d’aquella data, es fa una actualització completa
de les dades amb periodicitat semestral.
A dia d’avui el diccionari conté prop de 72.500 fitxes, classificades en més d’una setantena d’àrees
temàtiques, d’acord amb un arbre conceptual que agrupa les nocions segons les disciplines
actuals dels estudis de ciències de la salut. Cada fitxa conté la denominació catalana, amb
sinonímia si escau, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès (eventualment,
en alemany i italià i, en els casos pertinents, nomenclatures científiques diverses), notes
complementàries i la indicació de les àrees temàtiques en què s’inclou el terme. Per facilitar
que els usuaris puguin ponderar la informació, es fa servir un sistema de marcatge simple, amb
etiquetes descriptives que identifiquen les fitxes en què s’ha treballat i el tipus d’intervenció que
s’hi ha fet; a saber, en ordre de progressió de la revisió: fitxa en curs de revisió, fitxa modificada,
fitxa revisada i fitxa validada, amb indicació de l’any corresponent a la intervenció.
El treball anual inclou una feina de revisió sistemàtica sectorial, en unes àrees concretes;
s’ha començat per les àrees de cirurgia general, farmacologia, immunologia i salut mental, i
gradualment s’hi aniran incorporant la resta de camps del coneixement de la salut. Aquesta
feina es complementa amb la revisió puntual de termes d’interès, determinats per l’actualitat
informativa (chikungunya, malaltia de l’Ebola) o els interessos de la societat (termes relacionats
amb esdeveniments com, per exemple, La Marató de TV3 de 2016, que va permetre actualitzar
termes d’ictus i de lesions cerebrals i medul·lars traumàtiques). A banda, s’atenen els
suggeriments i les consultes dels usuaris, atenció que es tradueix en la millora i alta d’entrades
(per exemple, la nova fixa reposicionament de fàrmacs per a l’anglicisme drugrepositioning).
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Portal de continguts DEMCAT. Des de l’inici del projecte, es va apostar per una visibilització
digital basada primerament en la presència a la xarxa amb un canal propi, objectiu que es va
concretar en l’obertura del portal de continguts DEMCAT (www.demcat.cat), per aglutinar totes
les actuacions necessàries en la creació d’una comunitat d’usuaris dinàmica i implicada. La
voluntat és que el portal esdevingui una eina de consulta pràctica i actualitzada i es consolidi
com un punt de trobada per al treball col·laboratiu d’institucions i professionals de l’àmbit.
De moment les actuacions efectuades han consistit en la posada en marxa del portal i en
el seu manteniment, ajustat en cada moment a la situació del projecte. Es va optar per una
sortida pública amb una estructura mínima, dotada únicament dels elements essencials, per
anar consolidant la presència digital amb més flexibilitat i d’acord amb les possibilitats de
creixement en cada moment. A dia d’avui, en presentar aquesta comunicació, hi ha en curs
una remodelació de l’espai web per adaptar-lo a l’evolució del projecte mateix i a les noves
possibilitats tecnològiques actuals.
Una xarxa de professionals
El projecte DEMCAT no seria possible sense la implicació i l’expertesa d’una àmplia xarxa
de professionals multidisciplinaris que utilitzen el català com a llengua de treball assistencial
i/o d’ús científic. A banda de la col·laboració intrínseca entre especialistes en la matèria i
terminòlegs com a tret inherent a la metodologia del treball terminològic, en aquest projecte és
cabdal aconseguir, a més a més, un alt nivell d’entesa i d’executivitat per coordinar eficaçment
les aportacions de tots els participants. Així, les dinàmiques i els fluxos de treball han anat
encaminats a establir mecanismes de sinergia entre professionals de diverses especialitats i
disciplines. Gràcies a la implantació institucional i a les filials de l’ACMSCB, s’han mantingut
contactes amb professionals del conjunt de territoris de parla catalana, per explorar vies
de cooperació en el projecte, de moment tot just apuntades però amb voluntat mútua de
refermament futur.
Creació d’una xarxa de comitès terminològics i d’una societat científica. Tot el treball
terminològic del projecte es fonamenta en la cooperació amb una xarxa de comitès assessors
que cobreix les diverses disciplines de les ciències de la salut, tant amb un enfocament
acadèmic com de pràctica assistencial. Els comitès terminològics, formats principalment
per membres de les societats científiques de l’ACMSCB, juntament amb experts d’altres
institucions, es coordinen mitjançant un consell científic, liderat per una societat dedicada
al llenguatge d’especialitat de les ciències de la salut: la Societat Catalana del Diccionari
Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT). La missió d’aquesta societat, a banda de la promoció
de la terminologia mèdica en llengua catalana, és servir de punt de trobada entre les persones
interessades a treballar en el diccionari i d’espai de promoció per a la millora de l’ús del català
en l’àmbit professional de la salut.
Organització de sessions de treball i de debat. Amb la voluntat d’apropar la realitat del
projecte als usuaris i col·laboradors naturals, s’han dut a terme sessions de treball i debat
vinculades, en la mesura del possible, a les activitats regulars de les societats científiques de
l’ACMSCB. Addicionalment, s’ha organitzat una jornada de reflexió estratègica on la contribució
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dels assistents va ser molt valuosa i la discussió enriquidora i productiva, fins al punt que una
part dels aspectes que es van assenyalar aquell dia avui ja són (o comencen a ser) una realitat.7
Promoció de sessions de presentació i formació. El model de funcionament amb la xarxa
de comitès terminològics confereix una nova dimensió a la xarxa de societats científiques de
l’ACMSCB. Afavorida per una relació professional i acadèmica amb molts anys d’experiència,
aquest model de col·laboració vol transformar la xarxa en una comunitat de pràctica activa que
aprofiti el coneixement i l’expertesa personal, amb l’ajut d’eines col·laboratives i d’un sistema de
formació per als professionals participants. Una de les línies de creixement del projecte és crear
un sistema de mentories que permeti l’intercanvi d’experiència i la transferència de coneixement
entre els participants, amb trajectòries professionals, bagatges d’expertesa i perfils humans
diversos.
Difusió del projecte en canals especialitzats. Simultàniament a les presentacions a les seus
de les societats científiques i la participació en jornades i congressos, des de bon inici s’ha
promogut la comunicació del projecte en canals especialitzats, tant en el camp de la llengua i la
terminologia com en el de les ciències de la salut, en forma de comunicacions i articles (els més
significatius se citen en la llista de la bibliografia, al final d’aquest text).
Conclusions i properes passes
Plantejat com una empresa a mitjà i a llarg termini, el DEMCAT avança pas a pas amb concrecions
significatives a curt i a mitjà termini: de les actualitzacions semestrals del diccionari en línia a
les publicacions en revistes, les presentacions en societats i la participació de professionals en
l’elaboració de l’obra, tal com s’ha explicat al llarg d’aquest article.
En el full de ruta del projecte, la pauta per a les properes passes preveu aquestes línies de
treball: a) la revisió de continuïtat del corpus terminològic en les àrees en què s’està treballant,
d’acord amb una planificació i gràcies a la col·laboració de les societats científiques de
l’Acadèmia; b) la incorporació de noves dades procedents d’altres projectes terminològics
sectorials (ja sigui existents, ja sigui ex novo, en àrees emergents); c) la difusió i implantació
de la terminologia revisada; d) el creixement de la xarxa i la comunitat DEMCAT, connectades i
dinamitzades entorn del portal DEMCAT un cop remodelat; e) la consolidació de la cooperació
amb l’administració sanitària, especialment per garantir la interoperabilitat de la terminologia del
nou diccionari amb les terminologies mèdiques emprades en la història clínica compartida de
Catalunya (HCCC); if ) l’establiment de sinergies amb nous agents (com ara la universitat o les
empreses del sector, centres de recerca en tots els territoris de l’àmbit lingüístic), sempre amb
la mirada atenta cap als nous conceptes i les tendències en les ciències de la salut.
Un projecte d’aquesta envergadura, complex per naturalesa i per la gran quantitat de persones
i voluntats implicades, demana confiança i perspectiva per encarar els reptes que es van
presentant i flexibilitat i persistència per anar variant el rumb, si cal, sense perdre la referència
de la destinació final.
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