SERVEI LINGÜÍSTIC
NEOLOGISMES
Paraules que el TERMCAT ha admès i que ens ajudaran a evitar mots manllevats o mal adaptats.
Aquest organisme és un centre de terminologia que té per finalitat la promoció, l’elaboració i la
difusió de recursos terminològics, la normalització de neologismes catalans i la prestació de serveis
d’assessorament per facilitar l’ús de la llengua en els àmbits científics, tècnics i socioeconòmics.
Les definicions estan en català amb la traducció de la paraula al castellà, francès i anglès.

A boca de canó: tret disparat amb la boca de foc de l’arma en contacte amb la pell, que produeix
una lesió molt violenta (cast. a bocajarro).
Adreça electrònica (abrev. a/e): adreça d’origen i de destinació de missatges enviats per correu
electrònic (cast. dirección electrónica i anglès e-mail).
Amateur: dit de la categoria que agrupa els esportistes que practiquen no professionalment un
esport de competició.
Baguet: pa d’origen francès, en forma de barra llarga i estreta, d’entre aproximadament 60 i 70 cm
de longitud (cast., francès i anglès baguette).
Best seller: llibre més venut en un país i en un període de temps determinat.
Bicicleta tot terreny (sinònim: bicicleta de muntanya): bicicleta alta, de manillar pla, amb tres
plats, sis o set pinyons i pneumàtics gravats, que s’utilitza en la modalitat de bicicleta tot terreny
(anglès mountain bike).
Bric: envàs de cartó impermeabilitzat per a productes alimentaris líquids (cast: tetrabrik).
Caputxino: cafè amb llet escumosa o nata batuda, empolsat sovint amb xocolata (cast. capuchino).
Casa adossada: cadascuna de les dues cases de forma idèntica o semblant unides per la paret dorsal
(cast. casa adosada).
Cavall de salts (sinònims: cavall o poltre): aparell de gimnàstica (cast. potro).
Ciclocròs: modalitat de ciclisme que es practica en terrenys accidentats a camp obert i en la qual els
corredors poden posar els peus a terra i agafar la bicicleta a coll per superar els obstacles del
recorregut (castellà: ciclocross; francès i anglès: cyclo-cross).
Clonatge: procés d’integració d’un segment de DNA en un altre DNA de replicació autònoma,
pertanyent a un altre organisme (castellà: clonación; francès: clonage; anglès: cloning).
Coixí de seguretat: dispositiu de seguretat consistent en un coixí que s’infla automàticament i
actua com a complement del cinturó de seguretat en produir-se un xoc (castellà: airbag, colchón de
aire, peto de seguridad; francès: airbag, coussin de sécurité, coussin gonflable, sac gonflable;
anglès: air bag, airbag).
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Condicionament físic: conjunt de pràctiques físiques i d’hàbits alimentaris i terapèutics per a
aconseguir el benestar físic i psíquic de l’individu (castellà: fitness; francès: conditionnement
physique; anglès: fitness).
Conversió en zona de vianants: transformació d’una via urbana en zona de vianants (castellà:
peatonalización; francès: transformation en zone piétonnière; anglès: pedestrianisation,
pedestrianization).
Dessuadora: samarreta de cotó de màniga llarga que s’utilitza generalment com a part superior del
xandall tot i que s’usa, també, com a peça de roba de carrer (castellà: sudadera; francès: pull
d’entraînement, sweat-shirt; anglès: sweat shirt).
Disc compacte (sinònim complementari: compacte; sigla: CD): disc òptic de 12 cm de diàmetre
que conté informació visual o acústica enregistrada i que es reprodueix mitjançant raigs làser
(castellà: compacto, disco compacto; francès: disque audionumérique, disque compact; anglès:
compact disc, compact disk).
Discjòquei: persona que té l’ofici de posar els discos, bé en una discoteca o sala de ball, bé en una
emissora de ràdio (castellà: pinchadiscos; francès: disc-jockey; anglès: disc jockey).
Dopatge: acció de recórrer, un esportista, a estimulants antireglamentaris amb la intenció
d’augmentar el rendiment en una competició (castellà i anglès: doping; francès: dopage).
Dúmping: venda de productes al mercat exterior a preus més baixos que els del mercat interior per
poder fer front als competidors o per descarregar l’excés d’existència (castellà, francès i anglès:
dumping).
En línia: dit del recurs que és controlat per un ordinador o per un sistema informàtic i amb el qual,
mentre dura aquesta situació, es pot establir connexió operativa sense intervenció humana
significativa (castellà: en línea; francès: en ligne; anglès: on line, on-line).
Encestar: fer que la pilota entri dins de la cesta (castellà: encestar; anglès: caugh, to; francès:
encaisser, réceptionner); encestada: acció i efecte de fer que la piloti entri dins de la cesta (castellà:
enceste, recuperación; francès: réception).
Enregistrar: fixar una informació sobre un suport magnètic (castellà: grabar; francès: enregistrer;
anglès: record, to); enregistrament: acció de fixar una informació sobre un suport magnètic
(castellà: grabado; francès: enregistrement; anglès: record).
Entresolat: pis elevat a l’interior d’un altre que s’acostuma a utilitzar com a dormitori, despatx o
magatzem (castellà: altillo, entreplanta; francès: mezzanine; anglès: loft).
Equip directiu: equip de personal d’una empresa que té com a funció principal establirne els
objectius i la línia de direcció (castellà: personal de dirección, staff; francès: étatmajor, personnel
de fonction; anglès: staff).
Esbós: representació gràfica preliminar que plasma els diversos elements visuals i textuals que
intervindran en la composició final d’un material publicitari (castellà: boceto; anglès: layout).
Escafandrista (sinònim complementari: home granota): professional qualificat que s’ocupa de
dur a terme salvaments i tasques diverses submergit amb un escafandre autònom (castellà:
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escafandrista, hombre rana; francès: homme-grenouille, scaphandrier; anglès: diver; frogam).
Escamot: grup reduït de corredors que han tret avantatge al pilot o a un grup (castellà: grupo de
escapados, pelotón; francès: peloton; anglès: bunch).
Escàner: aparell òptic que explora un objecte o una regió i transfereix la informació que n’obté a
un suport informàtic (castellà: escáner; francès: scanner; anglès: scanner);
escanejar: explorar seqüencial d’un objecte o una regió mitjançant un escàner (castellà: barrer,
escanear, explorar; francès: balayer, scanner; anglès: scan, to); escaneig: exploració seqüencial
d’un objecte o una regió mitjançant un escàner (castellà: barrido, exploración; francès: balayage,
scannage; anglès: scanning).
Espagueti: pasta alimentària d’origen italià de 2 a 3 mm de diàmetre i de més de 200 mm de
longitud. generalment, s’utilitza en plural (castellà: espagueti; francès: spaghetti; anglès: spaghetti).
Estand: (masculí) instal·lació que les empreses i entitats munten per a la promoció o la venda dels
seus productes o serveis durant la celebració de fires i exposicions (castellà: estand; francès i
anglès: stand).
Estic: (masculí) pal format per un mànec i per una part inferior corba amb què s’impulsa la bola
(castellà i anglès: stick; francès: crosse, stick).
Estoc: (masculí) conjunt de productes que hom té acumulats ja que en preveu la despesa (castellà i
anglès: stock; francès: réserve).
Estrès: (masculí) estat de tensió aguda de l’organisme provocat per una situació d’amenaça o
d’agressió fisiològica, psíquica, etc. (castellà: estrés; francès i anglès: estress).
Exhaurir la via administrativa: (verb transitiu) exhaurir la possibilitat de presentar més recursos
administratius (castellà: agotar la vía administrativa; francès: épuiser la voie administrative).
Fitxer adjunt: (masculí) document de text, imatge, etc., que s’annexa a un missatge de correu
electrònic (castellà: archivo añadido; francès: fichier joint; anglès: attached file, attachment).
Flaix: (masculí) aparell utilitzat en fotografia que produeix una llum molt intensa de curta durada, a
fi de compensar la insuficiència o el desequilibri de la llum disponible per a la presa d’una
fotografia (castellà: flash; francès: flash, lampe flash; anglès: flash, flash bulb, flash lamp,
photoflash).
Format: (masculí) descripció estructural d’una seqüència de dades en un llenguatge de
programació, on s’especifica el tipus, la llargada i la disposició de cada element (castellà: formato;
francès i anglès: format); formatació: (femení) acció d’adaptar un suport a un format determinat
perquè el sistema hi pugui llegir i escriure dades (castellà: formateo; francès: formatage; anglès:
formatting); formatar: (verb transitiu) adaptar un suport a un format determinat perquè el sistema
hi pugui llegir i escriure dades (castellà: formatear; francès: formatage; anglès: formatting).
Fulletó: (masculí) telesèrie molt llarga i d’un to marcadament melodramàtic (castellà: culebrón;
francès: feuilleton, radio-roman; anglès: serial, soap opera). Segons el context es poden utilitzar
també les denominacions genèriques serial o telenovel·la.
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Futbet: (masculí) variant del futbol practicada entre dos equips de sis o set jugadors, generalment a
l’aire lliure, en un terreny de superfície llisa i amb unes dimensions de 38 a 42 m de llargada i de 20
a 25 m d’amplada (castellà: fulbito, futbito).
Gasoil: (masculí) líquid inflamable, incolor o lleugerament groguenc, menys dens que l’aigua, que
s’obté en la destil·lació del petroli, entre 220oC i 360oC (castellà: gasoil, gasóleo; francès: gas-oil,
gazole; anglès: gas oil).
Gelatera: (femení) recipient per a refredar begudes o mantenir-les en fresc (castellà: heladora;
anglès: ice-cream freezer; francès: sorbetière).
Glaçonera: (femení) recipient per a conservar o servir els glaçons (castellà: cubitera, cubo de hielo;
anglès: ice pail; francès: seau à glace) || motlle per a fer glaçons (castellà: cubitera; francès: bac à
glaçons; anglès: ice cube tray).
Globalització (sinònim: mundialització): (femení) procés pel qual un fenomen polític, econòmic,
social o cultural esdevé d’àmbit universal (castellà: globalización, mundialización; francès:
mondialisation, planétarisation, planétisation; anglès: globalisation, globalization).
Heliexcursió: (femení) excursió amb helicòpter realitzada amb finalitats esportives o de lleure
(castellà: excursión en helicóptero; anglès: heli-trip).
Hodoteca: (femení) centre de documentació que conté una col·lecció ordenada de llibres, guies,
mapes i material audiovisual sobre viatges (castellà: viajeteca).
Interlocutòria: (femení) resolució judicial motivada que decideix una incidència en un procés i no
les qüestions de fons, que han d’ésser resoltes per mitjà de sentència (castellà: auto; francès:
interlocutoire; anglès: interlocutory).
Internauta (sinònim complementari: cibernauta): (masculí i femení) usuari d’Internet (castellà:
cibernauta, internauta; francès: cybernaute, internaute; anglès: cybernaut, internaut).
Ionqui: (masculí) drogoaddicte, especialment el que ho és per via intravenosa (castellà: yonqui;
francès: junk, junkie; anglès: junker, junkie, junky). Nota: denominació argòtica i connotada que es
pot evitar amb el substantiu toxicòman o si cal, amb el sintagma explicatiu toxicòman per via
intravenosa.
Jutge –essa de foto d’arribada: (masculí i femení) jutge responsable del funcionament de l’aparell
de cronometratge electrònic i de determinar, juntament amb dos adjunts, la classificació dels
competidors i els temps respectius (castellà: juez de photo-finish; francès: juge de photo d’arrivée;
anglès: photo-finish judge).
Gínger: (masculí) beguda gasosa edulcorada preparada amb extret de gingebre (castellà: ginger-ale;
francès: ginger-ale; limonade au gingembre; anglès: ginger ale).
Labor de retalls: (femení) tècnica que consisteix a cosir i ajuntar retalls de tela de colors, dibuixos
i formes diferents. També serveix per definir la tela que s’obté (castellà: labor de retazos,
patchwork; francès: mosaïque, patchwork: anglès: patchswork).
Lectiu: (adjectiu) dit del dia en què hi ha classe en els centres docents (castellà: lectivo; francès:
scolaire; anglès: school).
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Leitmotiv: (masculí) tema central i recurrent d’una obra, especialment en literatura i música
(castellà: leitmotiv; francès: leitmotiv; anglès: leitmotif, leitmotiv).
Libido: (femení) energia vital que brolla de l’instint i origina i dirigeix les manifestacions de
l’impuls sexual (castellà, francès i anglès: libido).
Lífting: (masculí) operació d’estirar la pell amb algun producte cosmètic per fer-la esdevenir llisa
(castellà: lífting; francès: lifting, lissage; anglès: lifting).
Línia permanent: (femení) línia telefònica oberta les 24 hores del dia, o durant un horari ampli,
mitjançant la qual una empresa presta servei d’assessorament, de consulta o bé d’assistència tècnica
als seus clients (castellà: línea caliente; anglès: hot line).
Líquid correctiu: (masculí) (sinònim complementari: corrector líquid) líquid generalment blanc
que s’utilitza per a tapar errors d’escriptura i que permet, un cop sec, escriure-hi al damunt (castellà:
corrector líquido; francès: correcteur liquide; anglès: correcting fluid).
Llista d’adreces d’interès (femení) (sinònim: llista de preferits) conjunt d’adreces de pàgines
web que un internauta visita i desa en la memòria del navegador a fi de facilitarhi l’accés en
ocasions posteriors (castellà: favoritos, lista caliente, marcadores; francès: liste de signets; liste
privilégiée; anglès: bookmark list, bookmarks, favourites, hot list, hotlist).
Llista d’èxits: (femení) llista que classifica els discos, les cançons, els programes radiofònics o
televisiu, etc., de més èxit, presentats seguint l’ordre decreixent de la seva popularitat (castellà: hit
parade, lista de éxitos; francès: hit-parade, palmarès; anglès: hit parade).
Llitera: (femení) llit estret i articulable on el client s’ajeu durant els tractaments de cosmètica
(castellà: camilla, litera; francès: lit de repos; anglès: couch).
Lobbisme: (masculí) conjunt d’accions dutes a terme per un lobby (castellà: lobbismo, lobbying;
francès: lobbying, lobbyisme; anglès: lobbying, lobbyism); lobbista: (masculí i femení) membre
d’un lobby (castellà: lobbista; francès i anglès: lobbyist); lobby: (masculí) grup de persones
influents que intenta activament de persuadir els poders públics perquè es legisli o s’emprengui una
acció determinada en benefici dels seus interessos (castellà, francès i anglès: lobby).
Luthier –a: (masculí i femení) (sinònim: violer –a) constructor i reparador d’instruments musicals
de corda, especialment violins, violes, violoncels i contrabaixos (castellà: luthier, violero; francès:
luthier; anglès: luthier, violin-maker); luthieria: (femení) (sinònim: violeria) art i ofici de luthier
(castellà: lutería, lutherie, violería; francès: lutherie; anglès: violin-making); luthieria: (femení)
(sinònim: violeria) obrador i botiga de luthier (castellà: lutería, lutherie, violería; francès: lutherie).
Majorista de viatges: (femení) (forma desestimada: operador turístic) empresa majorista que
confecciona i prepara serveis i paquets turístics per a vendre’ls a l’engròs a agències de viatges
detallistes (castellà: operador turístico, touroperador; francès: organisateur de voyages, voyagiste;
anglès: tour operator).
Maregassa: (femení) mar amb onades que oscil·len entre 2,5 i 4 m, corresponent al grau 5 de
l’escala de Douglas (castellà: mar gruesa; francès: mer forte; anglès: rough sea).
Marejol: (masculí) mar amb onades que oscil·len entre 0,1 i 0,5 m, corresponent al grau 2 de
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l’escala de Douglas (castellà: marejadilla; francès: mer belle; anglès: smooth sea).
Maror: (femení) mar amb onades que oscil·len entre 0,5 i 1,25 m, corresponent al grau 3 de
l’escala de Douglas (castellà: marejada; francès: mer peu agitée; anglès: slight sea).
Màrqueting: (masculí) aplicació d’un conjunt de tècniques planificades, coherents i dinàmiques
per a obtenir un procés de producció, distribució i venda de productes o serveis eficient (castellà:
marketing, mercadotecnia; francès: marketing, mercatique; anglès: marketing).
Marxandatge (masculí) conjunt de tècniques i accions dutes a terme en el punt de venda amb
l’objectiu d’augmentar el poder d’atracció dels productes exposats i estimular-ne la venda (castellà:
mercadeo, merchandising; francès: marchandisage, merchandising; anglès: merchandising). Nota:
aquesta denominació s’usa sovint també per a referir-se al «conjunt d’accions d’explotació d’una
marca o d’algun dels seus elements característics (logotip, personatges, etc.) fora del seu àmbit
habitual d’activitat».
Màster: (masculí) (sinònim complementari: mestratge) curs de formació professional
especialitzada que s’imparteix en certes escoles i universitats, preferentment dirigit a postgraduats
de llicenciatura (castellà: master; francès: maîtrise; anglès: master).
Mediateca: (femení) centre que recull, guarda en dipòsit i difon documents en qualsevol mena de
suport, ja sigui paper, vídeo, enregistrament fonogràfic, etc. (castellà: mediateca; francès:
médiathèque; anglès: media library).
Merengue: (masculí) ball d’origen antillà semblant a la samba, caracteritzat per un moviment de
malucs accentuat en sentit contrari als dels peus i per una lleugera flexió de genolls (castellà:
merengue; francès: mérengué, méringue; anglès: merengue, méringue).
Mezzosoprano: (femení) veu femenina de registre intermedi entre el de soprano i el de contralt
(castellà, francès i anglès: mezzo-soprano). Nota: sovint s’utilitza la forma abreujada mezzo.
Migfondista: (masculí i femení) (sinònim: nedador –a de mig fons) nedador especialitzat en proves
de 200 i 400 m (castellà: mediofondista, nadador de medio fondo; francès: nageur de demi-fond;
anglès: middle-distance swimmer).
Mitjana de gols: (femení) conjunt de procediments matemàtics utilitzats per a desfer un empat de
punts entre dos o més equips que han obtingut el mateix nombre de punts al final d’un campionat
(castellà: goal average, porcentaje de goles, promedio de tantos; francès i anglès: goal-average).
Mostratge: (masculí) (sinònim complementari: mostreig) procediment que consisteix en l’elecció
d’una mostra (castellà: muestreo; francès: carottage, échantillonnage; anglès: sampling).
Motocròs: (masculí) modalitat de motociclisme que consisteix a disputar curses de velocitat en un
circuit de terreny accidentat a camp obert (castellà i francès: motocross; anglès: moto-cross).
Múixing: (masculí) (sinònim: trineu de gossos) esport consistent en el tir de trineus amb gossos
nòrdics (castellà: mushing, trineo con perros; francès: traîneau à chiens; anglès: dogsledding,
mushing).
Musli: (masculí) aliment compost per cereals, fruita seca, mel i altres ingredients, que se sol menjar
barrejat amb llet o iogurt (castellà: muesli, müsli; francès: muesli, müesli; anglès: muesli).
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Mussaca: (femení) menja cuita al forn, elaborada amb albergínia tallada a rodanxes, fregida i
disposada en forma de capes, les quals alternen amb capes de carn picada i assaonada de vedella, de
be o d’una barreja de totes dues, en què s’afegeixen altres ingredients i condiments segons les zones
geogràfiques (castellà: musaca; francès: moussaka; anglès: mousaka, moussaka).
Navegador: (masculí) (sinònim complementari: explorador) programa informàtic que serveix per
a navegar (castellà: explorador, navegador; francès: navigateur; anglès: browser, explorer,
navigator).
Navegar: (verb intransitiu) moure’s pels diversos serveis, recursos o conjunts d’informació d’una
xarxa, un sistema informàtic o una aplicació (castellà: navegar; francès: naviguer; anglès: to
browse, to navigate).
Nedador –a de papallona: (masculí i femení) nedador especialitzat en proves de papallona
(castellà: nadador de mariposa; francès: nageur de papillon, papilloneur; anglès: butterfly swimmer,
butterflyer).
Nota adhesiva: (femení) (denominació comercial: Post-it®) full petit, generalment de color, amb
una banda adhesiva que permet d’enganxar-lo i desenganxar-lo diverses vegades, utilitzat per a
deixar notes (castellà: nota adhesiva, nota de quita y pon; francès: feuille mobile, feuillet mobile,
papillon adhésif repositionnable; anglès: looseleaf paper, removable self-stick note).
Òfset: (masculí) tècnica d’impressió indirecta que utilitza formes litogràfiques o bé planxes en
relleu (castellà, francès i anglès: offset).
Opi: (masculí) element de mobiliari urbà consistent en una caixa de llum col·locada verticalment
sobre un peu, que habitualment exhibeix cartells publicitaris (castellà: mupi, opi; francès: MUPI).
Nota: Opi és la sigla lexicalitzada del sintagma objecte publicitari il·luminat.
Pàdel: (masculí) esport de pilota en què s’enfronten dues parelles de jugadors, que es desenvolupa
en una pista rectangular de 10 m d’amplada per 20 m de llargada dividida transversalment per una
xarxa i circumdada per parets en els fons i en els extrems dels laterals i una reixa metàl·lica al llarg
de tot el perímetre, consistent a colpejar la pilota amb una pala per fer-la passar per damunt de la
xarxa, de manera que l’adversari no la pugui tornar (castellà: pádel; francès: padel; anglès: paddle,
padel).
Pagament per visió: (masculí) sistema de facturació de les cibertires en què l’anunciant paga
segons el nombre de vegades que la cibertira que anuncia el seu producte ha estat vista pels
internautes, independentment de la manera com s’hi hagi accedit (castellà: pago por visión; francès:
paiement à l’affichage, paiement à la séance; anglès: display payment, pay-per-view).
Pal: (masculí) cadascuna de les peces verticals que sostenen la xarxa de la porteria de futbol i
d’altres esports (castellà: poste; francès: poteau; anglès: post).
Paper correctiu: (masculí) (denominació comercial: Tipp-Ex®) paper impregnat per una cara
d’una substància generalment blanca, emprat per a tapar els errors comesos en l’escriptura a
màquina (castellà: papel corrector; francès: papier correcteur; anglès: correction paper).
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Paper maixé: (masculí). Material fabricat amb pasta de paper barrejada amb GLUTEN o altres
substàncis enduridores, o amb fulls de paper empastats els uns sobre els altres (espanyol, papel
maché¸; francès: papier mâché; anglès: papier-mâché).
papillota: (femení). Full de paper d’alumini o de paper untat amb oli. (espanyol, papillota,
papillote; francès: papillote; anglès: papillote).
paravent. (masculí). moble que consisteix en dos o més bastidors coberts de tela, etc. Que s´utilitza
per a resguardar-se de l´aire, establir una separació en una habitació,etc (espanyol, biomo¸; francès:
paravent).
Parpareig (Masculí, Electr., Inform., Telecom.) Canvi periòdic o intencionat de la intensitat d´un o
diversos elements gràfics o segments amb oli. (espanyol, intermitencia, parpadeo; francès:
clignotement; anglès: blinking).
Passavins (masculí i femení). Cambrer especialitzat a servir els vins i els licors en els restaurants o
hotels en què no hi ha sommelier.
Patrocinador (masculí i femení). Persona física o jurídica que fa un patrocini. (espanyol,
patrocinador, sponsor; francès: commanditaire, sponsor; anglès: sponsor).
Patrocini (masculí). promoció en la imatge d’una empresa, un producte o un servei, per mitjà de la
protecció i el sosteniment econòmic d’una activitat o un programa amb finalitats comercials.
(espanyol, patrocinio; francès: parrainage, sponsoring; anglès: sponsorship).
pesticida (m): Substància o mescla de substàncies destinada a prevenir o controlar qualsevol
espècie indesitjable de plantes i animals, que inclou també qualsevol substància o mescal de
substàncies, destinada a ser utilitzada com a reguladora del creixement vegetal, com a defoliant
o com a dessecant (es: pesticida, plaguicida; fr; pesticide, produit pesticide; en: pest control
product, pesticide). Sinònim: producte fitosanitari.
petanca (f): Joc disputat entre dos jugadors o dos equips que consisteix a fer rodar unes boles
fins a situar-les al més a prop possible del boling (es: petanca; fr: pétanque)
peto (m): tors de tela més o menys llarg i ample que cobreix la part superior del pit. (es: peto;
fr: bavette; en: bin)
píling (m): operació de treure, amb un producte cosmètic, la capa més superficial de la pell per
eliminar-ne les cèl·lules mortes (es: peeling; fr: exfoliation; en: peeling).
pilot (m) conjunt més nombrós de corredors durant una cursa, que esdevé el nucli tàctic al
voltant del qual es desenvolupen les accions i les situacions de la prova (es: grupo principal,
pelotón; fr: peloton; en: bunch).

pin. (m) Emblema o senyal que es porta a la solapa o subjecte a la roba, de caràcter commemoratiu,
propagandístic o lúdic (es pin; fr épinglette, pin’s; en pin)
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pirata. (m) Persona que s’introdueix de forma il·legal en un sistema de seguretat informàtic a fi de
produir-hi un perjudici o treure’n un profit. (es intruso; fr braqueur informatique, pirate, pirate
informatique; en cracker).
pizza (f). Pasta salada d’origen italià feta de massa de pa i coberta amb formatge, tomàquet i altres
ingredients salats i que es cou al forn. (es., fr., en: pizza).
playback (en, m). Execució en què hom simula cantar o interpretar una peça prèviament
enregistrada (es, fr, en, playback)

Bibliografia: TERMCAT (2001): Nou diccionari de neologismes. Barcelona: Ed. 62.
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