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Infografia interactiva sobre els diversos tipus de 
vegetarianisme 
 
El TERMCAT ha elaborat aquest recurs que il·lustra les diferències entre el 
veganisme alimentari, el frugivorisme o l’ovolactovegetarianisme. S’hi 
recullen tant els noms de les tendències alimentàries com els de les 
persones que les segueixen. 
 

 
El TERMCAT presenta una nova infografia interactiva que il·lustra els diversos 
tipus de vegetarianisme, especifica els noms de cada tendència i els noms de les 
persones que les segueixen. 
 

 
 
El vegetarianisme designa un règim alimentari basat en el consum d'aliments 
d'origen vegetal que exclou, en major o menor grau, els d'origen animal. La 
consolidació en la nostra societat de nous hàbits alimentaris ha portat la 
necessitat d’etiquetar una gran diversitat de dietes. 
 
La infografia, elaborada amb l’assessorament de diversos experts, identifica 
diverses variants de vegetarianisme, especifica quins aliments componen 
habitualment la dieta de les persones frugívores, apivegetarianes, lactovege-
tarianes, etc. i enllaça amb les fitxes terminològiques corresponents de la 
Terminologia de les tendències alimentàries on hi ha les definicions i els 
equivalents en castellà, francès i anglès. 
 
La Terminologia de les tendències alimentàries és un diccionari en línia elaborat 
pel TERMCAT i publicat l’any 2020 que recull una quarantena de termes 
relacionats amb aquest àmbit d’especialitat. 
 

https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/tendencies-alimentaries-vegetarianisme
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/284/
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La infografia s'afegeix al centenar de productes multimèdia que el TERMCAT 
ofereix amb la voluntat d'afavorir la difusió de la terminologia dels diferents sectors 
especialitzats. 
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El TERMCAT és un consorci de la Secretaria 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. 
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