El TERMCAT estrena nou web
Com a novetat rellevant, el nou web ofereix ara uns portals temàtics
dedicats a diversos col·lectius d’usuaris, amb la intenció d’adequar-se millor
a les necessitats de cada sector

El TERMCAT ha renovat el seu portal a internet (www.termcat.cat), que ofereix
ara una reorganització dels continguts i una consulta adaptada a tota mena de
dispositius (ordinadors, mòbils i tauletes).

El nou web presenta un accés destacat i immediat al Cercaterm, el cercador en
línia amb tota la informació terminològica que ofereix el TERMCAT. També hi
tenen un lloc prioritari els Diccionaris en Línia, la col·lecció d’obres especialitzades
que aplega fins a 140 títols dels més diversos àmbits del coneixement, la
Biblioteca en línia i la Neoloteca, el diccionari dels termes normalitzats.
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Com a novetat rellevant, el nou web ofereix ara uns portals específics dedicats a
diversos col·lectius d’usuaris, amb la intenció d’adequar-se millor a les necessitats
de cada sector. Així, s’hi poden trobar sis portals, dedicats a les tecnologies de la
informació i la comunicació, a l’economia i l’empresa, a l’àmbit de l’alimentació i la
gastronomia, a l’esport, al dret i a les ciències de la salut. En el cas d’aquests dos
darrers àmbits, es tracta d’un nou accés a dues plataformes que ja estaven en
línia: el portal Terminologia jurídica i el portal DEMcat, respectivament. La voluntat
és que aquests accessos temàtics es puguin ampliar en successives
actualitzacions cap a altres sectors d’interès.
El web del TERMCAT és un dels recursos més utilitzats per professionals de la
llengua, com ara mediadors lingüístics, correctors, traductors i intèrprets, i també
per especialistes dels diversos àmbits del coneixement, que hi troben recollida la
terminologia especialitzada que necessiten per a la seva activitat professional o
de recerca. Durant l’any 2018 va rebre fins a 3.868.674 visites.
A banda de l’accés a les fitxes terminològiques, el web del TERMCAT també
ofereix notícies i apunts d’interès, sovint vinculats a l’actualitat. També s’hi pot
trobar un conjunt de materials multimèdia (infografies, vídeos, interactius, etc.)
que difonen terminologia especialitzada. Un altre contingut destacat és el
TermTest, una eina específica que permet autoavaluar qualsevol producte
terminològic.
Des del web també es pot accedir a la informació corporativa, l’agenda d’actes
relacionats amb la terminologia, l’accés al conjunt de serveis del Centre de
Terminologia i molts altres recursos d’interès.

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, 19 de març de 2019
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