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Novetats editorials 
 

■ Toponimia de Ribagorza. Municipio de Benavarri (Benabarre), de 
Moisés Selfa i Carlos Ángel Rizos. 
 

 
■ Atles dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet (759-

991), de Jordi Bolòs de Masclans i Víctor Hurtado Cuevas (Rafael 
Dalmau editors. Barcelona, 2009). 

 

Agenda 
 

■ Presentació del llibre "Els carrers i les partides de Xàtiva", d’Agustí 
Ventura, a càrrec de l’autor i de Jesús Bernat.  
 
Durant l’acte se celebrarà també la “Xerrada sobre l'estat dels estudis 
toponímics a les comarques de Castelló”. 
 
El 14 de gener a la llibreria Babel de Castelló.  

 

Enllaços 
 

■ Gazetteer of British Place Names (Association of British Counties) 
 

Portal web inaugurat el novembre de 2009. Inclou un nomenclàtor amb 
50.000 entrades de topònims britànics. 
 

■ The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies (Department of 
Names Studies) 
 
Recerca, assessorament, i col·laboracions en antroponímia i toponímia. 
També administra la base de dades de topònims islandesos. 

L'editorial Milenio (Lleida) ha publicat el número 30 
de la col·lecció Toponimia de la Ribagorza.  
 
Els autors han fet un recull de noms tant de 
persona com de lloc, i una llista de topònims 
ordenat alfabèticament i comentats. Els lemes van 
seguits de les coordenades UTM per a la seva 
localització.  
 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/nomenclator-oficial-de-toponimia-major-de-catalunya
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-de-ribagorza-municipio-de-benavarri-benabarre
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/atles-dels-comtats-de-rossello-conflent-vallespir-i-fenollet-759991
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/atles-dels-comtats-de-rossello-conflent-vallespir-i-fenollet-759991
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-quotels-carrers-i-les-partides-de-xativaquot-a-castello
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.gazetteer.co.uk/
http://www.arnastofnun.is/page/a_place_names
http://www.arnastofnun.is/page/a_place_names
http://www.edmilenio.com/ESP/col_milenio2.asp?id=18


 
Els materials de què disposen ―encara no s’han inclòs tots els topònims 
a la base de dades― contenen descripcions de noms de lloc presents i 
històrics i fins i tot material dels segles IX i X. També s’han recuperat 
noms propis de les populars sagues islandeses i altres documents de 
valor històric.  
 

■ National Land Survey of Iceland 

 

 
 

 

Materials: Antroponímia 
 

■ Els expedients de pensió per orfenesa: Una font d’investigació 
genealògica. L’exemple de la demarcació de Tarragona (1934-1939), 
de Roser Puig (publicat a la revista Paratge). 
 

■ La secció Materials es divideix en dos temes principals: Toponímia i 
Antroponímia. A partir d’ara aquests materials estaran també distribuïts 
en apartats de la manera següent: 
 
- Materials enviats pels col·laboradors 
- Materials de la xarxa 
- Materials de la premsa   
- Materials d’organismes oficials 
 

Bibliografia: Toponímia 
 

■ Hem afegit 35 noves referències bibliogràfiques al llistat de llibres recollits 
de la nostra bibliografia de toponímia. Disposeu per tant d’un llistat 
excel amb un total de 545 títols, tots amb la referència completa. 
 
Els llibres que hi apareixen estan ordenats alfabèticament per autor, any 
de publicació i títol de l’obra. 

 

Gentilicis 
 

■ Gentilicis de les illes Balears. Dins d’aquesta secció s’ha afegit un 
llistat excel amb els gentilicis de tots els municipis de les Illes Balears 
(descarregable). 

 
 

 
 

Societat d’Onomàstica 
Tel.: 93 567 15 00 ext. 3365 

info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

Treballa conjuntament amb el Magnússon Institut for Icelandic 

Studies en matèria de toponímia. 

http://www.lmi.is/english/gis/placenames/
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
http://www.onomastica.cat/ca/gentilicis
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
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  Notícies 
 

■ La I Jornada d'Onomàstica de la Societat d’Onomàstica se celebrarà 
a Lloret de Mar (la Selva) el 16 d’octubre de 2010.  
 
La primera circular d’aquest col·loqui s’enviarà el proper mes de febrer. 

 
■ TERMINÀLIA, la revista de la Societat Catalana de Terminologia, fa 

una crida per a la presentació d’articles (núm. 1 i 2). 
 

■ El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el projecte de llei de 
l'aranès 

 

La llei desenvolupa l'oficialitat de l'aranès a Catalunya i en preveu la 
protecció, l'ús, la difusió i el coneixement. En el Capítol III, sobre 
Onomàstica, s'hi inclouen l'article 11 sobre Toponímia, i l'article 12, sobre 
Antroponímia. 
 

■ Aprovada la llei d'ús, protecció i promoció de les llengües pròpies 
d'Aragó.  
 
Els articles que fan referència a l’onomàstica són: l’article 33, sobre 
Toponímia, i l’article 34, sobre Antroponímia. 

 
 
  Agenda 
 

■ Col·loqui: “Mapes i cartògrafs en la Guerra Civil espanyola (1936-
1939)” 
 

 
 
 
 

Dia: 5 de febrer 

Lloc: Museu Memorial de l’Exili (la 
Jonquera) 

Organitza: Museu Memorial de l’Exili  
i Grup d’Estudis d’Història de la 
Cartografia.  

Hi col·laboren: Institut Cartogràfic de 
Catalunya  i Memorial Democràtic. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-i-jornada-d039onomastica-de-la-sdo-se-celebrara-a-lloret-de-mar-la-selva
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-i-jornada-d039onomastica-de-la-sdo-se-celebrara-a-lloret-de-mar-la-selva
http://www.onomastica.cat/ca/news/terminalia-fa-una-crida-per-a-la-presentacio-d039articles
http://www.onomastica.cat/ca/news/terminalia-fa-una-crida-per-a-la-presentacio-d039articles
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-govern-aprova-el-projecte-de-llei-de-l039aranes
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-govern-aprova-el-projecte-de-llei-de-l039aranes
http://www.onomastica.cat/ca/news/l039avantprojecte-de-llei-de-l039aranes-sotmes-a-informacio-publica-conte-un-capitol-sobre-onom
http://www.onomastica.cat/ca/news/l039avantprojecte-de-llei-de-l039aranes-sotmes-a-informacio-publica-conte-un-capitol-sobre-onom
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/col·loqui-mapes-i-cartografs-en-la-guerra-civil-espanyola-19361939
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/col·loqui-mapes-i-cartografs-en-la-guerra-civil-espanyola-19361939


  
  Butlletins 
 

■ Inclòs al web el Butlletí Interior núm. 108-109 (2008), que correspon 
a les Actes del XXXII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica celebrat 
a Algemesí (2005). (33 articles_PDF) 

 
A la secció de Bibliografia també hi trobareu actualitzada la llista amb la 
relació de tot els articles que la Societat d’Onomàstica té incorporats al 
seu web.  

En total disposeu de 1.351 articles en línia sobre onomàstica. 

 

  Materials: Toponímia 
 

Materials a la Xarxa 
 

■ Maçanet de Cabrenys. Els noms de lloc, per Pere Roure i Sabà 

■ Els noms de casa del barri dels Gats (Piera) 

■ Noms de casa de Llimiana (Pallars Jussà) 

 
  Noms i Territori 
 

 
 
 
  Enllaços 

 

■ National Land Survey of Finland     
 

 

 
 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00 ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

La base de dades toponímica del 
National Land Survey of Finland conté 
800.000 noms de lloc (tots categoritzats 
i georeferenciats), en la forma aprovada 
pel Research Institute for the Lan-
guages of Finland.  
 

■ Els 200 cims més emblemàtics de Catalunya. 
(Institut Cartogràfic de Catalunya, Unitat de 
Cartografia). 

Llistat amb els cims més emblemàtics per comarca, 
amb cota, el massís o serralada i observacions. 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/bulletin/xxxii-col%C2%B7loqui-d039algemesi-2005
http://www.onomastica.cat/ca/bulletin/xxxii-col%C2%B7loqui-d039algemesi-2005
http://www.onomastica.cat/ca/bulletin/xxxii-col%C2%B7loqui-d039algemesi-2005
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.massanetdecabrenys.com/noms.html
http://www.barridelsgats.cat/noms.htm
http://www.llimiana.com/cases.php
http://www.onomastica.cat/ca/noms-i-territori-0
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.maanmittauslaitos.fi/en/default.asp?id=491&docid=1252
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.kotus.fi/?l=en
http://www.kotus.fi/?l=en
http://www.onomastica.cat/ca/noms-i-territori-0
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  26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques 
 

 
El 26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques se 
celebrarà a València del 6 a l’11 de setembre de 2010.  

La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, 
els seus departaments i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 
organitzen aquest Congrés per impulsar els estudis de Romanística.  

El congrés acull quinze seccions, una de les quals està dedicada a 
l’Onomàstica. Cada secció estarà dirigida per especialistes, que estudiaran les 
propostes de comunicació, n’escolliran les millors i moderaran les sessions. 

Recordem que el termini per a la proposta de comunicacions acaba 10 de 
febrer de 2010. Les intervencions poden durar un màxim de 20 minuts.  

El darrer dia d’inscripcions és el 30 d’abril de 2010. Podeu consultar-ne el 
preu a la primera circular.  

Organitza:  
Universitat de València 

Coordina:  
Emili Casanova Herrero 

Col·laboren:  
Generalitat Valenciana 
Biblioteca Valenciana 
Acadèmia Valenciana de la Llengua 
Ajuntament de València 
Diputació de València 
 

 
 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.uv.es/cilfr2010/
http://www.uv.es/cilfr2010/val/primera_circular.html


 
  XXIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia 
  V Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística 
 
El Gabinet d’Onomàstica de les Illes Balears informa: 

La XXIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia - V Seminari de Metodologia en   
Toponímia i Normalització Lingüística se celebrarà a Porreres, i no a Alcúdia 
com estava previst. 

Data: 27 de març de 2010. 

 

Més informació al telèfon 971 17 27 17, al web del Gabinet d’Onomàstica o a 
l’adreça sl.ono@uib.cat. 

 
  135ème Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques: 
  Paysages 

 
El 135ème Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques:  
Paysages se celebrarà a Neuchâtel (Suïssa) del 6 a l’11 d’abril de 2010. 
 

El Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS, de l’École 
National des Chartres), creat a París el 1834, per a la recerca i l’estudi de la 
història i la geografia, presenta el seu 135 congrés nacional. 

El CTHS està organitzat en nou seccions: Prehistòria i protohistòria; Història i 
arqueologia de civilitzacions antigues; Història i filologia medieval; Arqueologia i 
història de l’art de les civilitzacions medievals i modernes; Història del món 
modern, de la Revolució francesa i les revolucions; Història contemporània; 
Antropologia social, etnologia i llengües regionals; Ciències, història de les 
ciències i de la tècnica i arqueologia industrial; Ciències geogràfiques i medi 
ambient. 

L’edició d’aquest 135è congrés, que se celebrarà a la ciutat de Neuchâtel 
(Suïssa), es divideix en sis temes dedicats al Paisatge. Pel que fa a la 
Toponímia, hi trobareu: 

Thème 1: Des mots pour le dire:  

- Le paysage: langue et toponymie  
- Le paysage: aproche sémiologique et semantique. 

 

Consulteu el programa complet o el web del CTHS. 

Lloc:  Faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Neuchâtel 
(Suisse), espace Agassiz, 1. 

 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00 ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda/xxiii-jornada-d039antroponimia-i-toponimiav-seminari-de-metodologia-en-toponimia-i-normalitza
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/xxiii-jornada-d039antroponimia-i-toponimiav-seminari-de-metodologia-en-toponimia-i-normalitza
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/go/
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/go/
mailto:sl.ono@uib.cat
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/go/
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/go/
http://cths.fr/hi/index.php
http://cths.fr/co/zoom.php?type=st&id=573
http://cths.fr/co/congres.php?id=-1
http://cths.fr/hi/index.php
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
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  Notícies de toponímia 
 

■ S'aprova el canvi de denominació Alfara de Algimia per la forma Alfara 
de la Baronia (Camp de Morvedre). 
 

■ S'aprova el canvi de denominació Sant Joan de l’Ènova per la forma 
exclusiva en valencià Sant Joanet (Ribera Alta). 

 

  Materials 
 

Toponímia: premsa 

■ L'Estat es nega a catalanitzar els topònims nord-catalans a les 
carreteres, per Oriol Mas (El Punt, 09/02/2010) 

 

  Novetats editorials 
 

 
 

  Agenda 
 

■ II Jornada in memoriam de Josep Panisello: El món fascinant de les 
paraules, el 5 i 6 de març de 2010 a Jesús (Baix Ebre). 

 
La Jornada inclou comunicacions sobre toponímia.  
Consulteu el programa. 
 
 
 
 

■ Diccionari pràctic d'ortografia catalana, per 
Joan Abril (ed. Educaula. Barcelona, 2009) 

 

Conté més de 55.000 mots catalans, inclosos 
topònims, antropònims, noms d’institucions, 
empreses i entitats. 
 
734 pàgines 
21 € 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/127559-lestat-es-nega-a-catalanitzar-els-toponims-nord-catalans-a-les-carreteres.html
http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/127559-lestat-es-nega-a-catalanitzar-els-toponims-nord-catalans-a-les-carreteres.html
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/ii-jornada-in-memoriam-de-josep-panisello-el-mon-fascinant-de-les-paraules
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/ii-jornada-in-memoriam-de-josep-panisello-el-mon-fascinant-de-les-paraules
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/ii-jornada-in-memoriam-de-josep-panisello-el-mon-fascinant-de-les-paraules


■ I Jornada d’Onomàstica, el 16 d’octubre de 2010 a Lloret de Mar (la Selva) 
 

  
 
Organitza: Societat d’Onomàstica i Centre d’Estudis Selvatans 
Lloc: Sala de l’Antic Sindicat (sant Pere, 26, 1r pis). 
 

 Àmbits d’estudi 
- Onomàstica vinculada a la Selva històrica (Gironès, Selva i Alt Maresme) i 

territoris adjacents o històricament vinculats. 
- Toponímia marina de la costa de l’Alt Maresmes, la Selva i Vall d’Aro. 

 
Proposta de temes 
- noms de carrers, veïnats, etc. 
- noms d'animals en toponímia 
- renoms, malnoms, motius, noms de masos... 
- exploració d'una font documental (capbreus, amillaraments...) 
- toponímia marina (platges, roques, illots, senyes...) 
- llinatges, nissagues, migracions que importen cognoms 
- noms de camins segons la seva funció (missader, peixater...) 
- reculls d'interès toponomàstic en la bibliografia erudita del XIX i del XX 
- toponímia i cartografia antiga 
- aspectes dialectals a través de la toponímia 

 
Inscripcions 

  Centre d’Estudis Selvatans, Apartat de Correus 80 
  17430 Santa Coloma de Farners. Tel.: 972 84 21 46 – ces@ddgi.cat 
 

Termini inscripcions i resums: 15 d’abril de 2010 
Termini lliurament de comunicacions: 13 d’octubre de 2010  

 

Patrocina: 

 
 

Col·labora: Universitat de Girona, Arxiu Comarcal de la Selva, Servei d’Arxiu 
Municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/seminar/i-jornada-d039onomastica-a-lloret-de-mar
http://www.onomastica.cat/
http://www.selvatans.cat/web/index.php
http://www.selvatans.cat/web/index.php
mailto:ces@ddgi.cat
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.selvatans.cat/web/index.php


  
  
Full de novetats Onomàstica.cat / Núm. 42_ 12 de febrer de 2010 
 
  Agenda 
 

■ Presentació del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, el 
23 de febrer a les 19 hores (Institut d’Estudis Catalans. C/ Carme, 47). 

 

■ IV Jornada d'Onomàstica. "Toponímia i antroponímia de la Governació 
dellà Uixó-Castelló de la Plana", organitzada per l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua el 26 i 27 de febrer de 2010 a Vila-real (Adjuntem programa.) 

 
  Noms i territori 

 

 
 
  Materials i recursos a la xarxa 

 
■ La religion dans la toponymie, per Sylvie Lejeune (IGN). La religió a la 

toponímia francesa. 
 

■ Tesis Doctorals en Xarxa (premeu el títol per accedir -hi) 
-  Configuració del paisatge medieval: el comtat de Barcelona fins al segle XI 
- Onomàstica osorenca. Toponímia pretèrita i present dels termes municipal i 

parroquial d'Osor (La Selva) 
- Toponimia de la Baja Ribagorza Occidental 
- Toponimia del Valle Medio del Ésera (Huesca). Estudio lingüístico y 

cartografía 
 

TDX és un dipòsit, en format digital, de tesis doctorals de les universitats. Permet la 
consulta a través d'internet del text complet, fer cerques per autor/a, director/a, títol, 
matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc. Està 
gestionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i el Centre de 
Supercomputació de Catalunya, i patrocinat per la Generalitat de Catalunya. 
 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

■ Els noms de carrers i places de Catalunya 
(Institut Cartogràfic de Catalunya, 2008). 
 
Sobre els noms més posats als vials urbans de 
Catalunya. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/iv-jornada-d039onomastica-quottoponimia-i-antroponimia-de-la-governacio-della-uixocastello-de
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/iv-jornada-d039onomastica-quottoponimia-i-antroponimia-de-la-governacio-della-uixocastello-de
http://www.onomastica.cat/ca/noms-i-territori-0
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/actes/actes_2002/lejeune/article.htm
http://www.tdx.cesca.es/
http://www.tdx.cesca.es/TDX-0929106-110301
http://www.tdx.cesca.es/TDX-0213107-124144
http://www.tdx.cesca.es/TDX-0213107-124144
http://www.tdx.cesca.es/TDX-0204105-130708
http://www.tdx.cesca.es/TDX-0217105-105538
http://www.tdx.cesca.es/TDX-0217105-105538
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/Els%20noms%20de%20carrers%20i%20places%20de%20Catalunya.pdf
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■ Presentació del Nomenclàtor de toponímia major de Catalunya 

  

 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

El proppassat 23 de febrer 
a les set del vespre es va 
presentar a la seu de 
l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) la nova edició del 
Nomenclàtor oficial de 
toponímia major de Cata-
lunya. A l’acte hi van 
assistir el vicepresident de 
la Generalitat de Cata-
lunya, Josep Lluís Carod- 
Rovira, i el president de 
l’IEC, Salvador Giner. 
 
Alguns mitjans de comu-
nicació visuals es van fer 
ressò d’aquesta presen-
tació. Com a novetat han 
subratllat sobretot la intro-
ducció de la transcripció 
fonètica dels topònims. 
 
Esq.: Vídeo que recull la 
notícia que va oferir TV3 
de la presentació del 
Nomenclàtor (a la carta a 
la pàgina web de Televisió 
de Catalunya), on hi podeu 
veure l’entrevista a Josep 
Moran, director de l’Oficina 
d’Onomàstica de l’IEC.  
 
[Premeu la imatge de dalt 
per enllaçar amb el vídeo.] 
 

mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.tv3.cat/videos/2733770/La-pronuncia-correcta-dels-pobles


 
 

 
 

Full de novetats Onomàstica.cat / Núm. 43_ 24 de febrer de 2010 
 

  Novetats editorials 

 

 

 

  

 

  Materials a la premsa: antroponímia 

■ Caterina i Catalina, per Gabriel Bibiloni (L'Espira, 13/02/2010) 

“Deriva del nom grec Aikaterínē, d'origen discutit. La culpa del fet que hi hagi 
tantes Caterines en el món és d'una jove egipciana del segle IV,...” 
 

  Cartografia 
 

■ Catàleg en línia de la Biblioteca i la Cartoteca del Centre Excursionista de 
Catalunya (nou enllaç directe) 
 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
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■ Toponimia de Ribagorza. Municipio de Torre la 
Ribera, per Jesús  Vázquez Obrador.  

 
L’editorial Milenio (Lleida, 2010) publica amb aquest 
el número 31 de la seva col·lecció “Toponimia de la 
Ribagorza”.  
Preu: 12 euros / Pàgines: 152 

■ L'Editorial Denes (València, 2010) ha publicat un CD 
amb el títol "Les comarques valencianes. Guia 
bibliogràfica bàsica 2010" que conté 822 pàgines 
de bibliografia exhaustiva sobre tradicions, història, 
antroponímia i toponímia dels municipis i pobles 
valencians, i que recull tant llibres com articles en 
revistes diverses. Recull bibliogràfic de José Bordes 
García i Josep Antoni Llibrer Escrig. Pròleg d'Emili 
Casanova. 

Està prevista l’edició d’aquesta guia en paper.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://bibiloni.cat/ambbonesparaules/caterina.html
http://www.onomastica.cat/ca/cartografia-0
http://biblioteca.cec.cat/opac_cec/
http://biblioteca.cec.cat/opac_cec/
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-de-ribagorza-municipio-de-torre-la-ribera
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-de-ribagorza-municipio-de-torre-la-ribera
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  Notícies  

 
■ Crida de comunicacions per a la XXIII Jornada d’Antroponímia i Toponímia-

V Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística 
 

El Gabinet d'Onomàstica informa que el termini per a la presentació de 
ponències i comunicacions és el 26 de febrer. La proposta de comunicacions es 
pot enviar per correu electrònic a l’adreça sl.ono@uib.cat. O per correu ordinari:  

Gabinet d'Onomàstica - Edifici Ramon Llull Campus universitari 
Carretera de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma / Tel.: 971 17 27 17, de 9 a 14 h. 

Cal enviar el títol juntament amb un resum (màxim 200 paraules). 

Informació General 

Bases per a la presentació de comunicacions 
 

  Enllaços 

 
■ Australian National Placenames Survey (ANPS) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
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L’objectiu de  ANPS és la creació i el 
manteniment de la base de dades de 
noms geogràfics (180.000 topònims) i 
l’elaboració d’un nomenclàtor de 
toponímia australiana. 

L’ANPS investiga la història, l’eti-
mologia i el significat dels topònims i 
col·labora amb les autoritats per a 
l’estandardització de la toponímia.  

 

Es dedica sobretot a la recerca en toponímia des d’una vessant més cultural, i 
estudia tant els noms indígenes com els noms de lloc introduïts en èpoques 

posteriors. És membre del Committee for Geographical Names in Australasia. 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-gabinet-d039onomastica-fa-una-crida-a-la-presentacio-de-comunicacions
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-gabinet-d039onomastica-fa-una-crida-a-la-presentacio-de-comunicacions
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/go/
mailto:sl.ono@uib.cat
http://www.uib.cat/ca/infsobre/serveis/generals/slg/go/pdf/InfoXXIIIJor2010.pdf
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/go/pdf/CorBASEScomunicXXIIIjor.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.anps.org.au/index.html
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.icsm.gov.au/cgna/
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  Novetats editorials 

■ Toponímia de Torroella de Montgrí, per Moisés Selfa Sastre.  

Premi VI Beques de recerca Joan Torró i Cabratosa en modalitat de ciències 
socials. Títol del treball de recerca: “Toponímia de Torroella de Montgrí (Torroella 
de Montgrí, l'Estartit i les illes Medes, Sobrestany i la Bolleria)". Publica Museu 
de la Mediterrània i Patronat del Montgrí. pp.: 113-310. 

 

■ Els noms de lloc al terme de Vila-real, per Jacinto Heredia.  

 
 

■ Per cingles, avencs i masos, de Josep Lluís Viciano. 

 

■ Vistabella del Maestrat, entre Penyagolosa i el Montlleó (Mapa i guia 
excursionista. 1:25 000). Toponímia de J. Bernat. (Tossal Cartografies, 2009.) 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

Partides i subpartides, l'odonímia, la hidronímia, la 

construcció (alqueries, sénies, molins, ponts, corrals i 

ventes) han estat reflectits dins el llibre gràcies al treball de 

camp, la recerca dins els arxius l i la utilització de fonts 

cartogràfiques.  

Publicat per l’Ateneu XXI Vila-real (2009). 

 

Vuitanta-tres articles (1965-2005) reunits en un volum de 
373 pàgines. 

Inclou una secció dedicada a la toponímia: “El Carbo”, 
“Cavitat i documents”, “Notes per al coneixement dels 
llocs”, “Penyagolosa. Topònims espuris”, “El clot del 
Menescal” i “Cingle-cingla”. 

Publicat per la Societat Castellonenca de Cultura l’any 
2009. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-del-terme-municipal-de-torroella-de-montgri
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/els-noms-de-lloc-al-terme-de-vilareal
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/per-cingles-avencs-i-masos
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/vistabella-del-maestrat-entre-penyagolosa-i-el-montlleo-mapa-i-guia-excursionista-125000
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/vistabella-del-maestrat-entre-penyagolosa-i-el-montlleo-mapa-i-guia-excursionista-125000
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/


 
 

  
  

Full de novetats Onomàstica.cat / Núm. 44_ 4 març de 2010 
  

  Novetats editorials 

 

■ Els noms de lloc, cognoms i renoms de Vinyols i els Arcs, d’Albert Manent i 
Laureà Pagarolas (Ajuntament de Vinyols i els Arcs, 2009).  

Recull de noms de persona i de lloc d’aquest municipi del Baix Camp. 
 

  Bibliografia 

 
■ S’ha actualitzat la bibliografia bàsica sobre toponímia (es pot descarregar la 

darrera versió: PDF bibliografia_1.3_TOPONÍMIA).  

Són 21 pàgines que inclouen un total de 552 títols, incloses les darreres 
novetats editorials sobre les que informem en aquest full.  
 

  Materials 

  

 

  Enllaços 

■ Nomenclátor de Aragón: Municipios, entidades singulares y núcleos de 
población de Aragón (Instituto Aragonés de Estadística). 

Es poden descarregar els arxius excel amb tota la informació per comarques o 
bé fer cerques directes d’unitats poblacionals (comarques, municipis, entitats 
poblacionals i nuclis de població) per nom o part del nom.  

S’obté, a més del topònim, informació sobre la composició, la localització, xifres 
de població i la superfície. Inclou també un breu informe amb les altes i baixes 
del nomenclàtor de 2009 respecte del de 2008. 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

Materials a la Xarxa 

■ Els noms de les cases d’Alpens (Osona) 

■ Els noms de Jafre (Baix Empordà) 

■ Noms de casa, motius i personatges de Viladecans 
(Baix Llobregat) 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/els-noms-de-lloc-cognoms-i-renoms-de-vinyols-i-els-arcs
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_02/IAEST_0203/IAEST_020300/BUSQUEDA_UNIDADES
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_02/IAEST_0203/IAEST_020300/BUSQUEDA_UNIDADES
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.aj-viladecans.es/files/1625-490-arxiu/nomsdecasa.pdf
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  Agenda  

 

 

 

  Materials 

Materials a la Xarxa 

■ Toponímia de Gelida (Alt Penedès) 

■ Noms de les cases d’Aristot (Alt Urgell) 

■ Viladecans: El veïnat de la meva infantesa. Records d'en Manel Sunyer Mas. 
Capítol 10. “Noms de casa, motius i personatges de la meva infantesa i 
joventut” (14 pàgines) 

  Enllaços 

 
■ Institutet för språk ock folkminnen 

L’institut suec per la llengua i la cultura popular té seccions dedicades a la 
toponímia (“Ortnamn”) i a l’antroponímia (“Personamn”). Només en suec. 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

Programa de la  XXIII Jornada 

d’Antroponímia i Toponímia - 
V Seminari de Metodologia en 
Toponímia i Normalització Lingüística 
 
Porreres, 27 de març de 2010 
Gabinet d’Onomàstica, UIB 
 

Ponències inaugurals: 
“La segona edició del Nomenclàtor oficial 
de toponímia major de Catalunya”, per 
Josep Moran i Ocerinjauregui. 
 
“El Grup d’Experts en Noms Geogràfics 
de les Nacions Unides, la Comisión 
Especializada en Nombres Geográficos i 
el futur Nomenclátor geográfico nacional”, 
per Mar Batlle. 
 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.gelida.org/cantillepa/cantillepa06.htm
http://www.aristot.net/noms-de-les-cases-del-poble/#more-28
http://www.aj-viladecans.es/Plantilles/publicacio/_btmjmZn3510oNay3gz9sY44OWksxCSmt0qmoT5I_ZBmi0vf-_zQAXA
http://www.aj-viladecans.es/files/1625-490-arxiu/nomsdecasa.pdf
http://www.aj-viladecans.es/files/1625-490-arxiu/nomsdecasa.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.sofi.se/
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/go/pdf/PROGRAMAXXIIIJORNADA_VSEMINARI.pdf
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  Notícies 

 
■ Eleccions a la junta directiva de la Societat d’Onomàstica 

La Societat d’Onomàstica ha rebut una sola candidatura per a les eleccions, que 
seguiran el calendari previst.  

Tots els socis rebran la papereta per a les votacions. Es podrà votar de forma 
presencial o bé per correu. 

- Termini per al vot per correu: 16 d’abril de 2010. 

- Jornada electoral: 16 d’abril de 2010  de 17 a 19 h a la seu social d’Òmnium 

Cultural (Diputació, 276, Pral. 1, Barcelona). 

També us podeu descarregar del web els nous Estatuts 

■ Un article sobre toponímia en el núm. 70 de la revista "Llengua nacional"  

  Gentilicis 

 
■ Gentilicis de la Catalunya del Nord 

 

 

  Novetats editorials 

 
■ IV Seminari de Metodologia en Neotoponímia i Normalització Lingüística 

(2008) 

Publicació del Gabinet d'Onomàstica de la Universitat de les Illes Balears que 
conté les ponències presentades el dia 13 de novembre de 2008 al IV Seminari 
de Metodologia en Neotoponímia i Normalització Lingüística. Pàgines: 98. 
(Jornades, 11). Es pot descarregar la versió imprimible des del seu web. 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

En l’apartat Gentilicis s’ha inclòs el llistat de gentilicis dels 
municipis i de les comarques de la Catalunya del Nord.  

Revisió a cura del doctor Joan Peytaví i Deixona (Universitat 
de Perpinyà) i del professor Idali Vera Grau.  

Topònims segons el Nomenclàtor toponímic de la Catalunya 
del Nord (Institut d’Estudis Catalans, 2009). 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news/
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/ESTATUTS_SDO_2009.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-num-70-de-la-revista-quotllengua-nacionalquot-inclou-un-article-sobre-toponimia
http://www.onomastica.cat/ca/gentilicis
http://www.onomastica.cat/ca/gentilicis
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/iv-seminari-de-metodologia-en-neotoponimia-i-normalitzacio-linguistica-2008
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/iv-seminari-de-metodologia-en-neotoponimia-i-normalitzacio-linguistica-2008
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/go/
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.iec.cat/gc/digitalAssets/9590_NomenclatorCatNord.pdf
http://www.iec.cat/gc/digitalAssets/9590_NomenclatorCatNord.pdf
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  Enllaços 

Onomàstica 

■ Gesellschaft für Namenkunde 
 

 

Toponímia 

■ Commission Royale de Toponymie & Dialectologie. Koninklijke Commissie 
voor Toponymie & Dialectologie 

Pàgina web de la Comissió de toponímia i dialectologia (Acadèmia Reial de 
Bèlgica), que fou creada el 1926. Hi estan representades les seves dues 
seccions, la secció valona (francòfona) i la secció flamenca (de parla 
neerlandesa). L’objectiu principal de la comissió és l’estudi de l’onomàstica i de 
la dialectologia (romànica i germànica), principalment a Bèlgica. La seva tasca és 
consultiva. Col·labora amb l’Institut Geogràfic Nacional en matèria de toponímia. 
La web és del tot bilingüe (francès i neerlandès). 

Recursos lingüístics 

■ Lèxic obert de català flexionat 

Nova eina de l’IULA (Institut Universitari de Lingüística Aplicada) de la 
Universitat Pompeu Fabra. Lèxic pel català que inclou el lemari del Diccionari de 
l’Institut d’Estudis Catalans (1995 i 2007) i del Gran Diccionari de la Llengua 
Catalana (1999). Inclou, a més, altres eines de cerca com el Diccionari de 
Topònims i Gentilicis. 

Recursos per a l’ensenyament de la geografia i la toponímia 

■ World Maps. Sheppard Software's geography games 
 
 

Societat d’Onomàstica 
Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 

info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

Pàgina web de la Societat per a l’Onomàstica (1990) de Leipzig 
(amb l’Abteilung Deutsch-Slavische Namenforschung i l’Instituts 
für Slavistik an der Universität Leipzig).  Informació molt completa 
sobre els noms (www.vornamenberatung.eu) i també sobre els  
cognoms alemanys (www.namenberatung.eu). Web només en 
alemany. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.gfn.name/
http://www.toponymie-dialectologie.be/index.html
http://www.toponymie-dialectologie.be/index.html
http://ca.oslin.org/index.php
http://www.iula.upf.edu/
http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.gfn.name/
http://www.vornamenberatung.eu/
http://www.namenberatung.eu/
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El proper divendres dia 16 d’abril se celebren les eleccions de la Societat 
d’Onomàstica per a la renovació de la junta directiva. Els socis que vulguin 
exercir el seu dret a vot ho poden fer a la seu social de la SdO, a Òmnium 
Cultural, de 17.00 a 19.00 hores (Diputació, 276, Principal, Barcelona). 

  Novetats editorials 

 

 
■ Web: Endrets. Geografia Literària dels Páïsos Catalans (Universitat de Vic) 

 
Pàgina web relacionada amb el títol Geografia literària que proposa fer rutes 
literàries (de moment només dues) o bé crear-ne de pròpies. Tots els indrets 
literaris presentats estan comentats, acompanyats dels textos originals i 
georeferenciats. 
 

■ Rafael Caria: Sessió en memòria, Institut d’Estudis Catalans (Col·lecció 
Semblances Biogràfiques: 53; Barcelona, 2010). Llibre en memòria del filòleg 
Rafael Caria, que es dedicà a l’estudi de la llengua, el lèxic i la toponomàstica 
algueresa. 

  Enllaços 

Antroponímia 

■ “Monumenta Genealogica Cataloniae”, projecte de la Societat Catalana de 

Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària sobre els cognoms 
catalans.  

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

■ Geografia literària: comarques barcelonines, de 
Llorenç Soldevila (Barcelona: Pòrtic, 2010).  
 
És el primer volum de deu que vincula la geografia 
amb la literatura. Inclou fotografies i textos dels 
autors. Està dedicat a les comarques del Bages, 
l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Ber-
guedà, el Maresme, el Garraf, Osona i el Vallès. 
Vegeu-ne el primer capítol 
 
Pàgines: 360. Preu: 20 euros. 

http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/web-endrets-geografia-literaria-dels-paisos-catalans
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/rafael-caria-sessio-en-memoria
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.scgenealogia.org/bancgen/monumenta.htm
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/geografia-literaria-comarques-barcelonines
http://www.grup62.cat/docroot/grup62/includes/llibres/fitxers/11504/00-Introduccions.pdf
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Onomàstica 

 

■ Forschergruppe NAMEN der Universität Regensburg 

Pàgina del grup de recerca de la universitat alemanya de Regensburg 
(concretament de l’Institut für Germanistik) amb tres apartats bàsics: la recerca, 
l’ensenyament i l’assessorament en matèria d’onomàstica. La pàgina web és en 
alemany però també la trobareu traduïda a l’anglès.  

■ Institut für Geschichtliche Landeskunde and er Universität Mainz e.V.: 
Namenforschung 

 

  Agenda: abril 2010 

■ 135ème Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques, del 6 a 
l’11 d’abril a Neuchâtel (Suïssa) 

  Recomanacions  

■ Us recomanem que utilitzeu els Motors de Cerca Directa dels Serveis 
Lingüístics de la Universitat de Barcelona per fer les vostres consultes 
lingüístiques en català, castellà i anglès.  
 
Aquests motors permeten ― prèvia instal·lació―, fer cerques directes des del 
navegador amb un desplegable, sense necessitat d’entrar a cada lloc web. 
Inclou, entre d’altres, els diccionaris de l’IEC, l’Enciclopèdia Catalana, l’Alcover-
Moll, TERMCAT i l’Optimot. 
 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
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■ Onomastik: Namen und Mehr 
 
Lloc web amb molta informació onomàstica. Inclou 
apartats sobre lèxic, toponímia, hidronímia, antropo-
nímia, genealogia, noms de marca, comentaris literaris, 
jocs, tot en alemany.  
 

http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_IV/Germanistik/Greule/forsch/namen/FG_Namen_UR_de/Home.html
http://www.igl.uni-mainz.de/forschung/namenforschung.html
http://www.igl.uni-mainz.de/forschung/namenforschung.html
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/135eme-congres-national-des-societes-historiques-et-scientifiques
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/motors/
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/motors/
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.igl.uni-mainz.de/forschung/namenforschung.html
http://www.onomastik.com/index.php
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  Agenda 

 

■ Trends in Toponymy (4),  del 28 de juny a l’1 de juliol a Edimburg. 

Obertes les inscripcions per a aquestes jornades que se celebraran el proper 
estiu. Per inscriure-s’hi, cal seguir les instruccions de l’enllaç: 
http://www.delc.ed.ac.uk/scandin/trends-in-toponymy/registration.html. 
 
Inscripcions obertes fins al 14 de maig (les places són limitades). 

 
Més informació al web de la universitat:  
http://www.delc.ed.ac.uk/scandin/trends-in-toponymy/index.html 

Adjuntem amb aquest full el PDF del programa. 

 

  Enllaços 

Toponímia 

■ Ainmean-Àite na h-Alba / Gaelic Place-Names of Scotland 

 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

    

Lloc web oficial de l’ Ainmean-Àite na h-Alba, 
associació nacional escocesa  que assessora 
sobre els noms de lloc i treballa en el 
nomenclàtor oficial de toponímia. Inclou en la 
pàgina web una base de dades, normativa 
ortogràfica i fonètica i informació cartogràfica. 
En gaèlic i anglès. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/trends-in-toponymy
http://www.delc.ed.ac.uk/scandin/trends-in-toponymy/registration.html
http://www.delc.ed.ac.uk/scandin/trends-in-toponymy/index.html
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.gaelicplacenames.org/
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
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Onomàstica 

■ Dinamlex: Institut für Österreichische Dialekt und Namenlexika (Institute of 
Lexicography of Austrian Dialects and Names) 

Institut que pertany a l’Osterreischische Akademie der Wissenschaften 
(Acadèmia Austríaca de Ciències) i està dedicat a la recerca en lexicografia, 

dialectologia i onomàstica. Lloc web en alemany, anglès i italià. 
 
Recursos per a l’ensenyament de la geografia i la toponímia 

■ Cartothèque: Fonds de cartes gratuits 

Lloc web amb centenars de mapes muts útils per a l’ensenyament de la 
geografia. Dividit en set seccions: planisferis, Amèrica, Àsia, Europa, Àfrica, a 
més de França, Espanya i el Mediterrani. Inclou altres recursos pedagògics. En 
francès. 

  Novetats editorials 

 

■ Els noms personals ibèrics en l'epigrafia antiga de Catalunya, de Noemí 
Moncunill (Institut d’Estudis Catalans, Memòries de la Secció Històrico-
Arqueològica ; 85. Barcelona, 2010). Preu: 15 euros. 

■ Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Eivissa i 
Formentera : 16 i 17 de maig de 2008 (Institut d’Estuds Catalans, Secció 
Filològica. Barcelona, 2010). Coedició amb Institut d'Estudis Eivissencs, Consell 
Insular d'Eivissa, Consell Insular de Formentera i Ajuntament d'Eivissa. Preu: 12 
euros. 

Inclou algunes comunicacions sobre toponímia: 
- El «Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears», de Joan Miralles Montserrat 
- Algunes preferències lèxiques en els apel·latius toponímics eivissencs, d'Enric 
Ribes Marí 
- L'Atles ornitonímic de les illes Balears: algunes referències a les Pitiüses, de 
Cosme Aguiló i Antoni Mestre 
- Ecotoponímia de Formentera: seqüències d'una investigació en curs, de Vicent 
Ferrer i Raquel Guasch 
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http://www.oeaw.ac.at/dinamlex/Institut.html
http://www.oeaw.ac.at/dinamlex/Institut.html
http://www.oeaw.ac.at/
http://www.onomastica.cat/ca/links#Recursosperal’ensenyamentdelageografiailatoponímia
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/carto/index.htm
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/els-noms-personals-iberics-en-l039epigrafia-antiga-de-catalunya
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/jornades-de-la-seccio-filologica-de-l039institut-d039estudis-catalans-a-eivissa-i-formentera
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/jornades-de-la-seccio-filologica-de-l039institut-d039estudis-catalans-a-eivissa-i-formentera
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
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  Agenda 

■ III Jornada de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG), 
el 26 i 27 de maig de 2010 a València 

http://www2.avl.gva.es/jn/jornades_NOM.html 
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Podeu fer les vostres 
inscripcions al web  de l’AVL 
fins al 20 de maig  

 

Organitzen: 

 Consejo Superior Geográfi-
co (Ministerio de Fomento) 

 Acadèmia Valenciana de la 
Llengua (AVL) 

 Universitat de València 

 Institut Cartogràfic Valencià 

 

Seu de la Jornada:  
Universitat de València 
Facultat de Filologia 

Avinguda Blasco Ibáñez, 32, 
València  

 
ADJUNTEM UN PDF AMB  
EL PROGRAMA COMPLET  
DE LA JORNADA  

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/iii-jornada-de-la-comision-especializada-de-nombres-geograficos-ceng
http://www2.avl.gva.es/jn/jornades_NOM.html
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
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  La SdO 

 La SdO informa que al web de la Societat ja s’hi pot trobar el PDF amb la 
Memòria 2009 de la Societat d’Onomàstica. 

  Agenda 

 Presentació de la nova edició del "Diccionari Nomenclàtor de les vies 
públiques de Barcelona", a càrrec de Josep Moran Ocerinjauregui. Dijous 
6 de maig de maig a les 18.00 hores. Lloc: Ajuntament de Barcelona. 

  Novetats editorials 

 
 Diccionari Nomenclàtor de les vies públiques de Barcelona 

Recull alfabètic del nom de tots els carrers de la ciutat de Barcelona, on es 
poden trobar any de fundació, l’origen de la denominació actual i el de tots els 
canvis soferts durant les diferents èpoques històriques. Pàgines: 500. Preu: 
30 euros. (Font: Ajuntament de Barcelona). 

 Revista "Llengua i Ús", número 47, publicada per la Secretaria de Política 
Lingüística (primer quadrimestre de 2010). Sobre toponímia hi podeu llegir: 
La segona edició del “Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya”, 
per Joan Anton Rabella (Institut d’Estudis Catalans). Pàgines: 45-51.  

 Lieux et légendes du Roussillon et des Pyrénées catalanes, de Jean 
Abélanet (Éditions Trabucaire. Perpinyà, 2008). 
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Un recull de tradicions i llegendes sobre els topònims que 
trobem al Rosselló i als Pirineus catalans. El treball, 
publicat per llibres del Trabucaire, sorgeix de la 
preocupació d’Abélanet per conservar part del patrimoni 
—el toponímic—, en perill, segons l’autor, a causa de la 
pèrdua de memòria... 

Pàgines: 189 
Preu: 20 euros 

http://www.trabucaire.com/ (català, occità, francès) 
 

http://www.onomastica.cat/ca/la-sdo
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/es-presenta-la-nova-edicio-del-quotdiccionari-nomenclator-de-les-vies-publiques-de-barcelonaq
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/es-presenta-la-nova-edicio-del-quotdiccionari-nomenclator-de-les-vies-publiques-de-barcelonaq
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/diccionari-nomenclator-de-les-vies-publiques-de-barcelona
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/revista-quotllengua-i-usquot-numero-47
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.trabucaire.com/
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  Enllaços 

 Geopatronyme: tots els cognoms a França des de 1891. 

Pàgina web que permet fer cerques (per regions i departaments) dels cognoms 
a França, tant actuals com desapareguts. Inclou curiositats, informació sobre 
l’origen i documentació antiga. Dades de l’Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques. 

 

 Composite Gazetteer of Antarctica 

El Scientific Committee on Antarctic Research ha treballat, durant 18 anys, en 
l’elaboració del nomenclàtor de l’Antàrtida. Ha recollit un total de 36.334 
topònims, revisats pels comitès nacionals de toponímia de 22 països i reunits 
pel comitè italià pels noms geogràfics antàrtics. La base de dades es pot 
consultar i descarregar: inclou nom, descripció, latitud, longitud, altitud, codi i 
classe, font o origen de les coordenades, nom del mapa, satèl·lit o imatge de 
què deriven, escala de mapa, estatus del nom, comentaris, etc. 

   Materials de toponímia 

 Cercant l’origen d’un prejudici (1), per Gabriel Bibiloni (del seu web 
personal Amb bones paraules). 

 Formas elegantes de humillar, per Quim Monzó (La Vanguardia, 05/05/10).  

   Butlletins de la SdO 

 La Societat d’Onomàstica informa que aquest mes de maig sortirà publicat el 
Butlletí Interior número 112-113 (2009). El nou volum recull les actes del 
XXXIV Col·loqui de la SdO celebrat a València del 13 al 15 de setembre de 
2007. (Edita l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i Denes. València, 2010.) 
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http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.geopatronyme.com/
http://apple.arcoveggio.enea.it/SCAR_GAZE
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://bibiloni.cat/ambbonesparaules/prejudici1.html
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
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  Agenda 

 Sessió acadèmica en honor a Josep Moran Ocerinjauregui 

El proper dijous 13 de maig la Universitat de Barcelona dedicarà una sessió 
acadèmica en honor de Josep Moran Ocerinjauregui, professor emèrit del 
Departament de Filologia Catalana de la UB. Lloc: aula capella de la UB. 

Programa: 

- 12.00 h. Xavier Ravier, professor emèrit de la Universitat de Tolosa 2: Au coeur de 
l'onomastique: entre lexique et discours. 

- 13.00 h. Joan Martí, president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis 
Catalans: Aportacions de Josep Moran als estudis de lingüística històrica i 
d'onomàstica catalanes. 

  Butlletí  

 Ja us podeu descarregar del web el Butlletí Interior número 110 (2008). 
Relació d’articles: 

1- E. NIETO BALLESTER. De bell nou sobre toponímia murciana actual d'origen 
català 

2-  Antoni PIÑOL ROMEU. Aportació al coneixement de la toponímia de Font-
Rubí (Alt Penedès): noms de cases dels barris de l'Alzinar, l'Avellà, el mas 
Moió i Montjuïc 

3- Mònica FONT I GARCIA. La gènesi del nom Elionor 
4- Ramon AMIGÓ. Els Arcs: viles i pobles 

5- David CLARET I PUYAL. Toponímia i geografia: el territori de Llimiana 
explicat a través de cinc topònims 

6- Vicenç CARBONELL I VIRELLA. Toponímia catalana esotèrica i divina. 
Tercera relació provisional 

7- Josep Maria BERTRAN I COMELLAS. Xiruca 

8- Jesús ALTURO I PERUCHO. La censura de mossèn Antoni Griera a Els 
cognoms catalans. Origen i evolució de mossèn Clapés 

9- Ramon AMIGÓ. Papers que emboliquen (no papers d'embolicar) 
10- Santiago PÉREZ OROZCO. Toponímia d'origen islàmic a la Catalunya Vella 

11- Manuel COLL TABERNER. Més sobre Verfull 
12- Bibliografia 
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http://www.onomastica.cat/ca/bulletin
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/01%20NIeto.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/01%20NIeto.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/02%20PIÑOL.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/02%20PIÑOL.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/02%20PIÑOL.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/03%20M.%20FONT.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/04%20AMIGÓ.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/05%20CLARET.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/05%20CLARET.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/06%20CARBONELL.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/06%20CARBONELL.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/07%20BERTRAN.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/08%20ALTURO.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/08%20ALTURO.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/09%20AMIGÓ.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/10%20S.%20PÉREZ.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/11%20COLL%20TABERNER.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/12%20BIBLIOGRAFIA.pdf
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
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  Enllaços 

 Toponimia de Galicia 

 

El conseller de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, va 
presentar la nova pàgina web de Proxecto Toponimia de Galicia, un projecte que 
començà l’any 2000 impulsat per la Comissió de toponímia de la Xunta, amb el 
suport de la Dirección Xeral de Política Lingüística, amb producció cartogràfica 
del SITGA (Sistema de Información Territorial de Galicia) i la col·laboració de 
diverses associacions i particulars per al recull de topònims. Rueda va destacar que 
s’han reunit 396.536 topònims de 168 concellos. 

El cercador  
Inclou informació del Proxecto Toponimia  de Galicia i del Nomenclátor de 
Galicia. Permet cerques per províncies, concellos o parròquies i els resultats 
obtinguts es poden exportar en format PDF, KML, GPX i CSV. Cada topònim inclou 
una fitxa amb la transcripció fonètica, genèric que defineix el topònim, definició, 
codificació geogràfica i localització per coordenades. La informació toponímica es 
pot localitzar sobre ortofoto mitjançant codificació i s’implementarà en un Sistema 
d’Informació Geogràfica (SIG).  

Apartat PTG  
Es pot consultar l’estat del projecte segons les diferents fases (treball de camp, feina 
de gabinet, supervisió de la comissió, digitalització de topònims, exposició pública, 
finalització). Informa sobre els detalls de la metodologia de treball utilitzada. 

  
 

Societat d’Onomàstica 
Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 

info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

Més informació sobre el projecte: 

- Proyecto toponimia de Galicia. Toponimia aplicada a la 
cartografía, per F. García, M. Gallego i A. Precedo 

- Mapping interactivo. Revista Internacional de Ciencias 
de la Tierra 

 

http://www.onomastica.cat/ca/links
http://toponimia.xunta.es/gl/inicio
http://toponimia.xunta.es/gl/toponimiaengalicia/comisiontoponimia
http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&trID=6848daf4-c0a8fd03-006e7a5b-232201ae&rID=83055281-453431ca-001803fb-85843b72&troID=6848daf4-c0a8fd03-006e7a5b-232201ae&roID=83055281-453431ca-001803fb-85843b72&
http://sitga.xunta.es/sitganet/
http://www.xunta.es/toponimia
http://www.xunta.es/toponimia
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://age.ieg.csic.es/metodos/docs/doc2_8.pdf
http://age.ieg.csic.es/metodos/docs/doc2_8.pdf
http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=85
http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=85
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  Agenda 

 Jornades d'història de la cartografia de Barcelona, el 19 i 20 de maig a 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Santa Llúcia, 1). 

Organitzades conjuntament per l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya, les Jornades d'història de la Cartografia de 
Barcelona permeten millorar els coneixements sobre l'evolució històrica de la 
cartografia de Barcelona i l'estat actual del llegat.  

  Novetats editorials 

 El mapa com a llenguatge geogràfic: recull de reflexions contempo-
rànies (segle XX). Edició i traducció de Pau Alegre i Nadal (IEC. Barcelona, 
2010). Coedició amb l’Instituto Geográfico Nacional.  

  

 Lo nou diccionari lleidatà-català, de Robert Massip, Ferran Montardit i 
David Prenafeta. (Alfazeta. Lleida, 2010). Pàgines: 224. 

Notícies 

 La Secretaria de Política Lingüística crea un perfil al Twitter i una 
pàgina a Facebook 

Accediu a tots els canals de la SPL: http://www.gencat.cat/llengua/seguiunos 

(Font: Secretaria de Política Lingüística) 
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L’obra està dividida en les parts següents: 

- Presentació (Pau Alegre) i pròleg (Alberto Sereno i IEC) 
- L'estudi històric dels mapes 
- L'evolució de l'expressió cartogràfica 
- La geografia, el mapa i la generalització cartogràfica 
- El món de les cartoteques 
- Índex antroponímic 
 
Pàgines: 389; preu: 20 euros. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornades-d039historia-de-la-cartografia-de-barcelona
http://www.bcn.es/arxiu/arxiuhistoric/
http://www.icc.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/el-mapa-com-a-llenguatge-geografic-recull-de-reflexions-contemporanies-segle-xx
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/el-mapa-com-a-llenguatge-geografic-recull-de-reflexions-contemporanies-segle-xx
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/lo-nou-diccionari-lleidatacatala
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-secretaria-de-politica-linguistica-ha-obert-un-perfil-a-twitter-i-una-pagina-a-facebook
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-secretaria-de-politica-linguistica-ha-obert-un-perfil-a-twitter-i-una-pagina-a-facebook
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
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  Notícies 

 S'aprova el canvi de denominació de Masalavés per la forma valenciana 
Massalavés (Ribera Alta) 

  Novetats editorials 

 Navinímia. Ancorades al port de Tarragona. Embarcacions del XIX 
(volum I i II), per M. Teresa Muntanya i Francesc Escatllar (Arola editors. 
Tarragona, 2010). Pàgines volum I i II: 420. Preu per volum: 28 euros. Per 
saber-ne més, premeu aquí. 

El llibre es presenta el dia 18 de maig a les 19,30 h. Lloc: sala de conferències de 
l'Arxiu de Port (C/ Anselm Clavé, 2. Tarragona). Presentació a càrrec del president 
del Port de Tarragona, Josep Anton Burgasé; Enric Garcia Domingo, cap del Centre 
de Documentació Marítima del Museu Marítim de Barcelona i l'editor Alfred Arola. 

  Enllaços 

 Nombra (naming and verbal branding). Una empresa a Barcelona que es 
dedica a crear noms de marca. 

 Netwerk Naamkunde. La revista d’onomàstica en llengua neerlandesa del 
Meertens Instituut in Amsterdam (web també en anglès i alemany). 

 Keltische Forschungen. Revista d’onomàstica editada des de 2006 pel 
Departament de Lingüística de la Universitat de Viena.  

  Materials 

 De serbis i altres gentilicis discutibles, per Gabriel Bibiloni (web personal). 

  Bibliografia 

Us podeu descarregar la relació d’articles actualitzada dels butlletins de la SdO 
fins al número 110 (versió 04). Són un total de 1.362 articles classificats per tema, 
autor i número de butlletí. Més informació aquí.  
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http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/s039aprova-el-canvi-de-denominacio-de-masalaves-per-la-forma-valenciana-massalaves
http://www.onomastica.cat/ca/news/s039aprova-el-canvi-de-denominacio-de-masalaves-per-la-forma-valenciana-massalaves
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/navinimia-ancorades-al-port-de-tarragona-embarcacions-del-xix-volum-i-i-ii
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.nombra.com/naming_marca_es.php
http://www.naamkunde.net/
http://www.univie.ac.at/keltische-forschungen/
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://bibiloni.cat/ambbonesparaules/serbi.html
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
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  Materials a la xarxa 

 Noms, malnoms i gentilicis del Baix Ebre i del Montsià, per 

Albert Aragonès. 

 Entrevista a Enric Garcia-Pey. “Som lúnica comarca que tindrà un 

inventari complet de topònims.” (aravallès.cat, 21/11/09) 

  Enllaços de toponímia 

 A vision of Britain through time 

 

 Glossary of Toponyimic Terminology (United Nations Group of 

Experts on Geographical Names)  

Glossari sobre terminologia toponímica confeccionat pel Grup d’Experts en 
Noms Geogràfics de Nacions Unides. Inclou definicions, remissions, fonètica i 
exemples. (Només en anglès.) 
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Lloc web que ofereix una 
panoràmica històrica de les 
illes britàniques des de 
principis del segle XIX.  

Permet fer cerques per 
topònims. En obtenir els 
resultats, hi podreu trobar 
documents històrics, textos 
amb fragments literaris 
vinculats al lloc, dades 
estadístiques diverses i 
mapes històrics.  

Inclou un atlas estadístic 
dels darrers dos segles 
amb un gran nombre de 
dades. 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://usuaris.tinet.org/aragones/onomulldecona.htm
http://www.aravalles.cat/entrevista/1589/som-la-unica-comarca-que-tindra-un-inventari-de-toponims/imprimir
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.visionofbritain.org.uk/index.jsp
http://www.ngi.be/NL/glossary/glossang-inf.htm
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
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  Enllaços d’antroponímia 

 Xenealoxia de Galicia. Web amb molta informació antroponímica, 

especialment de cognoms, només en gallec. 

 ASINDA. Associació per a la integració de dades i buidatges de genealogia 

i ciències afins.  

 Base de dades d’ASINDA sobre cognoms i noms documentats.  

  Notícies 

 Un milió de topònims indígenes d'Austràlia estan en perill 
d'extinció 

 

El projecte ha estat iniciativa d’Além Guadiana, una associació sense ànim de 
lucre per a l'estudi, la recuperació i la promoció de la cultura portuguesa a 
Olivenza. Més informació. 

 El núm. 28 d''Aplecs de Treballs' publica un article sobre 
l'onomàstica de Vilaverd 

 
Societat d’Onomàstica 

Tel.: 93 567 15 00  ext. 3365 
info@onomastica.cat 
www.onomastica.cat 

 

 Olivenza (Badajoz) vol recuperar els 
seus topònims portuguesos 

L'objectiu és recuperar i preservar la toponímia 
històrica d'una ciutat que durant cinc segles va 
ser portuguesa.  

http://www.ulsterplacenames.org/ainm.htm
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.xenealoxia.org/
http://www.asinda.entitatsbcn.net/Home/_H4QS29qxa71KTCZpxVgnnTi26anOAyVVcieqRa6oPgsCKwQ30CJTGg
http://www.asinda.com/catala.php
http://www.onomastica.cat/ca/news/
http://www.onomastica.cat/ca/news/un-milio-de-toponims-indigenes-d039australia-estan-en-perill-d039extincio
http://www.onomastica.cat/ca/news/un-milio-de-toponims-indigenes-d039australia-estan-en-perill-d039extincio
http://www.onomastica.cat/ca/news/olivenza-badajoz-recuperara-els-seus-toponims-portuguesos
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-num-28-d039039aplecs-de-treballs039-publica-un-article-sobre-l039onomastica-de-vilaverd
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-num-28-d039039aplecs-de-treballs039-publica-un-article-sobre-l039onomastica-de-vilaverd
mailto:info@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/news/olivenza-badajoz-recuperara-els-seus-toponims-portuguesos
http://www.onomastica.cat/ca/news/olivenza-badajoz-recuperara-els-seus-toponims-portuguesos
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  Enllaços  

 Journal of Literary Onomastics (The College at Brockport, State Univer-
sity of New York).  

Revista dedicada a l’estudi de la lingüística i els noms propis en la 
literatura. (Preu anual subscripcions individuals: 25 $; institucions, 35 $.) 

 Nomenclátor de Extremadura (Infraestructura de Datos Espaciales de 
Extremadura). 

  Notícies 

 Ribeseya i Teberga (Astúries) determinen la seva toponímia oficial. 

 El programa "Ben falado" emetrà nous capítols amb temes sobre 
toponímia i antroponímia.  

Televisión de Galicia emetrà aquest microespai sobre la llengua cada 
dilluns a les 15:20 hores. 

  Materials a la Xarxa 

 Toponimia: Bases y perspectivas desde el Centro de Información 
Cartográfica y Territorial de Extremadura, per José Antonio Mateos 
(Revista Internacional de Ciencias de la Tierra. Maig, 2010). 

 Nuevas conjeturas de toponimia zamorana, per Pascual Riesco 
(Publicacions de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla). 

  Novetats editorials 

 

 Toponimia y biogeografia histórica de plantas 
leñosas ibéricas.  

Autors: A. Félix Carrillo, J. Carrión, S. Fernández 
i J.L. Román.  

Universitat de Múrcia, 2010.  
Preu: 24 euros. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.brockport.edu/english/onomastics.html
http://194.224.247.168/Geoportal/nomenclator/nomenclator.html?language=es
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/ribeseya-i-teberga-determinen-la-seva-toponimia-oficial
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-programa-quotben-faladoquot-emetra-capitols-sobre-toponimia-i-antroponimia
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-programa-quotben-faladoquot-emetra-capitols-sobre-toponimia-i-antroponimia
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.mappinginteractivo.com/plantilla.asp?id_articulo=1686
http://www.mappinginteractivo.com/plantilla.asp?id_articulo=1686
http://www.upo.es/ghf/giest/GIEST/publicaciones/668_Toponimia.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-y-biogeografia-historica-de-plantas-lenosas-ibericas
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-y-biogeografia-historica-de-plantas-lenosas-ibericas
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  Agenda 

 American Name Society. Anual Meeting 2011, del 6 al 9 de gener de 
2011 a Pittsburgh. Organitzen: American Name Society, Linguistic Society 
of America (LSA), American Dialect Society (ADS), i altres organitzacions 
afins. Call for papers. 

 Palabra habitada. Toponimia y medio ambiente en Cantabria 

“Palabra habitada” és un projecte impulsat per la Conselleria de Medi Ambient 
de Cantàbria l’objectiu del qual és acostar al públic el patrimoni toponímic de 
la comunitat amb clar interès mediambiental.  

“Palabra habitada” consta de dues estratègies comunicatives: una exposició 
itinerant (catàleg en paper inclòs) i una pàgina web d’accés universal:  

www.palabrahabitada.com 

El reportatge fotogràfic presentat està format per imatges estretament 
relacionades amb els topònims, que estan distribuïts en diferents seccions, 
com segueix: formes del relleu, natura i composició del sòl, hidronímia i 
toponímia relacionada amb l’aigua, zoonímia i toponímia relacionada amb el 
món animal, fitonímia i toponímia relacionada amb el regne vegetal, i hàbitat i 
activitat de l’ésser humà. 

 

        

  Collada L’Esquilu (comarca Són, Agüera)             La busta (Los Llanos, Penagos) 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/american-name-society-anual-meeting-2011
http://www.wtsn.binghamton.edu/ANS/
http://www.palabrahabitada.com/
http://www.palabrahabitada.com/
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  Notícies 

 Els guanyadors dels premis de l'Academia de la Llingua Asturiana 
veuen urgent augmentar el nombre de reculls de toponímia. (Europa-

press, 04/05/2010).  

Consulteu els premis 2010 de Concursus de recoyida de material toponímico oral. 
L’Academia té publicats un total de 127 reculls de toponímia. Vegeu-ne la llista. 

  Enllaços 

 Exposició “Les llengües a Catalunya. Quantes llengües s’hi parlen?”  

El Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades proposa aquest viatge pel paisatge lingüístic 
de Catalunya. L’exposició es pot llogar i es poden contractar, a més, les conferències de 
diferents professors de la UB. 

  Agenda 

 Curs “La descoberta de les llengües del món”, per la Universitat d'Estiu 
Ramon Llull (Igualada, 4a ed.). Coordina: Carme Junyent (UB). 

“Al món es parlen unes 5000 llengües, molt més properes del que ens pensem. Presents 
en els nostres noms, en els topònims i en molts objectes de la nostra vida quotidiana, 
en aquest curs aprendrem a reconèixer les llengües a través de les paraules.” 

 2a sessió web de l’ICC: Com consultar i descarregar productes ICC 

 

S’explicarà de forma concreta i pràctica la consulta i descàrrega de productes ICC. La 
sessió s’adreça a qualsevol persona amb dubtes sobre la consulta i descàrrega de 
productes ICC com mapes, fotos aèries, cartografia tècnica i ortofotos, vigents o històrics. 

Programa 
1. Tipus de productes, formats i utilitats. / 2. Aplicacions de consulta i descàrrega: 
demostracions. / 3. Utilització de serveis en línia. / 4. Aspectes a tenir en compte. 

Data i hora: Dimarts 15/06/2010, de 9.30 a 11.00 h 
Lloc: Sala d'actes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
Ponent: Daniel Gómez 

Inscripcions: http://www.icc.cat/cat/Home-
ICC/Inici/ICC/Agenda/Sessions-web/2a-sessio-web 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/els-guanyadors-dels-premis-de-l039academia-de-la-llingua-veuen-urgent-augmentar-el-nombre-de-re
http://www.onomastica.cat/ca/news/els-guanyadors-dels-premis-de-l039academia-de-la-llingua-veuen-urgent-augmentar-el-nombre-de-re
http://www.academiadelallingua.com/comun.php?seccion=noticies&id_n=00000057
http://www.academiadelallingua.com/comun.php?seccion=publicaciones&id_p=00000006
http://www.ub.edu/ling/expollengues/quantes.html
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/curs-la-descoberta-de-les-llengues-del-mon
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/ICC/Agenda/Sessions-web/2a-sessio-web
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/ICC/Agenda/Sessions-web/2a-sessio-web
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/ICC/Agenda/Sessions-web/2a-sessio-web
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  Agenda 

 Curs: “Pensament, onomàstica i tradició clàssica en el món 
medieval”, el 6 i 7 de juliol a Lleida. Cursos d’estiu de la Universitat de 
Lleida.  

Coordinat per Josep Antoni Clua (Departament de Filologia Clàssica, 
Hispànica i Francesa de la UdL) i Joan Salvadó (Departament d’Història 
de la UdL). Impartiran les classes Joan J. Busqueta Riu (UdL), Josep 
Antoni Clua (UdL), Carlos A. Rizos (UdL), Joan Salvadó (UdL), Moisés 
Selfa (UdL-UOC) i Xavier Terrado (UdL). 

Per saber-ne més, consulteu el nostre web. 

 International Conference: "Grammar of Proper Names- A Typological 
Perspective", a la Universitat de Ratisbona (Alemanya) el 7 i 8 d’octubre 
de 2010.  

Us podeu descarregar el programa i els resums de les comunicacions. 

  
 

  Novetats editorials 

 Diccionari de més de mil mots de la història de Tossa, per Carmelo 
Sallés i David Moré. Col·lecció Quaderns d'Estiu Tossencs, 9. Ajuntament 
de Tossa de Mar, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya. Tossa 
de Mar, 2009.  

 

Recull dels motius dels tossencs des del segle XVIII 
fins als nostres dies. Un llibre que ha generat 
polèmica i fins i tot una demanda per part de dos 
ciutadans de Tossa.  

Per saber-ne més, consulteu la secció Materials 
(Antroponímia, Materials a la Xarxa). 

Pàgines: 400. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/curs-pensament-onomastica-i-tradicio-classica-en-el-mon-medieval
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/curs-pensament-onomastica-i-tradicio-classica-en-el-mon-medieval
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/international-conference-quotgrammar-of-proper-names-a-typological-perspectivequot
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/international-conference-quotgrammar-of-proper-names-a-typological-perspectivequot
http://www-avs.uni-regensburg.de/html/programme_conference.html
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/diccionari-de-mes-de-mil-mots-de-la-historia-de-tossa
http://www-avs.uni-regensburg.de/html/programme_conference.html
http://www.onomastica.cat/ca/materials
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 Toponimia navarra. III. Cuenca de Pamplona. Cendea de Zizur, per 
José M. Jimeno. Col·lecció Obras Completas, 42. Pàgines: 544. Preu: 29 
euros. 

 Actes de la XXII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2009), 
organitzada pel Gabinet d’Onomàstica a Pollença. Pàgines: 202. Preu: 12 
euros. 

  Notícies 

  La Fundació Lluís Carulla premia treballs de toponímia 

Els XXXII Premis Baldiri Reixac 2010, en la modalitat Alumnes de 
Batxillerat i FP, han reconegut el treball que porta per títol "Aproximació als 
topònims monosíl·labs de les poblacions dels Països Catalans", d'Andreu 
Vaqué, alumne de 2n de Batxillerat de l'Institut Príncep de Viana de 
Barcelona. Més informació. 

  El núm. 71 de la revista "Llengua nacional" inclou tres articles sobre 
toponímia 

 Obertes les inscripcions per a la 1a edició del Diploma de Toponímia i 
Onomàstica Valencianes 

La primera edició del Diploma de Toponímia i Onomàstica Valencianes, 
organitzat per la Universitat de València i la Fundació Universitat i 
Empresa, està dirigit a llicenciats o diplomats interessats en l’onomàstica 
valenciana. Les sessions seran la tarda dels divendres i algunes sessions 
dissabte al matí. 

Preinscripcions: fins al 17 de setembre 2010 
Matrícula: 200 euros. 

Direcció: Joan F. Mateu (Facultat de Geografia) i Emili Casanova (Facultat 
de Filologia) 

Més informació al web de la Universitat de València 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-navarra-iii-cuenca-de-pamplona-cendea-de-zizur
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-fundacio-lluis-carulla-premia-treballs-de-toponimia
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-fundacio-lluis-carulla-premia-treballs-de-toponimia
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-num-71-de-la-revista-quotllengua-nacionalquot-inclou-tres-articles-sobre-toponimia
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-num-71-de-la-revista-quotllengua-nacionalquot-inclou-tres-articles-sobre-toponimia
http://www.onomastica.cat/ca/news/obertes-les-inscripcions-per-a-la-1a-edicio-del-diploma-de-toponimia-i-onomastica-valencianes
http://www.onomastica.cat/ca/news/obertes-les-inscripcions-per-a-la-1a-edicio-del-diploma-de-toponimia-i-onomastica-valencianes
http://www.adeit.uv.es/postgrado-2010/fichacurso.php?tipo=p23&codigo=10312210
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  Materials 

 Recomanacions per a l’ús de la toponímia. Web de Gabriel Bibiloni. 

 Toponimia del Etxebarri. Informació a Internet sobre el llibre Etxebarriko 
toponimia (Ajuntament d’Etxebarri). 

  Enllaços 

 Forschungsstelle für Namenkunde. Centre per a l’estudi dels noms de la 
Universitat de Berna. 

 Orstnamen. Toponímia de Suïssa que inclou una base de dades per 
cantons (georeferenciat). 

 Swistopo. Toponímia de Suïssa. Pàgina oficial de l’Oficina federal de 
topografia (en alemany, anglès, francès i italià). 

 

 The National Gazetteer of Wales. Informació de Gal·les sobre uns 6.000 
llocs. Inclou versió de topònims en anglès i gal·lès.  

 Municat. Municipis i comarques de Catalunya. Sistema d’informació 
d’Administració local. 

 Lexicon of Greek Personal Names. Noms de persona de la Grècia 
antiga extrets de fonts escrites datades entre el segle VIII aC i l’imperi 
Romà. És un projecte de la Universitat d’Oxford (Facultat de Clàssiques). 

  

http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://bibiloni.cat/toponimia/
http://www.etxebarri.net/site_nuevo/seccionesInternas.asp?IDseccion=67&month=8&year=2010
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.germanistik.unibe.ch/namenkunde/
http://www.ortsnamen.ch/
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/toponymie.html
http://homepage.ntlworld.com/geogdata/ngw/home.htm
http://www.gencat.cat/municat/
http://www.lgpn.ox.ac.uk/
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  Notícies 

 

 

 

 

 

 El número 1 de la revista "Littera. Revista de estudios literanos" 
inclou l’article: Poblacions de la Llitera a la fi del segle XV. Estudi 
toponomàstic, de J. Giralt. Any 2009. Preu: 10 euros. 

 Publicat el número 40 de la Revista Catalana de Geografia 

 

  Novetats editorials 

 Recull de noms d'Osor, de Fèlix Bruguera. (Institut d’Estudis Catalans. 
Barcelona, 2010. Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica: 17). 
Edició de Modest Prats i J. A. Rabella. Pàgines: 1.116. Preu: 86 euros. 

 

 Toponímia dels veïnats de Cassà de la Selva: Sangosta (2), per 
Quim Mundet (Ajuntament de Cassà de la Selva, 2009). 

  

 Les seccions de l’Institut d’Estudis Catalans convoquen els 
Premis Sant Jordi 2011 

Premi Joan Coromines de Lexicografia i Onomàstica 
 

La secció Filològica convoca aquest premi que distingeix el millor treball o 
tesi sobre lexicografia o onomàstica. Dotació del premi: 4.200 euros.  

 
 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-numero-1-de-la-revista-quotlitterarevista-de-estudios-literanosquot-inclou-un-article-sobre-
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-numero-1-de-la-revista-quotlitterarevista-de-estudios-literanosquot-inclou-un-article-sobre-
http://www.onomastica.cat/ca/news/publicat-el-numero-40-de-la-revista-catalana-de-geografia
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/recull-de-noms-d039osor
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-dels-veinats-de-cassa-2
http://www.onomastica.cat/ca/news/les-seccions-de-l039iec-convoquen-els-premis-sant-jordi-2011
http://www.onomastica.cat/ca/news/les-seccions-de-l039iec-convoquen-els-premis-sant-jordi-2011
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  Agenda 

 XLII Universitat Catalana d’Estiu, a Prada, del 16 al 24 d'agost. 

Curs: La història sociolingüística d’Europa explicada amb mapes, 
per Gabriel Bibiloni (UIB). Els dies 21, 22, 23 i 24, d’11 a 12 hores. 
L’objectiu d’aquest curs és explicar les bases de la història socio-
lingüística d’Europa amb l’ajuda de la cartografia. 

  Materials 

 “Le nom des lieux à la Martinique : un patrimoine identitaire 
ménacé”, per  Vincent Huyghues-Belrose (article en línia publicat a la 
revista Études Caribéennes).  

Resum : « A la Martinique, les noms les plus anciens et les mieux conservés sont 
ceux qui ont été précocement fixés par la cartographie et par l’administration, non 
par la mémoire populaire. En conséquence, lorsque le cartographe supprime un 
nom de lieu, celui-ci disparaît ; mais lorsqu’il le déforme, le transforme ou même 
renomme le lieu, c’est une composante du passé et de l’identité territoriale qu’il 
soumet à une logique étrangère, qu’il colonise en quelque sorte. Si l’ensemble de la 
population martiniquaise éprouve de l’intérêt pour l’origine et le sens des noms de 
lieux, il apparaît cependant qu’elle n’a pas conscience de l’importance identitaire de 
la toponymie ni des dangers qui la menacent.» 

 “Los nombres del pasado enfrentan a un pueblo”, per F. Valero (El 
Periódico de Aragón, 06/06/2010) 

 “CIU y tripartito reclaman al Govern que el Prat use únicamente la 
toponimia en catalán” (lavozdeBarcelona.com, 07/07/2010) 

Arriba a la Comissió de Política Territorial del Parlament una proposta 
de resolució que sol·licita al Govern que els panells informatius de 
l’Aeroport de Barcelona utilitzin només la toponímia en català. 

  Gentilicis 

 Gentilicis dels estats d'Europa i les seves capitals 

Ja us podeu descarregar la llista dels gentilicis dels estats europeus i 
llurs capitals. Toponímia: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.uce.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://etudescaribeennes.revues.org/3494
http://etudescaribeennes.revues.org/3494
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=587397
http://www.vozbcn.com/2010/07/07/24503/ciu-tripartito-aeropuerto-catalan/
http://www.vozbcn.com/2010/07/07/24503/ciu-tripartito-aeropuerto-catalan/
http://www.onomastica.cat/ca/gentilicis
http://www.onomastica.cat/ca/gentilicis
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  Notícies 

 L‟ajuntament d‟Irun (Guipúscoa) convoca les beques de recerca 
José Antonio Loidi 2010   

Àrees de treball becades: antropologia, filologia, toponímia, literatura, 
sanitat pública, hidrologia i botànica. Dotació de la beca: 9.000 euros. 

 L‟ajuntament d‟Urduliz (Biscaia) fa una crida als veïns per recu-
perar la toponímia local 

  Enllaços 

 Institut für Slavistik-Namenkunde. Universität Leipzig. La Universitat 
de Lepizig (Alemanya) té una llarga tradició en matèria d’onomàstica; es 
dedica a la recerca sobre noms de lloc i de persona des de 1909. 

 Namn og Nemne. Revista d’onomàstica del Nordisk Institutt. Facultat 
d’Humanitats de la Universitat de Bergen (Noruega). 

 Euskarabidea. Instituto Navarro del Vascuence (Nafarroako Toponi-
mia Ofiziala) 

 

 Toponímia de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) 

 

La web de l’ajuntament recull la informació que trobareu 
a l’obra de Xosé Lois García Tot descobrint Sant Andreu 
de la Barca, especialment del capítol “Topònims, renoms 
i sobrenoms”. El web inclou també els noms de casa de 
la població i una apartat amb els criteris per a la 
toponímia de Sant Andreu de la Barca.  

A més, enllaça amb el llibre Criteris per a la toponímia 
d’àmbit municipal, publicat per la Comissió de Toponímia 
de Catalunya l’any 2006. 

Un web que conté molta informació històrica. 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.irun.org/cod/subvenciones/beca.asp?idioma=1&Clave=340&Clave2=-1%7Cseleccione&texto1=&operlogico=AND&texto2=
http://www.irun.org/cod/subvenciones/beca.asp?idioma=1&Clave=340&Clave2=-1%7Cseleccione&texto1=&operlogico=AND&texto2=
http://www.onomastica.cat/ca/news/l%E2%80%99ajuntament-d%E2%80%99urduliz-fa-una-crida-als-veins-per-recuperar-la-toponimia-local
http://www.onomastica.cat/ca/news/l%E2%80%99ajuntament-d%E2%80%99urduliz-fa-una-crida-als-veins-per-recuperar-la-toponimia-local
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.uni-leipzig.de/namenforschung/
http://www.hf.uib.no/i/nordisk/nymappe/forsking/Namn%20og%20Nemne.htm
http://www.euskarabidea.es/espanol/el-vascuence-en-navarra/toponimia
http://www.euskarabidea.es/espanol/el-vascuence-en-navarra/toponimia
http://www.sabarca.cat/Plantilla2/_Fl02rcDSARrbShk8Sg31QFHcga5Rp93q
http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/documentacio/llengua/toponimia/Toponimia_municipal.jsp
http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/documentacio/llengua/toponimia/Toponimia_municipal.jsp
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 Nomenclátor de Galicia (Instituto Galego de Estatística) 

  Novetats editorials 

 “Estudis romànics”, Volum núm. 32. Secció Filològica. Institut 
d’Estudis Catalans (Barcelona, 2010). A cura d’A. M. Badia i Margarit i 
Joan Veny. 

Hi trobareu diversos continguts sobre onomàstica, entre els quals hi ha 
la crònica d’Albert Turull Rubinat (UdL) sobre el XXXVI Col·loqui de la 
Societat d’Onomàstica celebrat a les Borges Blanques i la crònica d’Ana 
Segovia Gordillo (Universidad Complutense de Madrid) sobre II Jornada 
de la Comisión de Nombres Geográficos “La importancia del uso 
normalizado de la toponimia”. Consulteu el contingut onomàstic 
complet d’aquest número al nostre web. 

  Materials 

 “Riba-roja del Túria resol el misteri del seu origen al 
„Repartiment‟”, (El Mercantil Valenciano. Levante-emv.com, Actualidad, 
05/07/2010) 

«Toponímia. Els veïns de Riba-roja del Túria portaven més de set 
segles amb un misteri: el seu poble no apareixia al "Llibre del 
Repartiment" de Jaume I. Ara, el cronista oficial del municipi, José 
Vicente Calatayud, ha resolt l'enigma...» 

 “Os Ozcos, Taramundi y Quirós recuperen la so toponimia” 
(Asturies.com, 07/07/2010) 

  Bibliografia 

 

 Actualitzades les bibliografies de la SdO en 
toponímia i antroponímia 

- 568 títols sobre toponímia catalana 

- 84 títols sobre antroponímia catalana 

Us podeu descarregar els PDF des del l’apartat Bibliografia 

del web. 

http://www.ige.eu/nomenclator/nomenbuscar.jsp
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/estudis-romanics-volum-num-32
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/estudis-romanics-volum-num-32
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/estudis-romanics-volum-num-32
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.levante-emv.com/panorama/2010/07/05/riba-roja-resol-misteri-seu-origen-repartiment/720335.html
http://www.levante-emv.com/panorama/2010/07/05/riba-roja-resol-misteri-seu-origen-repartiment/720335.html
http://asturies.com/node/11830
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
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La secretaria de la SdO tancarà per vacances del 2 al 29 d’agost.  

Si voleu contactar amb nosaltres, envieu-nos un correu electrònic a: 
toponimia@onomastica.cat. 

 

 Enllaços 

 Kommission für Mundart und Namenforschung Westfalens. 
Comissió per a l’estudi del dialecte i de l’onomàstica de Westfàlia 
(Alemanya). Es dedica a la recerca lingüística, lexicogràfica i literària i 
promou diverses publicacions sobre aquests temes. El lloc web és 
només en alemany. 

  

 Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe. “Toponímia entre el Rin i l’Elba” 
és un projecte d’onomàstica que promou l’Acadèmia de Ciències de 
Gotinga (Baixa Saxònia, Alemanya). Pàgina web i publicacions només 
en alemany. 

 Gazetteer of Scottish Names. Nomenclàtor que incorpora les dades de 
l’any 2009 (informació disponible en anglès). 

 Detailed Gazetteer of the Republic of Hungary, 2009 (Hungarian 
Central Statistical Office). Informació toponímica i estadística en 
anglès i hongarès. 

 The Permanent Committee on Geographical Names for British 
Official Use. Unitat interdepartamental que inicià la seva activitat l’any 
1919. Actualment assessora el Govern britànic sobre l’escriptura 

“Familiennamengeografie“: 
mapes amb la distribució 
de cognoms (en línia). 

“Mundartregionen 
Westfalen“: Cartografia 
dels dialectes a Westfalia. 
Geographischen 
Kommission für Westfalen 

 

mailto:toponimia@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/komuna/service/online_ressourcen/
http://www.uni-goettingen.de/de/109193.html
http://www.pcgn.org.uk/Geonames_importance.htm
http://portal.ksh.hu/pls/portal/cp.gazetteer
http://portal.ksh.hu/pls/portal/cp.gazetteer
http://www.pcgn.org.uk/Geonames_importance.htm
http://www.pcgn.org.uk/Geonames_importance.htm
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/komuna/online_projekte/familiennamengeografie/
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/komuna/service/online_ressourcen/
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/komuna/online_projekte/familiennamengeografie/
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/komuna/service/online_ressourcen/
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/komuna/service/online_ressourcen/
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correcta dels noms de lloc de fora del Regne Unit (tret de l’Antàrtida). És 
l’única font toponímica oficial en els afers de política global.  

Per als topònims del Regne Unit inclou l’United Kingdom Toponymic 
Guidelines for Map and Other Editors o remet a l’Ordnance Survey. 

  

  Novetats editorials 

 Treballs de la Societat Catalana de Geografia. Núm. 66 (Institut 
d’Estudis Catalans. Barcelona, 2008). Pàgines: 226. Preu: 10 euros. 

  Agenda 

 Presentació de “Els noms de lloc i de persona del Pinell”, d’Antònia 
Serres. El 7 d’agost a les 18.30 h al local La Pianola del Pinell de Brai. 

 Materials 

 Instituto Geográfico Vasco Andrés de Urdaneta. Bibliografia en línia 
sobre toponímia basca. 

 Repositorio Documental Gredos de la Universidad de Salamanca. 
Publicacions en línia sobre toponímia (2010): 

o “La onomástica del "corpus" cesariano y la sociedad de la 
Hispania meridional”, per Cristóbal González. Studia Historica. 
Historia Antigua, 4 (1986-1987). 

o “Los antropónimos griegos y su presencia en los cultos 
indígenas peninsulares”, per Arminda Lozano. Studia Historica. 
Historia Antigua, 6 (1988).  

http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/treballs-de-la-societat-catalana-de-geografia
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-de-%E2%80%9Cels-noms-de-lloc-i-de-persona-del-pinell%E2%80%9D-d039antonia-serres
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.ingeba.org/biblio/biblos92/bge9.html
http://www.ingeba.org/biblio/biblos92/bge9.html
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/repositori-documental-gredos-de-la-universidad-de-salamanca
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/73079
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/73079
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/73099
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/73099
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Programa del postgrau de Toponímia 2010-2011 
Universitat de València 
 

 
Inauguració  

Aula Magna de la Universitat de València: 21/10/2010 
Joan Veny, “Dialectologia i toponímia, ciències de la terra” 

 
Cloenda: 04/06/2011: Cloenda: “Viatge toponímic al Maestrat, especialment a Vilafamés i 

la Pobla de Tornesa: enquesta de toponímia urbana i rural”, dirigida per Joan F. Mateu, 
Dinar de germanor (4 hores). 
 

Activitats: V Jornada d’Onomàstica, Dénia, 25 i 26 de febrer de 2011. 

Taller sobre confecció de Nomenclàtors i Corpus toponímics i antroponímics:  
24 de març, dirigit per Mar Batlle (4 hores). 
 

 
Tema 1:  
Xavier Terrado, Metodologia de l’estudi toponímic. Valor lingüístic de la toponímia (4 h.) 20 
d’octubre 
Aigües Vives Pérez Piquer, Com es fa una base de dades per a l’estudi toponímic (4 h.) 
21 d’octubre 
Francesc Torres, Fonts històriques i documentals (4 h.) 27 d’octubre 
Joan Carles Membrado, Toponímia i cartografia (4 h.) 3 de novembre 
Joan F. Mateu, Cartografia històrica i toponímia (4 h.) 10 de novembre 
 

Tema 2:  
Ramon Amigó, Experiències toponímiques (4 h.) 17 i 18 de novembre 
Cèsar Mateu-Josep Sanchis, Legislació i normalització toponímica (4 h.) 17 i 18 de 
novembre 
Joan Ivars, Recull toponímic de Dénia i teulada com a exemple (4 h.) 24 de novembre 
Maria Antònia Cano, Recull toponímic de pobles d’Alacant/Aprofitament didàctic (4 h.) 25 
de novembre 
       

Tema 3: 
Josep Martines, Toponímia i lèxic (4 h.) 1de desembre 
Jesús Bernat, Toponímia oronímica i hidrogràfica com a exemple (4 h.) 9 de desembre 
 

Tema 4:  
Xaverio ballester, Toponímia preromana (4 h.) 15 i 16 de desembre 
Josep Moran, Toponímia d’origen llatina, germànica i catalana (4 h.) 15 i 16 de desembre 
Dolors Bramon, Toponímia aràbiga (8 h.) 12 i 13 de gener de 2011 
 

http://www.adeit.uv.es/postgrado-2010/fichacurso.php?tipo=p23&codigo=10312210
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Tema 5:  
Joan Mateu, El medi natural (4 h.) 19 de gener  
Emili Obiol, Aspectes culturals de la geografia (4 h.) 26 de gener 
Joan Tort, Interpretació del paisatge toponímic (4 h.) 2 de febrer 
 

Tema 6: Curs pràctic de Paleografia sobre textos valencians 
Francisco Gimeno (8 h.) 9 i 16 de febrer 
Vicent Pons  (4 h.)  23 de febrer 
Pepa Cortés (4 h.) 2 de març 
Aurelià Layron (4 h.) 9 de març 
Ramon Ferrer (4 h.) 23 de març 
 

Tema 7: Curs de gramàtica històrica i dialectologia 
Emili Casanova, Gramàtica Històrica (4 h.) 30 i 31 de març 
Joan Anton Rabella, Aspectes lingüístics de la toponímia: sufixació (4 h.) 30 i 31 de març 
Joaquim Martí, Dialectologia (4 h.) 6 d’abril 
 

Tema 8:  
José Luis Garcia Arias, Metodologia de l’etimologia (4 h.) 13 d’abril 
Cosme Aguiló, Etimologia i geografia (4 h.) 4 de maig 

 
Tema 9: 
Enric Guinot, Fonts de l’antroponímia (4 h.) 11 de maig 
Ramon Ferrer, Metodologia de l’estudi antroponímic  (4 h.) 12 de maig 
Antoni Garcia Osuna, Relacions entre toponímia i antroponímia (4 h.) 18 de maig 

 
Tema 10:  
Emili Casanova, L’etimologia en l’antroponímia (4 h.) 25 i 26 de maig 
Reina Bastardas, Filologia Romànica i antroponímia  (4 h.) 25 i 26 de maig  
 
 

 
Total: 260 hores 
150 hores de classe 
60 del treball d’investigació = prova final de qualificació 
50 hores per a estudi 
 

 

 
S’editarà un volum amb els millors treballs dels estudiants i amb les intervencions 
dels professors.  

Direcció del postgrau: Emili Casanova i Joan F. Mateu  
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  Agenda 

 Presentació del llibre “Reculls de noms d’Osor”, de Fèlix Bruguera. 
L’acte tindrà lloc a la sala Osor el proper divendres, dia 10 de setembre, 
a les 20.30 h. Hi parlaran Isidre Font, alcalde d’Osor; Dr. Joan Anton 
Rabella, de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans; Dr. 
Joan Ferrer, degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i 
l’autor del llibre.  

 Congrés “Ciencia, Lengua y Fronteras”, els dies 5 i 6 d’octubre de 
2010 a la Universitat d’Oviedo. 

 
 

Descarregueu-vos el programa a: 
http://www.unioviedo.es/sfa/cllyf/a4final-esp.pdf 
 
Llengües oficials: asturià, castellà i anglès.  
Podeu fer les vostres inscripcions  fins al 4 de setembre. 
 

  Enllaços de toponímia 

 Conseil National de l’Information Géographique. La Comissió de 
Toponímia.  

Recomanacions, tractament dels topònims estrangers, llistats de 
topònims que es poden descarregar (topònims del món, topònims de 
França, topònims de la Unió Europea), les fonts toponímiques (amb una 
àmplia bibliografia) i la gestió de la toponímia (història de la Comissió). 

Comitè científic: Hans Goebl (prof. de 
Romanística, Universitat de Salzburg), Joan 
Veny (catedràtic emèrit Filologia Catalana de la 
UB, Institut d'Estudis Catalans), José Ramón 
Fernández (catedràtic de Filologia Romànica, 
Universitat d’Oviedo), Antonio Vespertino, 
(catedràtic de Filologia Romànica, Universitat 
d’Oviedo), José Antonio Martínez (catedràtic de 
Llengua Espanyola, Universitat d’Oviedo), 
Enrique del Teso Martín (degà de la Facultat de 
Filologia, Universitat d’Oviedo). 
 

http://www.unioviedo.es/sfa/cllyf/a4final-esp.pdf
http://www.unioviedo.es/sfa/cllyf/a4final-esp.pdf
http://www.cnig.gouv.fr/Front/index.php?RID=20
http://www.cnig.gouv.fr/Front/docs/cms/cntetrangererecom2000_126960236827382500.pdf
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 Toponymie et noms de lieux (Institut Geographique National). L’IGN 
ha generat dos milions de topònims sobre el mapa a escala 1:25 000. 
La Comissió de Toponímia s’encarrega d’incorporar el conjunt de noms 
de lloc a la base de dades toponímiques.  

En aquest portal hi trobareu: 

1. Cercador de dades toponímiques directes a GéoPortail.  

2. Sis documents bàsics per comprendre millor la toponímia: 

- La toponímia, ciència dels noms geogràfics (història de la 
toponímia des del segle XVIII, i les activitats de la Comissió). 

- Els noms de lloc a França: glossari de termes dialectals (el 
Pégorier). Recull 20.000 mots. Un document de referència per 
comprendre els topònims dialectals. 

- Glossari de terminologia toponímica. 
- Acta de toponímia IGN amb les regles consensuades sobre el 

tema i sobre les tasques efectuades per a la confecció de bases de 
dades, amb la finalitat última de conservar el patrimoni toponímic 
nacional. 

- Publicacions de la Comissió de Toponímia. 
- Breus de toponímia: topònims evocadors, anècdotes, etc. 

3. P’tit Géo en France, interactiu per als petits de primer cicle. 

4. Productes i serveis com ara països i llurs capitals, mapes dialectals, 
plànols de ciutats, etc. 

5. Apartat de consultes i propostes. 

A més, s’hi poden trobar mapes antics, diccionaris toponímics, etc. 
 
      

  

 

http://www.ign.fr/institut/accesRapide.do?currentRootSearch=interets&indexChildSearch=18
http://www.geoportail.fr/5069711/visu2D/afficher-en-2d.htm
http://www.ign.fr/institut/documentArticle.do?idDoc=5366961&indexRoot=&indexChild=&currentRootSearch=Education&indexChildSearch=5
http://www.ign.fr/adminV3/display/000/526/725/5267256.pdf
http://education.ign.fr/1/premier-cycle.htm
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  Novetats editorials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toponimia de España. Estado actual y perspectivas de la 
investigación, coordinat per M. Dolores Gordón. Publica De Gruyter 
(Berlín, 2010), Patronymica Romanica, 24. Preu: 149,95 €.  

Índex: 

 Dieter Kremer: Toponimia de España - Toponomástica en España. 

 Isabel Boullón (Universidad de Santiago): Toponimia da Galicia: estado da 
cuestión. 

 Xosé Luis García Arias (Universidad de Oviedo): Toponimia asturiana (con una 
breve nota sobre la leonesa). 

 María Fátima Carrera (Universidad de Cantabria): Toponimia de Cantabria. 

 Andrés Iñigo (Euskaltzaindia): Toponimia de Navarra y de Euskadi. 

 Fabián González (Universidad de la Rioja): Toponimia de La Rioja. 

 Jesús Vázquez (Universidad de Zaragoza): Los estudios de toponimia en 
Aragón. 

 Javier Terrado (Universitat de Lleida): Los estudios de toponimia en Cataluña. 

 Emili Casanova (Universitat de València): Estado actual de los estudios sobre 
toponimia valenciana. 

 Vicenç M. Rosselló i Verger (Universitat de València): Els estudis toponímics 
de les Illes Balears i les Pitiüses. 

 Hermógenes Perdiguero (Universidad de Burgos): Toponimia de Castilla (La 
Vieja). 

 Emilio Nieto (Universidad Autónoma de Madrid): Toponimia de Castilla-La 
Mancha. 

 Jairo Javier García (Universidad de Alcalá): En torno a la toponimia madrileña. 

 Francisco José Casillas (Universidad de Extremadura): Los estudios topono-
másticos en Extremadura: estado de la cuestión. 

 Stefan Rusthaller (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla): La investigación 
sobre toponimia de Andalucía Occidental. 

 M. Dolores Gordón (Universidad de Sevilla): Toponimia de Andalucía Oriental. 

 Stefan Rusthaller (Universidad Pablo de Olavide): Toponimia de Murcia. 

 Gonzalo Ortega i Carmen Díaz (Universidad de la Laguna): Los estudios 
toponímicos en Canarias. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-de-espana-estado-actual-y-perspectivas-de-la-investigacion
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-de-espana-estado-actual-y-perspectivas-de-la-investigacion
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   Novetats editorials 

 Diccionari català-castellà i castellà-català (13a edició), de Francesc 
de B. Moll. Editorial Moll, Palma (2010). Col·lecció: Els Treballs i els 
Dies. Pàgines: 824. Preu: 30 €. 

 Conceyu de Piloña. Parroquia de La Marea, per Aurina González i 
Jerónimo González. Academia de la Llingua Asturiana (Oviedo, 2010). 
Col·lecció: Toponimia; núm. 131. Preu: 1,18 €. 

 Conceyu de Degaña. Parroquia de Zarréu, per Francisco Javier 
Redondas. Academia de la Llingua Asturiana (Oviedo, 2010). Col·lecció: 
Toponimia; núm. 132. Preu: 1,18 €. 

 Animaux et noms de lieux, per Stephan Gendron. Errance (París, 
2010). Pàgines 238. Preu: 30 €. 

 

 Répertoire toponymique des communes de la région Midi-
Pyrénnées / Repertòri Toponimic de las comunas de la region 
Miègjorn-Pirenèus, per Patrici Pojada. Centre de Ressorsas Occitanas 
e Miègjornalas i Nouvelles Éditions Loubatières (2009). En francès i 
occità. Pàgines: 136. Preu: 14 €.  

Vegeu-ne una mostra a l’enllaç:  

http://www.loubatieres.fr/ouvrages/09/0903_crom/9782862665733.pdf 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/diccionari-catalacastella-i-castellacatala-13a-edicio
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/conceyu-de-pilona-parroquia-de-la-marea
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/conceyu-de-degana-parroquia-de-zarreu
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/animaux-et-noms-de-lieux
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/repertori-toponimic-de-las-comunas-de-la-region-miegjornpireneus
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/repertori-toponimic-de-las-comunas-de-la-region-miegjornpireneus
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/repertori-toponimic-de-las-comunas-de-la-region-miegjornpireneus
http://www.loubatieres.fr/ouvrages/09/0903_crom/9782862665733.pdf
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 Les noms de famille des Hautes-Pyrénées, per Marie-Odile Mergnac i 
Laurent Millet. Archives et Culture (París, 2010). Col·lecció: Les noms 
de famille en France; 65. Pàgines: 239. Preu: 25 €. 

 Les noms de famille du Sud-Ouest. Histoires et anecdotes, per 
Michael Rateau. Archives et Culture (París, 2010). Col·lecció: Les noms 
de famille en France. Pàgines: 416. Preu: 29 €. 

  Altres títols / Toponímia 

 Le Bugue. Histoire et toponymie des noms de lieux de la 
Commune, per Yves Lavalade. P.L.B. éditions (Le Bugue, 2008). 
Pàgines: 56. Preu: 10 €. 

 Toponymie des Pays occitans, per Bénédicte Fénié i Jean Jaques 
Fénié. Éditions Sud-Ouest (Bordeus, 2009. Pàgines: 480. Preu: 17,50 €. 

 Toponymie provençale, per Bénédicte Fénié i Jena Jaques Fénié. 
Éditions Sud-Ouest (Bordeus, 2005). Pàgines: 128. Preu: 5,30 €. 

 Toponymie occitane, Bénédicte Fénié i Jena Jaques Fénié. Éditions 
Sud-Ouest (Bordeus, 2005). Pàgines: 128. Preu: 5,30 €. 

       

 Toponymie nord-occitane, Bénédicte Fénié i Jena Jaques Fénié. 
Éditions Sud-Ouest (Bordeus, 2003). Pàgines: 128. Preu: 5,30 €. 

 Toponymie gasconne, Bénédicte Fénié i Jena Jaques Fénié. Éditions 
Sud-Ouest (Bordeus, 2001). Pàgines: 128. Preu: 5,30 €. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/les-noms-de-famille-des-hautespyrenees
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/les-noms-de-famille-du-sudouest-histoires-et-anecdotes
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/le-bugue-histoire-et-toponymie-des-noms-de-lieux-de-la-commune
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/le-bugue-histoire-et-toponymie-des-noms-de-lieux-de-la-commune
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponymie-des-pays-occitans
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponymie-provencale
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponymie-occitane
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponymie-gasconne
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La Societat d’Onomàstica inaugura el: 

Fòrum de la Societat d’Onomàstica, un espai on podreu discutir 
sobre temes relacionats amb la toponímia i l’antroponímia.  

El Fòrum és un lloc de debat i discussió per a tothom qui vulgui compartir 
i exposar qualsevol qüestió relacionada amb els noms de persona i de 
lloc. 

http://forum.onomastica.cat/ 

Moderador: Santi Arbós / Administradors: Santi Arbós i Marta González 

Com registrar-se? Per participar en el Fòrum només cal registrar-s’hi. A la part superior 
dreta trobareu l’espai Registreu-vos; premeu i accepteu les condicions. Ompliu les dades 
del registre, confirmeu-les i inicieu la sessió amb el vostre nom d’usuari i la vostra 
contrasenya. 

 

 

http://forum.onomastica.cat/
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Participar en els temes. Un cop iniciada la sessió trobareu el llistat de temes. De moment 
n’hi ha dos, Toponímia i Antroponímia. Entreu en el tema que us interessa i hi veureu 
diferents missatges. Podeu respondre’ls i escriure els vostres comentaris. 

 

Proposar temes nous. Quan sigueu dins del tema que us interessa, premeu l’opció 
TEMANOU*. Des d’aquí podreu iniciar una nova conversa o obrir un debat. 

 

El fòrum és obert a tots els socis. Podeu proposar temes nous, respondre els temes 
creats, editar noves entrades, adjuntar els fitxers que vulgueu compartir o eliminar 
les vostres entrades ja publicades.  

L’administrador es reserva el dret a eliminar les entrades no relacionades amb la 
temàtica del fòrum o que puguin ser ofensives per a la resta d’usuaris. 
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  Agenda 

 Presentació del llibre “Onomàstica de Vespella de Gaià”, de Moisés 
Selfa. Divendres, 1 d’octubre de 2010, a les 19.30 h. L’acte tindrà lloc al 
Mas d’en Plana de Vespella de Gaià. (Adjuntem invitació.) 

 Segon seminari d’història de la Cartografia. “Cartografia i agrimen-
sura a Catalunya i Balears (segles XIX-XX)”. Barcelona, dies 20 i 21 
d’octubre de 2010. Organitza: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer en línia. Cal inscriure’s amb 
antelació. Premeu per accedir al programa. 

 Presentació del mapa “El món”. Barcelona, 30 de setembre de 2010, 
a les 12.00 h. Organitza: ICC. Presentació del Sr. Jaume Massó, cap de 
la Unitat de Delimitació Territorial i de Grans Obres de l’ICC, i inter-
venció del Sr. Jesús Viñas, cap del Servei de Coordinació dels Serveis 
Educatius. Els planisferis de l’ICC a escales 1:15.000.000 i 
1:22.000.000 incorporen toponímia en català i actualitzada. 

 XXIV Congrés de l’ICOS. Barcelona del 5 al 9 de setembre de 2011. 
Us recordem que ja podeu enviar els resums de comunicacions. Visiteu 
el lloc web: http://barcelona.onomastica.cat/. Seccions temàtiques: 

1. Terminologia. Julia Kuhn (Friedrich Schiller-Universität Jena) 
2. Teoria onomàstica. Olga Molchanova (Uniwersytet Szczecinski, Polska) 
3. Onomàstica i lingüística. Silvio Brendler (Hamburg) 
4. Noms en la societat. Elwys De Stefani (Universität Bern) 
5. Antroponomàstica. Jean Germain (Université Catholique de Louvain) 
6. Toponomàstica. María Dolores Gordón (Universidad de Sevilla) 
7. Onomàstica i història. Emili Casanova (Universitat de València) 
8. Onomàstica i geografia. Peter Jordan (Universität Wien) 
9. Onomàstica i cultura. Donatella Bremer (Università di Pisa) 
10. Cartografia i noms de lloc: noves plataformes de gestió de la informació. Jaume 
Miranda (Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona) 
11. Onomàstica i processos d’estandardització. Joan Anton Rabella (Institut d’Estudis 
Catalans, Oficina d’Onomàstica, Barcelona) 
12. Onomàstica catalana. Albert Turull (Universitat de Lleida) 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-%E2%80%9Conomastica-de-vespella-de-gaiaquot
http://www.icc.cat/content/view/full/1382/(month)/10/(year)/2010
http://www.icc.cat/content/view/full/1382/(month)/10/(year)/2010
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/ICC/Agenda/(day)/20/(month)/10/(year)/2010
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-mapa-%E2%80%9Cel-mon%E2%80%9D
http://barcelona.onomastica.cat/
http://barcelona.onomastica.cat/
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  Novetats editorials 

 Antroponímia i toponímia del terme municipal de Rocafort de 
Queralt, per Moisés Selfa i Sastre. Cossetània Edicions (Tarragona, 
2010). 

  

 Els noms de lloc i de persona del terme municipal de Querol, per 
Moisés Selfa. Editorial Silva (Tarragona, 2010). 

 Onomàstica de Vespella de Gaià, per Moisés Selfa. Editorial Silva 
(Tarragona, 2010). 

  Materials  

 Los ríos y los paisajes del Duero en la toponimia, per José Ramon 
Morala (Universidad de León). Classificació tipològica en la qual hi està 
representat el concepte d’aigua i estudi de l’empremta de les llengües i 
cultures que s’han establert a la conca del Duero. 

 Toponímia de les regions i els departaments de França (secció 
Materials de toponímia a la xarxa). Espai web no oficial. 

 Nosaltres també fórem emigrants. Migracions històriques a Cons-
tantí (1808-1945)”, per J.M. Grau i Roser Tàrrech. Arxiu Municipal de 
Constantí (2010). Us podeu descarregar el PDF del llibre. Inclou llistat 
de noms de persona. 

 El Llibre de la Peita de la Vila de Calaceit  de l'any 1610, de Mercè 
Gimeno i Ricard Solana. Llibre electrònic en línia. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/antroponimia-i-toponimia-del-terme-municipal-de-rocafort-de-queralt
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/antroponimia-i-toponimia-del-terme-municipal-de-rocafort-de-queralt
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/els-noms-de-lloc-i-de-persona-del-terme-municipal-de-querol
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastica-de-vespella-de-gaia
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.unizar.es/fnca/duero/docu/p306.pdf
http://crehangec.free.fr/intro.htm
http://www.tinet.cat/~arxiucon/memoria-emigracions.html
http://www.tinet.cat/~arxiucon/memoria-emigracions.html
http://www.scribd.com/doc/37251598/El-Llibre-de-La-Peita-1610
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  Número especial sobre l’aranès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVAT EL “PROJÈCTE DE LEI DER OCCITAN, ARANÉS EN ARAN” 

Tèxte aprovat ena Comission de Politica Culturau deth Parlament de Catalonha 
(23.6.2010) 

CAPITOL I 
Principis generaus 
… 
Article 2 
Lengua pròpria e lengües oficiaus 
… 
3. Er aranés, coma lengua pròpria der Aran, ei: 
a) Era lengua d’usatge preferent de totes es institucions der Aran, especialament deth 
Conselh Generau d’Aran, dera Administracion locau e des entitats que ne depenen, des 
mejans de comunicacion publics, der ensenhament e dera toponimia. 
... 
CAPITOL III 
Onomastica 
 
Article 11 
Toponimia 

1. Es toponims der Aran an coma soleta forma oficiau era aranesa. 

2. Eth Conselh Generau d’Aran ei membre nat des organismes competents en matèria 
de toponimia en Catalonha. 

3. Era determinacion dera denominacion des municipis aranesi se regís pera legislacion 
de regim locau, qu’a de preveir era participacion deth Conselh Generau d’Aran enes 
procediments corresponents.  

4. Era determinacion deth nòm des vies urbanes e des nuclèus de poblacion de tota 
sòrta correspon as ajuntaments aranesi. Eth Conselh Generau d’Aran a de participar, 
d’acòrd damb era norma aplicabla, enes procediments relatius ara determinacion des 
nòms des vies interurbanes que transcorguen per Aran. 

5. Es vies que transcorguen per Aran, damb independéncia dera administracion titulara, 
s’an de mercar d’acòrd damb eth Conselh Generau d’Aran. 

 
Article 12 
Antroponimia 

1. Es ciutadans an dret a emplegar era forma normativaments corrècta en aranés des 
sòns nòms e cognòms. 

2. Es persones interessades pòden obtier era constància dera forma normativaments 
corrècta en aranés des sòns nòms e cognòms en Registre Civiu, pera simpla 
manifestacion dera persona interessada, d’acòrd damb çò qu’establís era legislacion. 
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  Algunes publicacions de referència 

 Carrera, Aitor (2001), Toponímia de Bausen e des Quate Lòcs. Estudi 
sus eth lexic deth Baish Aran. Vielha: Conselh Generau d'Aran. 87 pp. 

 Carrera, Aitor (2002), «Sus era toponímia occitana: grafia e siste-
maticitat». Lingüistica Occitana, 1, p. 13-31. Consulteu el document que 
trobareu en línia a l’enllaç: revista electrònica de l'associació 
Lingüistica Occitana. 

 Carrera, Aitor (2002), «Onomàstica i dialectologia occitanes: alguns 
exemples aranesos». Dins del Butlletí Interior de la Societat d'Onomàs-
tica. Núm. 104. XXVIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica a Maó i 
Ciutadella, pp. 111-118. 

 Boletín terminológico y normativo número 49.  La toponimia oficial 
española y la legislación estatal y autonómica. Unió Europea 
(02/12/2002). Butlletí de caràcter informatiu.  

 Carrera, Aitor (2003), «Les representacions gràfiques dels topònims 
occitans». Dins del Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica. Núm. 
94. XIX Col·loqui de la SdO a Teulada (2002), pp. 189-207. 

 Carrera, Aitor (2006). «Alguns errors del Nomenclàtor dera Val 
d’Aran». Dins del Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica. Núm. 103, 
pp.: 38-42. 

 Carrera, Aitor (2008), Entre dues frontères. Estudis de lingüistica occitan. 
Vielha: Pagès editors. Lleida. Pàgines: 228. 

 Elements bàsics de llengua occitana. Generalitat de Catalunya. 
Departament de la Presidència. Secretaria de Política Lingüística. 
(Barcelona, 2009). Pàgines: 20. 

  Altres recursos 

 Diccionari infantil català-aranès (dins Edu365.com). Aquest material 
està editat amb la col·laboració de l'Oficina de Foment de l'Aranès i 
l'Associació Punt d'Intercanvi. 

 Aranes.org. Publicacions, marc legal i recursos sobre l’aranès. 

http://www.revistadoc.org/file/Linguistica%20Occitana%201%20Carrera.pdf%5d.
http://www.revistadoc.org/file/Linguistica%20Occitana%201%20Carrera.pdf%5d.
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/12_CARRERA.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/12_CARRERA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/bol49.htm
http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/bol49.htm
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/14_carrera.PDF
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/14_carrera.PDF
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/2%20bis.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/2%20bis.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/ElementsBasicsLlOccitana.pdf
http://www.edu365.cat/primaria/muds/aranes/dic/
http://www.aranes.org/
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  Agenda 

 Presentació del llibre “Recull toponomàstic de Santa Maria de Palau-
tordera. Noms de casa i de lloc”, d’Enric Garcia-Pey (2010).  

  

 Jornadas sobre Toponimia y Normalización (Sevilla) 

 

Programa 

Dijous, 14 octubre 

- 11.00 h: Inauguració de la jornada pel degà de la Facultat de Filologia. 

Ponència d’obertura 

A càrrec de la Dra. Ángeles Líbano Zumalacárregui (Universidad del País 
Vasco): “Bilingüismo y normalización toponímica vasca y castellano-románica: 
cuestiones tradicionales, problemas actuales”. 

L’acte tindrà lloc el proper divendres, dia 8 
d’octubre, a les 21.00 hores, a la sala 
cultural la Quadra de Santa Maria de 
Palautordera.  

La presentació s’inclou dins del programa de 
festa major de l’aplec del Remei 2010. Enric 
Garcia-Pey serà també l’encarregat de fer-
ne el pregó. 

Jornades organitzades per la Universidad de 
Sevilla. Dirigeix la Dra. María Dolores Gordón 
(Departamento de Lengua Española)  

Inscripció: 15 € (Gratuïta per als universitaris).  

Per a inscriure’s, cal enviar les dades al 
correu electrònic de la directora de la jornada: 
mgordon@us.es. 

Dies 14 i 15 d’octubre de 2010. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-%E2%80%9Crecull-toponomastic-de-santa-maria-de-palau%C2%ACtordera-noms-de-casa-i-de
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-%E2%80%9Crecull-toponomastic-de-santa-maria-de-palau%C2%ACtordera-noms-de-casa-i-de
http://www.icc.cat/vissir2/?lang=ca_ES&toponim=santa%20maria%20de%20palautordera
http://www.icc.cat/vissir2/?lang=ca_ES&toponim=santa%20maria%20de%20palautordera
mailto:mgordon@us.es
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- 12.15-13.15 h: Dr. Stefan Rusthaller (Universidad Pablo de Olavide): “La 
transmisión de los nombres de lugar”. 

- 16.30-17.30 h: Dra. María Dolores Gordón (Universidad de Sevilla): 
“Normalización de la toponimia en las áreas meridionales del español”. 

- 17.30-18.30 h: Dra. Carmen Díaz Alayón/ Dr. Gonzalo Ortega (Universidad de 
La Laguna): “Cuestiones de toponimia y normalización en Canarias”. 

- 19.20.30. Dra. Ana I. Boullon (Universidad de Santiago de Compostela): 
“Consideraciones sobre la estandarización de la toponimia en Galicia”. 

Divendres, 15 d’octubre 

- 9.00-10.00 h: Dra. Fátima Carrera de la Red (Universidad de Cantabria): 
“Normalización de formas toponímicas en León y Cantabria”. 

- 10.00-11.00 h: Dr. Emili Casanova (Universitat de València): “Normalización 
de la toponimia castellana en Valencia”.  

- 11.00-12.00 h: Dr. José Luis García Arias: “Corrección toponímica en el 
Principado de Asturias”. 

Taula rodona 

“El proyecto PRONORMA, planteamientos y líneas de actuación”. Dra. María 
Dolores Gordón.  

Hi intervenen:  

- Dr. F. Molina (“Nombres normalizados en la parte occidental de Andalucía 
(Huelva)”,  

- Dr. J. Mendoza “Nombres normalizados en la parte oriental de Andalucía 
(Málaga”), 

- Dr. José M. Miura (“Toponimia, historia y normalización: la toponimia 
medieval en la documentación andaluza de Alfonso X”),  

- Dr. M. Valer (“Toponimia histórica y normalización; la toponimia medieval en 
el aljarafe sevillano”),  

- Dr. M. Tejada (“Localizar, identificar y representar los topónimos en la 
cartografía”) 

19-20.00 h: Ponència de clausura 

A càrrec de Xavier Terrado Pablo (Universitat de Lleida): “El léxico románico y la 
normalización de la toponimia hispànica”. 
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  Novetats editorials 

 Noms de lloc del terme d’Albinyana, per Manuel Bufarull Terrades. Corpus 
de Toponímia Penedesenca, núm. 4. Institut d’Estudis Penedesencs, 175 
(Vilafranca del Penedès, 2010). Segona edició revisada i ampliada. Pàgines: 
47. Mapes: 15. 

 Noms de casa i carrers antics d’Olesa de Bonesvalls, per Rogeli Carmona 
i Lluís Casas. Estudis Toponímics Penedesencs. Vol. 1. Institut d’Estudis 
Penedesencs (Vilafranca del Penedès, 2010). El llibre està organitzat en sis 
capítols: Barri de l'Església, Barri del Raval, Barri de la Riera, Barri de 
l'Hospital, Les Masies i Els carrers. Pàgines: 108. 

  

               
         Cliqueu la imatge per accedir-hi. 
 

  Materials a la xarxa 

 Bloc del Grup d’Estudis Toponímics de l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP). 

 Bibliografia completa amb els reculls toponomàstics dels municipis del 
Penedès que presenta la secció de toponímia de l’IEP. 

  Enllaços 

 Base de dades Toponímia del Penedès. Base de dades creada pel Grup 
d’Estudis Toponímics de l’IEP. Es poden fer cerques per topònim o municipi. 
Inclou una fitxa amb el nom, codi de topònim, codi de comarca i municipi, data 
i notes. 

  Bibliografies 

 Actualitzada la bibliografia sobre toponímia catalana (versió 5). Inclou 583 
títols d’obres publicades des de 1880 fins al 2010. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/noms-de-lloc-del-terme-d%E2%80%99albinyana
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/noms-de-casa-i-carrers-antics-d%E2%80%99olesa-de-bonesvalls
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.iepenedesencs.org/toponimia.php?pagina=3
http://www.iepenedesencs.org/descarregar.php?id=61
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.iepenedesencs.org/toponimia/consulta.php
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/bibliografia_1.5_toponimia.pdf
http://www.iepenedesencs.org/toponimia/consulta.php
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  Notícies 

 El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya ha publicat a la seva pàgina web la nova edició del 
“Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya” (2010).  

L’edició de 2010 incorpora 13.000 topònims nous, a més de la transcripció fonètica 
dels nuclis de població. En total recull i fa oficial més de 52.000 noms.  

Al web us podreu descarregar els PDF del pròleg, la presentació, el procés 
d’elaboració i la metodologia, les abreviatures utilitzades, els conceptes de mapa 
municipal i la llista de topònims. 

També tindreu accés a tota la informació del Nomenclàtor. Si cliqueu el nom de la 

comarca, us apareixeran els municipis organitzats alfabèticament. Podreu accedir 

directament a la cartografia i la plana corresponent del municipi en el nomenclàtor 

oficial en paper. També us podreu descarregar els talls de veu amb la pronúncia.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=32f04413c1548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=32f04413c1548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=32f04413c1548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=32f04413c1548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=32f04413c1548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=32f04413c1548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=32f04413c1548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=32f04413c1548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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 Agenda 

 Acte inaugural del curs acadèmic 2010-2011 del Centre de Lectura de 
Reus: “Un recorregut –no gaire llarg– en el camp de l’onomàstica”, per 
Ramon Amigó. L’acte tindrà lloc el proper 22 d’octubre a les 20 hores al 
Centre de Lectura de Reus (C/ Major, 15). Adjuntem invitació. 

 Presentació del llibre: “La definició terminològica”, a càrrec de Joan 
Rebagliato, redactor de l’obra i terminòleg del TERMCAT. Organitza TERMCAT. 
El dia 5 de novembre a les 12.00 hores. Cal confirmar assistència abans del 
22 d’octubre al correu informacio@termcat.cat. Vegeu-ne la invitació. 

 “Names in Interaction”. IPRA Pragmatics Association, 12th Conference. 
Presentació de comunicacions. Lloc i data del congrés: del 3 al 8 de juliol a 
Manchester (Regne Unit). 

Data límit de presentació de resums: 20 d’octubre. Màxim 400 paraules. Cal 
enviar el resum a Elwys de Stefani (destefani@rom.unibe.ch). 

  Enllaços 

 Ethnologue. Languages of the world. Un dels millors llocs web sobre les 
llengües del món (en recull un total de 6.909). Classificació per països o per 
família de llengües. Proporciona també moltes dades útils: nombre de 
parlants, dialectes i sistemes d’escriptura.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
mailto:informacio@termcat.cat
http://www.termcat.cat/pdf/Invitacio_Definicio.pdf
http://linguistlist.org/issues/21/21-3980.html#1
http://linguistlist.org/issues/21/21-3980.html#1
mailto:destefani@rom.unibe.ch
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.ethnologue.com/home.asp
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  Agenda 

   

 4a sessió web: Com utilitzar i integrar serveis en línia de l'ICC. Organitza: 

Institut Cartogràfic de Catalunya. Dia: 26/10/2010, de 9.30 a 11 h. Les 
sessions web donen a conèixer els serveis de l'ICC a través d'Internet i 
expliquen com s’utilitzen. Aquesta sessió es dedicarà a les formes d'utilitzar 
"geoserveis" ICC (serveis de mapes en línia). Programa. Inscripcions en línia. 

 Jornades de metodologia per a la recerca genealògica. Organitza: Societat 
Catalana de Genealogia. Descarregueu-vos el tríptic de les jornades. 
Consulteu altres cursos de la SCGHSVN. Inscripcions: gener 2011 a 
scgenealogia.cultura@gencat.cat o al 93 589 77 88, de dilluns a dijous de 17 a 
20 hores. Descomptes per a  socis, arxivers i estudiants.  

  Jornades 

 I Jornada de la Societat d’Onomàstica a Lloret de Mar 

El proppassat dia 16 d’octubre es va celebrar a Lloret de Mar (la Selva) la I Jornada 
d’Onomàstica de la SdO, organitzada pel Centre d'Estudis Selvatans i la SdO. Es 
van presentar 17 comunicacions (consulteu el programa de les comunicacions). 

Conferenciant:  Dr. Joan Veny Clar: “Ictiologia i geolingüística”. Ponents: Elvis 
Mallorquí: “Masos medievals i cognoms endèmics a les terres de Girona”. Fèlix 
Bruguera Ligero: “El recull toponímic d’Osor: metodologia i recerca”. 
 

       

 Obertura de la Jornada.               Presentació del llibre d’Albert Manent. 

 Inauguració del postgrau de Toponímia de la Universitat de 
València, a càrrec de Joan Veny: “Dialectologia i toponímia, 
ciències de la terra”. Aula Magna de la Universitat de València.  

Dijous 21 d’octubre de 2010, a les 19.30 hores. (Postgrau dirigit per 
Emili Casanova.) 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/4a-sessio-web-com-utilitzar-i-integrar-serveis-en-linia-de-l039icc
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/ICC/Agenda/Sessions-web/4a-sessio-web
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Inscripcio
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornades-de-metodologia-per-a-la-recerca-genealogica
http://www.scgenealogia.org/pdf/tripticjornades20102011.pdf
http://www.scgenealogia.org/cursos.htm#cursos
mailto:scgenealogia.cultura@gencat.cat
http://www.onomastica.cat/ca/seminars
http://www.onomastica.cat/ca/seminar/i-jornada-d039onomastica-a-lloret-de-mar
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/ordre_comunicacions_def.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/inauguracio-del-postgrau-de-toponimia-de-la-universitat-de-valencia
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/inauguracio-del-postgrau-de-toponimia-de-la-universitat-de-valencia
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  INICITIVES DE DIFUSIÓ DE LA TOPONÍMIA 

 Vídeos que aprofiten Internet per difondre la toponímia 

 

  

 

Un vídeo sobre toponímia andalusa 
que compta amb la col·laboració del 
professor Stefan Rusthaller (Universidad 
Pablo de Olavide) i de la professora 
María Dolores Gordón (Universidad de 
Sevilla). Què aporta la toponímia a altres 
disciplines com la geografia, la història o 
la lingüística, com s’originen els noms de 
lloc. 

Durada: 00:08:56. 

 

Campanya informativa difosa pel 
Govern d’Astúries i emesa l’any 2010 a 
la televisió d’Astúries. L’objectiu de la 
campanya era donar a conèixer l’oficia-
litat dels topònims asturians i promoure’n 
el seu ús. 

Durada: 00:00:32. 

 

EuroGeoNames és un projecte europeu 
per a la creació d’una base de dades 
toponímica que cobreixi “des de l’Algarve 
fins als Urals”. Hi participen tant els estats 
membres de la Unió com la resta d’estats 
europeus. Incorpora una base de dades 
toponímica i multilingüe d’Europa i de 
moment 18 estats han aportat les seves 
dades per a aquesta base comuna. 

Durada: 00:09:30. 

http://www.youtube.com/watch?v=WfnpUYPxrWE
http://www.youtube.com/watch?v=amZgKWS4qnY&p=2659B09E60F9C107&playnext=1&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=QAqoeiNxh2g
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El Committee for Geographical Names in Australasia (CGNA) es va crear el 
1984 per coordinar les activitats d’estudi i difusió de la toponímia australiana. Està 
format per representants dels diferents comitès territorials sobre noms geogràfics, el 
govern australià i particulars interessats en la matèria. El 1998 Nova Zelanda també 
es va incorporar a aquest projecte. 

 

 

“What’s in a name?” és un vídeo 
desenvolupat per acompanyar un ma-
terial didàctic sobre els noms de lloc 
dedicat a estudiants de primària. Aquest 
material es troba dividit en quatre 
matèries: anglès (“How I picked a 
name?”, “Origin of names”, “My place”, 
...”by any other name”), ciència (“Maps 
and mapping”, “Investigating place”), art 
(“Picturing place”, “How it got its name”, 
“Impressions”, “Place name”), i 
humanitats (“Placename Quiz”, “The 
explorers”, “Mapping and expedition”, 
“What’s in a Name”).  

Tots els materials es troben al web i es 
poden descarregar en PDF. 

 

http://www.icsm.gov.au/icsm/cgna/lesson/whatisthecgna.html
http://www.icsm.gov.au/icsm/cgna/lesson/getthevideo.html
http://www.icsm.gov.au/icsm/cgna/lesson/getthevideo.html
http://www.icsm.gov.au/icsm/cgna/lesson/getthevideo.html
http://www.icsm.gov.au/icsm/cgna/lesson/teachers_home.html
http://www.icsm.gov.au/icsm/cgna/lesson/teachers_home.html
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 Toponímia 2.0 

Clip ta RUE és un projecte concurs posat en marxa pel govern de la ciutat de 
Québec (Canadà) i que té com a destinataris els joves d’entre 10 i 13 anys 
interessats en la toponímia de la seva ciutat.  

La proposta de l’ajuntament consisteix a realitzar un vídeo de 45 segons que 
presenti l’origen i significat d’un topònim. Tots els vídeos presentats es difondran per 
YouTube. 

Per garantir l’èxit de la proposta l’ajuntament ofereix com a mostra un vídeo sobre el 
bulevard Charest i facilita les instruccions per a dur a terme un treball d’aquestes 
característiques. A més, inclou una guia pedagògica per als mestres i pares que 
explica els objectius de la proposta, una breu explicació sobre què és la toponímia i 
la manera com realitzar un vídeo. També dóna consells als professors sobre dur a 
terme aquesta activitat i sobre el coneixement  de la toponímia.  

Tots els vídeos presentats s’inclouran dins de la pàgina web oficial de la ciutat i 
proporcionaran una mirada sobre el patrimoni toponímic local.  

 

Si esteu interessats en portar 
a terme projectes similars, 
dins del web de Clip ta RUE 
hi trobareu  el material que 
us cal.  

El projecte no té només un 
interès històric o toponímic 
per a la ciutat, sinó que 
aplica les noves tecnologies 
a la producció de vídeos i la 
interpretació de mapes.  

A més de la vessant més 
pedagògica i de continguts, 
el projecte  procura que els 
joves facin un aprenentatge 
responsable dels nous canals 
de difusió com YouTube i de 
la utilització de les xarxes 
socials. 

Vegeu el model de videoclip. 

http://www.synchro-blogue.com/synchro/2010/04/clip-ta-rue.html
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/04/clip-ta-rue-a-quebec/
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  XXIV Congrés ICOS sobre Ciències Onomàstiques (5-9 set. 2011) 

 

 

1. Terminologia 
2. Teoria onomàstica 
3. Onomàstica i lingüística 
4. Noms en la societat 
5. Antroponomàstica 
6. Toponomàstica 
7. Onomàstica i història 
8. Onomàstica i geografia 
9. Onomàstica i cultura 
10. Cartografia i noms de lloc: Noves plataformes de gestió de la informació 
11. Onomàstica i processos d’estandardització 
12. Onomàstica catalana 

 Termini per a la presentació de resums: 15 de desembre de 2010. 

 Consulteu els preus i les condicions de les inscripcions. Novetat: us podeu 
inscriure només dos dies (els dies 5 i 6, o bé dies 8 i 9 de setembre). Preus 
especials per a estudiants i acompanyants. 

 Si voleu rebre el Newsletter del congrés, demaneu-ho per escrit al correu: 
info@barcelona.onomastica.cat.  

Entitats adherides al congrés: 

 Australian National Placenames Survey 
 University of Nottingham. Institute for Name-Studies School of English 
 Università di Roma 2 “Tor Vergata”. Laboratorio Internazionale di Onomastica 
 Rivista Italiana di Onomastica (RIOn) 
 Arxiu de Tradicions de l’Alguer 
 Ministerio de Fomento. Consejo Superior Geográfico. Comisión Especializada de 

Nombres Geográficos (CENG) 
 Eusko Jaurlaritza. Kultura Saila (Departamento de Cultura del Gobierno Vasco) 
 Universitat de València. Servei de Política Lingüística 
 Universitat de les Illes Balears. Servei Lingüístic 
 Universitat de Girona. Facultat de Lletres 

Les jornades de la Societat d’Onomàstica del proper any 2011 
s’emmarcaran dins del XXIV Congrés Internacional ICOS sobre 
Ciències Onomàstiques: http://barcelona.onomastica.cat/ 

Us recordem que la secció 12 està dedicada exclusivament a 
l’onomàstica catalana. No obstant, també us animem a presentar 
comunicacions a qualsevol de les altres seccions del congrés:  

 

http://barcelona.onomastica.cat/
http://www.anps.org.au/index.html
http://www.nottingham.ac.uk/~aezins/index.php
http://onomalab.uniroma2.it/index.asp
http://www.sre.urv.es/irmu/alguer/
http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/organos_colegiados/csg/comisiones/comision_nombres_geograficos2.htm
http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/organos_colegiados/csg/comisiones/comision_nombres_geograficos2.htm
http://www.euskara.euskadi.net/r59-757/es/
http://www.spluv.es/
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/
http://www.udg.edu/Default.aspx?alias=www.udg.edu/fll
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 Fundació Pere Coromines 
 Societat Catalana de Llengua i Literatura 
 Linguamón – Casa de les Llengües 
 Consorci per a la Normalització Lingüística 

  Agenda 

 Taula rodona: “L’ensenyament de la cartografia en els estudis de 
geografia a Catalunya”, el 9 de novembre de 2010 a les 19.30 hores. Lloc 
Centre Cultural La Mercè (pujada de la Mercè, 12, Girona). Organitza: 
Societat Catalana de Geografia. Hi intervindran Jesús Burgueño (Universitat 
de Lleida), i Pau Alegre (UAB), Josep M. Rabella (UB) i Jaume Feliu (UdG). 
Presentaran l’acte Rafel Llussà, director del Departament de Geografia de la 
UdG, i Francesc Nadal, president de la Societat Catalana de Geografia. 

  Novetats editorials 

 Noms aràbics de lloc, per Carme Barceló. Publica Edicions Bromera. 
Col·lecció Essencial núm. 13 (2010). Pàgines: 168. Preu: 8,50 euros. Llegiu-ne 
un fragment al web de Bromera. 

 Onomàstica del terme municipal de Pratdip, per Josep M. Coll Casadó i 
Ramon Amigó i Anglès. Publica Institut d’Estudis Catalans, Treballs de l’Oficina 
d’Onomàstica, núm. 18 (Barcelona, 2010). Pàgines: 348. Preu: 45 euros. 

  Materials 

 “Els buscadors de noms”, per Esteve Giralt. 03/09/2010 al dominical de La 
Vanguardia. Un reportatge sobre els reculls de toponímia a les comarques 
tarragonines. Consulteu-lo a l’edició digital (subscriptors o accés amb 
pagament). 

 

 

 

DESTAQUEM: L’editorial alemanya De Gruyter se suma a l’any de la ciència 
2010 de Berlín i ofereix accés lliure a totes les seves revistes científiques durant 
un mes. 

L’editorial berlinesa, de reconegut prestigi i durant anys dedicada a la recerca en 
humanitats i les ciències naturals, disposa de 150 revistes en línia: 36 d’aquestes 
revistes són de l’àmbit de la lingüística.  

Si hi voleu accedir, premeu aquí (en anglès i alemany). Cal registrar-se. 

 

 

 

 

 

http://www.fundaciocoromines.cat/
http://scll.iec.cat/
http://www.linguamon.cat/
http://cpnl.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/taula-rodona-
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/taula-rodona-
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/noms-arabics-de-lloc
http://213.254.230.155/index.php/fitxa-llibre-coleccions/items/Noms-arabics-de-lloc.html
http://213.254.230.155/index.php/fitxa-llibre-coleccions/items/Noms-arabics-de-lloc.html
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastica-del-terme-municipal-de-pratdip
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20100903/53994094015.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20100903/53994094015.html
http://www.degruyter.de/journals/journalsFoaEn.cfm
http://www.degruyter.de/journals/journalsFoaEn.cfm
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  Enllaços. Toponímia basca 

 Toponímia d’Erandio. Pàgina web que exposa els resultats del treball de 
recollida i normalització de topònims que es va dur a terme entre 2005 i 2008 
gràcies a una beca atorgada per l’ajuntament d’Erandio (Biscaia) i la 
supervisió d’Euskaltzaindia. L’objectiu de la recerca era aturar el procés de 
desaparició de noms de lloc tradicionals del municipi. 

En l’estudi es van recollir uns 1.800 topònims, alguns ja desapareguts. La 
informació, que trobareu en castellà i basc, està indexada alfabèticament i per 
tipus de topònim. Els noms de lloc es troben també distribuïts per barris.  

Dins de cada fitxa toponímica hi ha diferents apartats: ubicació, notes, testimonis 
orals i escrits i documentació. El treball inclou també una llista amb la denominació 
antiga i la normalitzada i la pronunciació gravada de cada topònim.  

Tots els topònims estan georeferenciats. Us podeu descarregar el mapa del 
municipi (PDF; escala 1:10 000), l’ortofoto (PDF; escala 1:10 000) i utilitzar un 
cercador d’informació geogràfica per localitzar tota la toponímia. 

Des del web us podeu descarregar el PDF del llibre Toponimia de Erandio (edició 
bilingüe), en el qual es van publicar els resultats d’aquest estudi.  

 

 Bermeoko Toponimia. Web sobre la toponímia de Bermeo amb abundant 
informació (topònims, mapes, PDF del llibre publicat, audios per escoltar la 
pronúncia dels noms, etc.). Només en basc. 

Podeu accedir també al 
material didàctic (en unitats 
didàctiques) que han desen-
volupat per donar a conèixer 
el treball realitzat sobre la 
toponímia municipal.  

Informació geogràfica, foto-
grafies, audiovisuals i inter-
activitat per mostrar la topo-
nímia i la geografia del muni-
cipi. Es presenta amb un 
disseny molt didàctic també 
per fer difusió entre els 
alumnes. 

 

http://www.toponimia.biz/erandio/?&h=es
http://www.bermeo.org/toponimia
http://www.toponimia.biz/erandio/didaktikoa/
http://www.toponimia.biz/erandio/didaktikoa/
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  Toponímia 

 ICA Course on Toponymy. Curs bàsic de toponímia en línia de l’International 
Cartographic Association (ICA). Dirigit i preparat pel professor Ferjan Ormeling 
(Universitat d’Utrecht, Països Baixos) i presentat per Antal Guszlev (Eötvös 
Loránd University, Hongria).  

 

Unitats:  

1.  Introducció. Noms geogràfics en general 
2.  El procés de nominalització. Per què i com donem nom a les coses 
3.  Funcions dels noms geogràfics 
4.  Agències nacionals 
5.  Sistemes de treballs de camp 
6.  Sistemes de referència cartogràfica 
7.  Estandardització 
8.  Àrees multilingües, noms minoritaris 
9.  Llengües 
10.  Sistemes d’escriptura 
11.  Sistemes de transliteració 
12.  El paper de les Nacions Unides en l’estandardització dels noms geogràfics 
13.  Exònims i estandardització de noms geogràfics 
14.  Directrius toponímiques  
15.  Bases de dades toponímiques 
16.  Ubicació dels noms en els mapes 

       

(foto 1) Ginebra, 1967. Primera reunió del Grup d’Experts de Nacions Unides per a 
l’estandardització dels noms geogràfics 

El curs està orientat a toponimistes, cartògrafs, editors 
d’atles i mapes i totes aquelles persones interessades en la 
toponímia.  

Es poden seguir les unitats en línia o es pot descarregar el 
curs sencer (42 MB). Darrera versió: 2004. 

http://www.onomastica.cat/ca/la-toponimia
http://lazarus.elte.hu/~guszlev/toponymy/
http://icaci.org/
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  Agenda 

 5a secció web: Productes divulgatius al web de l’ICC: Atles digitals i 
Revista Catalana de Geografia, el dia 30 de novembre a la seu de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

Les sessions web de l'ICC tenen l’objectiu de donar a conèixer els serveis que 
ofereix l'ICC a través d'Internet, explicar de forma concreta i pràctica la utilització 
d'aquests serveis i intercanviar informació amb els usuaris.  

Aquesta cinquena sessió explicarà de forma concreta dos casos pràctics digitals 
que fan servir la informació cartogràfica distribuïda via Internet: els atles 
comarcals de la demarcació de Girona i l’Atles Nacional de Catalunya.  

A més, també es parlarà de la Revista Catalana de Geografia com a exemple 
de divulgació d’informació via Internet.  

Sessió adreçada a qualsevol persona interessada en conèixer aquests productes. 

Premeu: Incripcions 

 

Plana web de l’Atles Nacional de Catalunya, desenvolupat per l’ICC. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda/5a-sessio-web-productes-divulgatius-al-web-de-l%E2%80%99icc-atles-digitals-i-rcg
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/5a-sessio-web-productes-divulgatius-al-web-de-l%E2%80%99icc-atles-digitals-i-rcg
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/ICC/Agenda
http://www.atlesnacional.cat/icc/atles-nacional/
http://www.rcg.cat/
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Inscripcio
http://www.atlesnacional.cat/icc/atles-nacional/
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  Notícies 

 Disponible el Nomenclátor Geográfico Básico de España (NGBE) al 
centre de descàrregues de la Comisión Nacional de Información 
Geográfica (CNIG) 

Es tracta d’una primera versió provisional. S’han extret tots els topònims de la 
Base Cartogràfica Numèrica 1:25 000 (BCN25) i s’han sotmès a una depuració 
per eliminar els topònims repetits i el total de topònims de països estrangers.  

És un corpus de més de 790.000 noms geogràfics (amb les seves coordenades). 
Les dades estan disponibles en Acces (2003).  

   

  Enllaços 

 Centro Studi di Onomastica Piamontese (Università degli Studi di Torino) 

El Centro Studi di Onomastica Piamontese es dedica a l’estudi i la recerca 
onomàstica i regional des d'una perspectiva multidisciplinar amb la col·laboració 
d'acadèmics de diferents àmbits (lingüística, literatura, història, dret, antropologia, 
geografia, sociologia, psicologia). 

 

El seu projecte principal és l’ArchiMediOn, una base de dades per documentar 
l'onomàstica medieval del Piemont. 

La versió definitiva del Nomenclàtor Geográfico 
Básico de España és lliure i es pot utilitzar 
sense permís. (No obstant això, si se’n fa un ús 
comercial s’haurà d’esmentar l’autoria de 
l’Instituto Geográfico Nacional: © IGN) 

Les dades que es poden descarregar són de 
moment provisionals; la darrera versió és de 
novembre de 2010. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/disponible-el-nomenclator-geografico-basico-de-espana-ngbe-al-centre-de-descarregues-del-cnig
http://www.onomastica.cat/ca/news/disponible-el-nomenclator-geografico-basico-de-espana-ngbe-al-centre-de-descarregues-del-cnig
http://www.onomastica.cat/ca/news/disponible-el-nomenclator-geografico-basico-de-espana-ngbe-al-centre-de-descarregues-del-cnig
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://associazioni.unito.it/ArchiMediOn/default.aspx
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento.do?method=descargarEquipamiento&codEquip=6
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/equipamiento.do?method=descargarEquipamiento&codEquip=6
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  Enllaços 

 Archivio Medievale di Onomastica (ArchiMediOn) té com a objectiu documentar 
les característiques de l'onomàstica piemontesa mitjançant la recopilació i el 
tractament de tots els antropònims i topònims de mapes medievals publicats (a 
més de 180 volums de la Biblioteca della Società Storica Subalpina, i lectures en 
els arxius històrics del territori) del segle VIII al XVI.  

La investigació se centra en l'anàlisi històrica de la lingüística de corpus 
onomàstic des de diverses àrees de recerca i amb la col·laboració d'especialistes 
de diferents disciplines, com la geografia, l’antropologia o la història.  

Per tal de dur a terme aquest projecte s’ha desenvolupat un programari que 
implementa una base de dades anterior a partir de la qual es poden ubicar i 
contextualitzar els noms recopilats i se’n poden extraure dades estadístiques. 

 

Imatge 1. Mostra del resultats de cerca a la base de dades de l’arxiu medieval  

 Ghana Place Names (a tropical toponymy) 

Web que mostra el projecte de recerca sobre la toponímia de Ghana, un país on 
es distingeixen unes 79 llengües (segons dades de l’Ethnologue). A més dels 
problemes estructurals del país, la gran diversitat lingüística afegeix dificultat a la 
recerca toponomàstica i el projecte no està acabat.  

 

 

Participeu en el Fòrum de la Societat d’Onomàstica.  
Actualment hi ha dos temes sobre toponímia en actiu: 
“Mon(t)rodona?” i “Els Mangraners o els Magraners”: 

http://forum.onomastica.cat/ 
 

http://www.onomastica.cat/ca/links
http://associazioni.unito.it/ArchiMediOn/ArchiMediOn/default.aspx
http://sites.google.com/site/ghanaplacenames/
http://forum.onomastica.cat/
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  Novetats editorials 

 Onomàstica de la Bisbal d’Empordà, per Moisés Selfa. Col·lecció Treballs 
de l’Oficina d’Onomàstica; 19. Institut d’Estudis Catalans (Barcelona, 2010). 
Edició a cura de Ramon Amigó. Pàgines: 177. Preu: 20 euros.  

 Recull onomàstic de Lliçà d'Amunt. Els noms de casa, de lloc i de 
persona, per Enric Garcia-Pey. 

 

 Toponimia de Teberga, per Xosé Luis García Arias. Publica Academia de la 
Llingua Asturiana (Oviedo, 2010). Pàgines: 548. 

 Geografia literària: comarques tarragonines i Terres de l’Ebre, per Llorenç 
Soldevila. 

 

 
Llegiu la crònica de la I Jornada d’Onomàstica  del Centre d’Estudis 

Selvatans. 

El prolífic historiador Enric Garcia-Pey ens presenta un 
nou recull toponomàstic que augmenta el nombre de 
monografies dedicades als noms del Vallès Oriental.  

Es tracta d’un treball de documentació i de camp molt 
ben il·lustrat, amb un total de 160 fotografies (n’hi ha de 
noves i també d’antigues). 

L'obra està publicada per l'ajuntament de Lliça d’Amunt i 
es va presentar el 27 de novembre a la sala d'actes de la 
Biblioteca Ca l'Oliveres.  

Pàgines: 360 

El tercer volum de Geografia literària està dedicat a les 
comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i incorpora, 
com les obres precedents, una antologia de textos 
vinculats al territori, especialment de les ciutats de Reus, 
Valls o Tarragona (poemes, relats, cartes, notes de 
dietari, peces teatrals, cançons i cròniques o fragments 
d’assaig).  

El pròleg és de Josep Murgadas, professor de la  
Universitat de Barcelona.  

Pàgines: 416 
Preu: 20 € 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastica-de-la-bisbal-d039emporda
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/recull-onomastic-de-llica-d039amunt-els-noms-de-casa-de-lloc-i-de-persona
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/recull-onomastic-de-llica-d039amunt-els-noms-de-casa-de-lloc-i-de-persona
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-de-teberga
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/geografia-literaria-comarques-tarragonines-i-terres-de-l039ebre-volum-3
http://selvatans.cat/web/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=1
http://selvatans.cat/web/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=1
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  Novetats editorials 

 Noms de lloc, de casa i de persona de Balsareny, per Ramon Carreté. 
Publica: Institut Cartogràfic de Catalunya i Societat d’Onomàstica (Barcelona, 
2010). Col·lecció Monografies; 37. Pàgines: 443. 

 Topònims, onomàstics i renoms de Tornabous, per Àlvar Maduell. Publica: 
Institut Cartogràfic de Catalunya i Societat d’Onomàstica (Barcelona, 2010).  
Col·lecció Monografies; 38. Pàgines: 93. 

  Bibliografia 

  

  Agenda 

 

Us podeu descarregar la bibliografia sobre toponímia actualitzada 
fins a desembre de 2010. 

Conté un total de 588 títols de toponímia catalana. 

  Toponimia Galega Castelanizada 

Exposició que podeu visitar al 
Museo Casares Quiroga  (Panadeiras, 
12) del 2 al 31 de desembre de 2010 (A 
Coruña). Està organitzada pel Servizo 
de Normalización Lingüística do 
Concello da Coruña.  

L’exposició denuncia la castellanit-
zació de la toponímia gallega després 
de trenta anys de la llei de norma-
lització lingüística. La llei recull que la 
única forma toponímica oficial serà la 
gallega i que els poder públics vetllaran 
per tal que això es compleixi.  

L’exposició inclou, a més de nombroses 
fotografies, una Unitat didàctica 
(pàgines: 24) i un Programa complet 
d’activitats. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/noms-de-lloc-de-casa-i-de-persona-de-balsarenyhttp:/www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastica-de-la-bisbal-d039emporda
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponims-onomastics-i-renoms-de-tornabous
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
http://www.onomastica.cat/ca/node/add/agenda
http://snlacorunha.blogaliza.org/files/2010/12/UNIDADE-DIDACTICA-TOPONIMIA-CASTELANIZADA_.pdf
http://snlacorunha.blogaliza.org/files/2010/12/diptico-mocedade-toponimia.pdf
http://snlacorunha.blogaliza.org/files/2010/12/diptico-mocedade-toponimia.pdf
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 Notícies 

 2nd CALL FOR PAPERS per al XXIV Congrés Internacional ICOS sobre 
Ciències Onomàstiques i I Congrés de la Societat d’Onomàstica 

Us informem que el termini per a enviar les vostres propostes de comunicacions 
s’amplia fins al dia 31 de gener de 2011.  

Convidem als socis de la Societat d’Onomàstica a participar en un congrés 
internacional sobre onomàstica. Les comunicacions es poden presentar a 
qualsevol de les 12 seccions del congrés, tot i que és la secció número 12, 
presidida per Albert Turull, la que està dedicada a l‘onomàstica catalana. 

 

 Pol Bisbe guanya un premi CIRIT amb un treball sobre els noms de Bordils 

En Pol Bisbe González ha resultat guanyador d’un dels premis CIRIT d’enguany 
convocats pel Consell Interdepartamental  de Recerca i Innovació Tecnològica  
amb la finalitat de fomentar l’esperit científic entre la gent jove.  

Saber-ne més + 

 Publicat el número 41 de la “Revista Catalana de Geografia” 

La Revista Catalana de Geografia (Revista digital de geografia, cartografia i 
ciències de la Terra), publicada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, publica el 
desembre de 2010 el seu número 41. 

 

La Societat d’Onomàstica us desitja  

bones festes i un feliç any 2011 
Us recordem que la secretaria tancarà els dies 24 i 31 de desembre. 

 

 

Informeu-vos de tots els detalls al web 
oficial del congrés ICOS 2011: 

http://barcelona.onomastica.cat/ 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news/pol-bisbe-guanya-un-premi-cirit-amb-un-treball-sobre-els-noms-de-bordils
http://www.onomastica.cat/ca/news/pol-bisbe-guanya-un-premi-cirit-amb-un-treball-sobre-els-noms-de-bordils
http://www.onomastica.cat/ca/news/publicat-el-numero-41-de-la-revista-catalana-de-geografia
http://www.rcg.cat/
http://barcelona.onomastica.cat/
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 Enllaços 

 Queensland Place Names. Pàgina del Govern de Queensland (Environment 
and Recource Management, Australia). Hi trobareu disponible el Nomenclàtor 
oficial de Queensland i la seva base de dades de noms de lloc. 

 

 The New Society for Applied Toponymy (NGT) 

 Gazetteer of Japan. (Geospatial Information Authority of Japan, and the 
Hydrographic and Oceanographic Department of the Japan Coast Guard). 
Nomenclàtor de 2007 (basat en la UN Conference on the Standardization of 
Geographical Names) que inclou 3.900 noms de lloc georeferenciats. 

Toponymic Guidelines for Map Editors and Other Editors (3a edició, 2007) 

 Kyoto 

 Iranian National Committee on the Standardization of Geographical Names 

 

http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.derm.qld.gov.au/property/place_names.html
http://www.derm.qld.gov.au/services_resources/item_details.php?item_id=33134
http://www.derm.qld.gov.au/services_resources/item_details.php?item_id=33134
http://www.derm.qld.gov.au/services_resources/item_list.php?category_id=191
http://toponymy.wordpress.com/news/
http://www.gsi.go.jp/ENGLISH/page_e30064.html
http://geonames.ncc.org.ir/HomePage.aspx?site=geonames.ncc.org&tabid=4560&lang=fa-IR
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 Novetats editorials 

 Diccionari de noms de persona històrics i tradicionals a Mallorca, per Antoni 
Llull Martí. Col·lecció Tomir; 68. Editorial Moll. (Palma, 2010). Pàgines: 326. 
Preu: 16 €. 

"Recull els noms de persona històrics i tradicionals a Mallorca, entenent per "nom 
tradicional" aquell que ha estat usual, com a mínim, durant unes quantes 
generacions entre la gent del poble, o en el si d'una sola família prou coneguda, i 
per "històrics" els de personatges que protagonitzaren alguns fets rellevants en la 
història de Mallorca. Una eina molt útil per a preservar, enfortir i donar continuïtat al 
nostre ric patrimoni onomàstic." [Text de difusió de l'Editorial Moll.] 

 Nombre propio e identidad cultural, coordinat per Carmen Maíz Arévalo 
(Madrid, 2010). Sílex (Col·lecció: Sílex Universidad). Pàgines: 180. Preu: 20 €. A 
l’índex hi trobareu:  

- Karlos Cid Abasolo. Nombre propio e identidad cultural vasca: la 
contribución del Euskal Izendegia Ponte Izendegia/ Diccionario de nombres 
de pila / Dictionnaire de prenoms. 

- Juan Carlos Galende Díaz. Fuentes onomásticas: el pasaporte como 
documento inspector e identificativo personal en el Antiguo Régimen. 

- Consuelo García Gallarín. Rutas de la antroponimia hispánica. 

- Carmen Maíz Arévalo y Jorge Braga Riera. Los nombres poéticos y 
metafóricos en inglés. 

- María Victoria Navas Sánchez-Élez. Aportaciones al análisis antroponímico 
en la obra vicentina. 

- Francisco Ruiz Girela. La transparencia semántica de los nombres propios 
árabes. 

- María Simón Parra. Aspectos sintácticos del nombre propio de persona en la 
Edad Media: la aposición. 

“La construcción de la identidad es el denominador común de los distintos estudios 
antroponímicos que se presentan al lector. Resulta indiscutible que la elección del 
nombre personal dista mucho de ser arbitraria, ya que es la categoría lingüística por 
la que identificamos a un individuo y el recurso que permite expresar unos vínculos 
culturales. Partiendo de esta premisa, los autores profundizan en las tradiciones 
onomásticas de distintas culturas y en fórmulas denominativas propias de varias 
lenguas: el español, el vasco, el árabe, el portugués o el inglés.”. Font: Sílex. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/diccionari-de-noms-de-persona-historics-i-tradicionals-a-mallorca
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/nombre-propio-e-identidad-cultural
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