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1. Pilar Medina Gallego 
Alumna del SLC de Sant Boi 

      VxL de Sant Boi 
      Llengua materna: castellà 
      Les paraules que m'agraden més de la meva llengua materna són: bamba, agujetas, mandil 

En català:  vamba, cruiximent, mandil   

vamba     cruiximent      davantal, mandil 
 
Vamba: Sabatilla de sola de goma, utilitzada generalment per a fer esport. Etimologia: de la marca registrada 
de calçat esportiu Wamba. 
Cruiximent: estat de fatiga extrema amb fort sofriment del cos o d’una part del cos. Cruiximent d’ossos. 
Mandil: peça de drap de lli usada antigament com a davantal, com a tovallola, etc. 

 
2. Maria José Álvarez Ruiz 

Alumna del SLC de Sant Boi 
VxL de Sant Boi 
Llengua materna: gallec 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: morriña 
En català: nostàlgia, enyorança, anhel ... 

 

nostàlgia 
 
Nostàlgia: dolença causada per l’enyorament del país, del poble, de la llar. 

 
3. Jordi Cabornero Berdón 

VxL de Sant Boi 
Llengua materna: castellà  
Les paraules que m'agraden més de la meva llengua materna són: sencillez, humildad, 
dignidad 
En català: senzillesa, humilitat, dignitat 

senzillesa, humilitat, dignitat 
 
 

4. Beatriz Argüello 
VxL de Sant Boi 
Llengua materna: català i castellà 
Les paraules que m'agraden més de la meva llengua materna són: coliflor, pessigolles i 
dolçor 

coliflor        pessigolles      dolçor 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gallec
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0


 

Pessigolles: sensació que produeix sobre certes parts del cos una successió ràpida de tocaments lleugers, que 
provoca la rialla i, si és continuada, una convulsió. Fer pessigolles. Tenir pessigolles. 

Dolçor: qualitat de dolç. La dolçor de la mel. La dolçor d’aquella veu, d’aquell so. 

5. Marta García Casado 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: simpática 
En català: simpàtica 
 

simpàtica 
 
 

6. Eva Berengena 
      Alumna del SLC de Sant Boi 
      VxL de Sant Boi 
      Llengua materna: castellà 
      La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: amor 
      En català: amor 
        

       amor 
 
 

7. Sonia Méndez Calero 
      Alumna del SLC de Sant Boi 
      Llengua materna: castellà 
      La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: loza     
      En català: vaixella 

        vaixella 

8. Lourdes Solano  
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: obtuso  
En català: obtús 

  

Obtús-usa:  No agut. Un punxó obtús. Angle obtús. 2 Mancat d’agudesa intel·lectual o de sensibilitat. Un 
esperit obtús. 
 



 

9. Miguel Escribano García 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: casa  
En català: casa 

 casa 

10. Mercedes Cerezo 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: guapa 
En català: guapa, maca, bonica, bufona 
 

guapa 

 
Guapo-a: Bell, bonic. Sempre m’ha semblat un actor molt guapo. Des de la finestra es veuen unes vistes guapes 
de debò. 
 

11. Maria Engracia Najar 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és:  querer (te quiero) 
En català: estimar (t’estimo) 
 

estimar 

 
12. José Carlos Sinche Gavídia 
13. Jorkellys Nuñez 

Alumnes del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà (Perú i Veneçuela) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és:  chamba (a Amèrica Central,  
Equador i  Mèxic: empleo, trabajo) 
En català: feina 
 

feina 

Feina: treball que hom fa per obligació, en què hom s’ocupa, amb què hom es guanya la vida. No tinc feina: 
estic en vaga. Cercar feina. No trobar feina. Anar a la feina. Començar la feina.  

 



 

14. Virgínia Maria Oliveira 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: portuguès 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és:  saudade (sentir saudade) 
En català: nostàlgia, anhel, enyorança... (trobar a faltar, sentir enyorança...) 

nostàlgia 
 

15. Andrea Menares Pizarro 
      Alumna del SLC de Sant Boi 
      VxL de Sant Boi 
      Llengua materna: castellà (Xile) 
      La paraula que m'agraden més de la meva llengua materna és: copihue 

       Copihue:  és la flor nacional de Xile 
 

16. Daniel Leibovich  
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà (Argentina),  lunfardo      
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és:  morfar (comer) 
En català: menjar 

 menjar 
 

17. Daniel Martínez 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: comer 
En català: menjar 

menjar 

 
18.  Mónica Díaz 
19.  Ana Patricia Maradiaga 

Alumnes del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: lindo 
En català: bonic 
 

 bonic 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lunfardo


 

20. Carles Amat 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: català 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és:  carxofa 

carxofa 
 
21. Cristina Moreno 

Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: inteligente 
En català: intel·ligent 

 intel·ligent 

22. Silvia Donaire 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: cómplice 
En català: còmplice 

 còmplice 

23. Olga Martorell 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: cafè 

 cafè 
 

24. José Martínez 
25. Jesús Collado 
26.  Ascensión Camacho 
27.  Deyanira Delgado 

Alumnes del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: mamá, mama, mami, papá, 
papa 
En català: mama, mamà, mare, papa, papà, pare 
 

 pare i mare 



 

28. Galust Martirosyan 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: armeni 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és:  mayr 
En català: mare 

mare 

29. M. Carmen Pérez 
30. Encarna Manzanares 
31. Maria de los Angeles Sánchez 

Alumnes del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: paz 
En català: pau 

 pau 

32. Rafael Sánchez 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: ahora 
En català: ara 

 ara 

33. Mònica Villares 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà i basc (euskara) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: laztana 
En català: amor meu 

amor meu 

34. Ana Martínez  
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: amor 
En català: amor 

 
amor

https://ca.wikipedia.org/wiki/Armeni
https://ca.wikipedia.org/wiki/Basc


 

35. Adriana Avendaño 
36.  Antonia Cano 

Alumnes del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: te quiero (querer) 
En català: t’estimo (estimar) 

 t’estimo

37. Aura María Sánchez 
38.  Juan Viñas 

Alumnes del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà; castellà i portuguès (Juan Viñas) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: por favor 
En català: si us plau 

si us plau

39. Florángel García 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és:  honestidad 
En català: honestedat 

 honestedat 
 

40. Charo Recio  
Alumna del SLC de Sant Boi 
VxL de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
Les paraules que m'agraden més de la meva llengua materna són: coser, si encarta 
(expressió andalusa) 
En català: cosir; si convé, si va bé, si et sembla bé... 

cosir 
 

41. Hermencia Garzón 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: gazpacho 
En català: gaspatxo 

 gaspatxo 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%A8s
http://www.andaluciatb.com/palabras-expresiones-andaluzas/


 

42. Felipe Mancilla 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: chacho (muchacho) 
En català:  noi, nen 

 noi, nen

43. Fina Prat 
Alumna del SLC de Sant Boi 
VxL de Sant Boi 
Llengua materna: català 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: eixida 

 eixida 
 
Eixida: pati exterior d’una casa 
 

44. Carlos Oliva 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: raposo,sa (zorro) 
En català: guineu 

guineu

45. Joaquim Expósito  
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: música 
En català: música 

 música 
 

46. Rocío Sahuquillo 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna:  castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: trabalenguas 
En català: embarbussament, travallengua 

  embarbussament, travallengua 
 
 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0


 

47. Xaro López 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: luna 
En català: lluna 

lluna 
 

48. M. Angeles Martin 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: felicidad 
En català: felicitat 

 felicitat 

 
49. Albert Pueyo 

Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: català (pallarès) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: esbaiolar-se (paraula de la Vall 
d’Àneu) 
Sinònims en català: esbargir-se, divertir-se, entretenir-se 

 esbaiolar-se 

 
50. José Antonio Santín 

Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: cristalino 
En català: cristal·lí 

cristal·lí 
 

51. Imma Arce 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: amanecer 
En català: albada 

albada 

Alba: primera claror del dia, moment en què la llum del sol comença d’emblanquir l’horitzó. La llum de l’alba.  
A trenc d’alba: al moment de començar a clarejar el dia, a punta de dia.  
Albada: temps que transcorre des de trenc d’alba fins a la sortida del sol. 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0_pallar%C3%A8s


 

52. Olga Ferrer 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: soñar 
En català: somiar 

somiar 
 

53. Sílvia Meregalli 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: català 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: post de planxar 

post de planxar 
 
Post de planxar: post llarguera damunt la qual hom planxa la roba. 

54. Isabel Donaire 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: carajillo 
En català: cigaló 

cigaló 

 
Cigaló: beguda calenta a base de cafè i licor, especialment conyac o anís.  
 

55. Susana Mateos 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: aprender 
En català: aprendre 

 aprendre 
 

56. Beatriz Ruiz 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: albornoz 
En català: barnús 

barnús 
 

 



 

57. Patrizia Cavicchioli 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: italià 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: aiuole 
En català: parterre 

parterre 

 

58. Ana Garcia 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà i asturià 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: güelita, güeli (asturià) 
En català: àvia, iaia 

 àvia, iaia 
 

 
59. Lucas Arce 

Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: guaraní 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: py’a mbarete 
En català: ment forta 

       ment forta 

 
60. Mònica Pérez 

Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
Les paraules que m'agraden més de la meva llengua materna són:  pistacho i amor 
En català: festuc, amor 

 festuc 
 

61. M. Cecilia Cobas 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà i quítxua 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: wawa wasi 
En català: llar d’infants 

 llar d’infants 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Asturi%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADtxua


 

62. Patricia Mullen 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: gaèlic irlandès 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: slainte 
En català:  salut 

salut 

63. Anuncia Bonapo 
Alumna del SLC de Sant Boi 
VxL de Sant Boi 
Llengua materna: bubi 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: o’wino wa rupe 
En català: amb l’ajut de Déu 

 amb l’ajut de Déu 

64. Antonio Vega 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: muma Lenor 
En català: àvia Leonor 

 àvia Leonor 

65. Irina Ufaeva 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: rus 
Les paraules que m'agraden més de la meva llengua materna són: телятина, хорошо 
En català: vedella, bé 

 vedella 
Vedella: vaca que no passa d’un any; carn de vedell o de vedella (un plat de vedella amb pèsols). 
 

66. Vicky Ruiz 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: jaique (de l’àrab marroquí 
hayk) 
En català: hayk 

 hayk 
Hayk: peça de tela llarga i de forma rectangular típica del nord d'Àfrica per a cobrir-se el cap i el cos per sobre 
del vestit, especialment les dones. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%A8lic_irland%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bubi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rus


 

67. Raki Sanae 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: àrab  (Marroc) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: اشتقت لك 
En català: et trobo a faltar 

 et trobo a faltar 

68. Rosa Morales 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: zarcillos 
En català: arracades 

arracades 

69. Latifa Chrafat 
Alumna del SLC de Sant Boi 
VxL de Sant Boi de Llobregat 
Llengua materna: àrab  (Marroc) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: الحمد هلل 
En català: gràcies a Déu 

 gràcies a Déu 

70. Laura Sánchez 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà, aragonès (fabla aragonesa) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: tozuelo 
En català: cap 

cap 
 

71. Alejandra Al Saghir 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: àrab 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: فراشة 
En català: papallona 

papallona 

 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rab
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rab
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aragon%C3%A8s
https://an.wikipedia.org/wiki/Tozuelo
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rab


 

72. Carmen Garcia 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: panotxo (parlar de l’horta murciana) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: apechusques 
En català: equipatge, estris personals 

equipatge 
 

73. Rosalina Álvarez 
74. Gabriela Xochiquetzatl  

Alumnes del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà (Mèxic) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: apapacho (Mèxic i Hondures) 
En català: abraçada afectuosa 

 abraçada afectuosa 
 

75. Manuel Cascales 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà  
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: mercar 
En català: comprar 

 comprar 
 

76. Krinsa Polo 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà (Colòmbia) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: arrunchar (Colòmbia) 
En català: dormir abraçats  

 dormir abraçats 

77. Maria de los Angeles Sánchez 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
Les paraules que m'agraden més de la meva llengua materna són: tranquilidad, empatía 
En català: tranquil·litat, empatia 

tranquil·litat 

 

 

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0198860.xml
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=34cbJ0w
https://es.wiktionary.org/wiki/arrunchar


 

 
78. Yolanda Rubio 

Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà (Andalusia) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: cucha (expressió de sorpresa: 
cucha el tio que apañao va!) 
En català: ostres!, òndia!, renoi!, bufa!, apa!, ual·la!,carai!  

 renoi, com va vestit! 

 
79. Marvin Hernández 

Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: fraternidad 
En català: fraternitat 

 fraternitat 

 

80. Tasio Cao  
81. Alumne del SLC de Sant Boi 

Llengua materna: castellà riuplatenc  (Argentina) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: che (València, Argentina, 
Bolívia, Paraguai, Uruguai) 
En valencià: xe (Xe, això ho pague jo!) 

xe 

Xe: típica del País Valencià, usada per expressar molt diversos sentiments, com admiració, entusiasme, alegria,  
enuig; cast. (sudamericà) che.  
 
 

82. Pilar Giménez 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: català 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: atansar 

atansar 
 
Atansar: acostar, especialment fins a tocar, fins a establir contacte. Atansar un llibre a un company. 
Atansar-se: S’atansa a la mare i li fa un petó. 
 
 
 
 
 
 
 

http://fititu.es/definicion/granada/motril/cucha-4/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell%C3%A0_riuplatenc


 

83. Ana Garcia 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà i asturià 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: gulpiyuri 
En català: cercle d’aigua 

platja de Gulpiyuri (concejo de Llanes). Petita platja de mar però situada terra endins, entre 
verds prats agrícoles. 

84. David Elieser Leal 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà (Colòmbia) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: rumbiarnos 
En català: besar-nos, fer-nos un petó, petonejar 

fer-nos un petó 

85. Cristobal Jesús Palma 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà de Villanueva del Rosario (Màlaga) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: samaullino (cabezota, tozudo) 
En català: caparrut, tossut  

  tossut com una mula 
 

 
86. Sonia Tzotcheva 

Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: búlgar 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: sevda 
En català: amor  

amor 
 
 

87. Clara E. Mendoza 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà (Veneçuela) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: toche  (Hispanoamèrica), té 
molts significats. 

 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Asturi%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAlgar
http://www.asihablamos.com/word/palabra/Toche.php


 

88. Abdellah Benhadjer 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: àrab   (Algèria) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: ترحيب 
En català: benvingut 

benvingut 
 
 

89. Ibtissam Hayyati 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: àrab  (Marroc) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: أنا أحبك 
En català: t’estimo 

t’estimo 
 
 

90. Marisol Payares 
Alumna del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: castellà (Veneçuela) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: chévere 
En català té diferents significats: fantàstic, excel·lent, molt bé, molt bo, etc. 

fantàstic 
 
 

91. Mame  Ngore Camara 
Alumne del SLC de Sant Boi 
Llengua materna: wòlof (Senegal) 
La paraula que m'agrada més de la meva llengua materna és: na nga def 
En català: com estàs? 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rab
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rab
http://dle.rae.es/?id=8hkxBFL
https://ca.wikipedia.org/wiki/W%C3%B2lof
https://ca.glosbe.com/ca/wo/com%20est%C3%A0s


 

 Llengües de les persones que hi han participat 

 aragonès 

 asturià 

 basc 

 castellà 

 català 

 gallec 

 àrab 

 armeni 

 bubi 

 búlgar 

 gaèlic irlandès 

 guaraní 

 italià 

 portuguès 

 quítxua 

 rus 

 wòlof 

Varietats dialectals 

 lunfardo :argot utilitzat a la regió del Riu de la Plata (Argentina i Uruguai) 

 castellà riuplatenc: variant dialectal del castellà, parlada principalment a la regió 
del Riu de la Plata, en bona part de l'Argentina i l'Uruguai 

 panotxo: varietat dialectal del castellà parlat a les hortes de Múrcia i d'Oriola (País 
Valencià) 

 pallarès: varietat dialectal del català Nord-Occidental que es parla al Pallars Sobirà i 
al Pallars Jussà 

Diccionaris 
 Diccionari de les llengües del món  

 Glosbe. Diccionari multilingüe en línia 

 Enciclopèdia.cat. Cercador de referència en català 

 Diccionari de la llengua catalana IEC 

 Diccionari de pallarès 

 Diccionario da Real Academia Galega 

 Apertium. Luengas d’Aragón   

 Diccionario murciano-español 

 Diccionario General de la Lengua Asturiana 

 Diccionario andaluz Fititu 

 Diccionario de variantes del español 

 Català wòlof diccionari en línia 

                                                                                                     Sant Boi de Llobregat, març de 2018 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/130
https://ca.glosbe.com/
https://www.enciclopedia.cat/
https://dlc.iec.cat/
http://www.espainomada.com/parlapallares/?page_id=23
https://academia.gal/dicionari
https://softaragones.org/traductor/index.cat.html?dir=arg-spa#translation
https://www.saberespractico.com/curiosidades/diccionario-murciano-espanol-por-orden-alfabetico/
http://mas.lne.es/diccionario/
http://fititu.es/
http://diccionariovariantesespañol.org/
https://ca.glosbe.com/ca/wo


 

 


