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Els mariners posen nom a la mar i a la terra:  
la talassonímia
Projectes per a ensenyar i aprendre onomàstica

COMITÉ CIENTÍFIC

Emili Casanova (AVL, UV, SdO)
Jordi Colomina (AVL, UA)
Josep M. Escolano (CEFIRE d’Alacant, UA)
Maria Isabel Guardiola (AVL, UA)
Francesc Xavier Llorca (UA)
Josep Martines (AVL, UA)
Antoni Mas (UA)
Brauli Montoya (AVL, UA)
Joan Tort (UB, SdO) 
Silvia Veà (URV, SdO)

COMITÉ ORGANITZADOR

Jesús Bernat (SdO)
Maria Isabel Guardiola (AVL, UA)
Josep Martines (AVL, UA)
Brauli Montoya (AVL, UA)

ORGANITZEN

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Departament de Filologia Catalana  
de la Universitat d’Alacant

Societat d’Onomàstica

COL·LABOREN

CEFIRE d’Alacant
IEC (Delegació d’Alacant)

Convalidable per crèdits d’activitats universitàries
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DIVENDRES 3 de DESEMBRE

18.00 h  
Presentació de la Jornada

18.15 – 19.00 h  
Conferència inaugural d’Enric Ribes (IEC): 
«Talassonímia catalana».

19.00 – 19.45 h  
Presentació de comunicacions

19.45 – 20.15 h 
Presentació dels fullets de toponímia municipal  
de l’Alacantí (Alacant, Aigües i Mutxamel).

Presentació dels fullets de toponímia municipal  
de la Marina Baixa (Altea i la Vila Joiosa).

Presentació del fullet de toponímia municipal  
del Baix Vinalopó (Santa Pola).

DISSABTE 4 de DESEMBRE

9.00 – 10.00 h  
Ponència de Francesc Xavier Llorca (UA) i  
M. Àngels Sempere (AVIVA Santa Pola) & Antoni Mas (UA):  
«Talassonímia del migjorn valencià».

10.00 - 10.45 h  
Presentació de comunicacions

10.45 – 11.15 h 
Descans

11.15 – 12.00 h  
Ponència de Cosme Aguiló (UIB): «Talassonímia de  
la Mediterrània».

12.00 – 13.15 h  
Presentació de projectes per a ensenyar i aprendre 
onomàstica.

13.15 – 14.00 h  
Ponència sobre didàctica de l’onomàstica, a càrrec  
de docents de primària i secundària.

14.00 – 16.00 h  
Dinar 

16.00 – 17.30 h  
Passejada toponímica per la ciutat d’Alacant,  
a càrrec de Carles Segura (UA) i Anna Esteve (UA).

Es poden presentar propostes de comunicació, que han 
d’abordar alguna qüestió relacionada amb els temes 
proposats, abans del pròxim 15 de setembre. S’ha 
d’enviar un correu electrònic a molla_marvil@gva.es, 
en què s’incloga el títol de la comunicació i un breu 
resum. Les exposicions de les comunicacions seran de 
15 minuts aproximadament i, posteriorment, està previst 
que es publiquen en les actes de la Jornada.


