
  
  
 Full de novetats Onomàstica.cat  13/01/2011     Núm. 80 
 

www.onomastica.cat  1 

 

  Agenda 

■ Homenatge a Josep M. Casacuberta i Roger (1987-1985). El proper dia 25 
de gener, a les 19.00 hores, l'Institut d'Estudis Catalans ret homenatge a qui 
fou director de l'Oficina de Toponímia i Onomàstica de l'IEC amb motiu del 
25è aniversari de la seva mort. 

Hi intervindran: 

- Sr. Josep Massot i Muntaner, membre de la secció Històrico-Arqueològica 
- Sr. Josep Moran, membre de la Secció Filològica i director de l'Oficina 
d'Onomàstica de l'IEC 

Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l'IEC (Carme, 47, Barcelona). 

■ Conferència: « Des centaines de toponymes atypiques témoins de la 
christianisation du Roussillon », per Michel Sauvant. Organitza la Société 
Française d’Onomastique, el 18 de gener a les 14h (44, rue de l'Amiral 
Mouchez – 75014 Paris). 

■ III Xornadas de Toponimia. Estudo dos nomes de lugar. Organitza: 
Ajuntament de Pontevedra. Dies: 17, 19, 24, 27 i 29 de gener i 1 i 3 de febrer 
de 2011. Horari: 17.30 - 20.30 hores.  

Curs per fer conèixer la toponímia gallega i contribuir al reconeixement del 
seu valor com a patrimoni cultural. Pretén sensibilitzar sobre la importància 
dels estudis i els reculls de toponímia i vol mostrar les tècniques necessàries 
per dur-los a terme. L'activitat està dirigida a totes les persones interessades 
en el tema. 

 

Programa: 

 Introducción, características de la toponimia gallega, 
estudio y clasificación de la toponimia: origen, significado. 
Gonzalo Navaza. 17, 19 i 24 de gener. 

 Talasonimia. Los nombres del mar. Xosé Lois Vilar. 25, 
27 i 29 de gener.  

 Didáctica de la toponimia. Xulia Marqués. 1 i 3 de febrer. 

 

Les places són gratuïtes i limitades. Inscripcions: Servicio 
de Normalización Lingüística Ayuntamiento de 
Pontevedra. Rúa del Arzobispo Malvar, núm. 1. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/homenatge-a-josep-m-casacuberta-i-roger
http://scg.iec.cat/Scg7/Scg72/S720016a.htm
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/iii-xornadas-de-toponimia-estudo-dos-nomes-de-lugar
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  Materials a la xarxa 

■ Toponimia de la parroquia de Berodia (Astúries). 

  Novetats 

Els reculls toponomàstics publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la SdO de 
la col·lecció Monografies ja es poden adquirir des del web de la llibreria en línia de 
la Generalitat de Catalunya.  

Premeu el carret si voleu comprar qualsevol d’aquestes obres (Preu: 13.00 €). 

 Moll, J.; Tort, J. (1985). Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització   

 Sabaté i Alentorn, J. (1995). Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del 

Priorat  

 Pere Anglès, R. i Amigó R. (1997). Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins  

 Grau i Verdú, A. (2000). Noms de lloc i de persona i renoms del poble de Vallmoll  

 Prats i Auqué, E. (2003). Noms de lloc, llinatges i renoms de l'Argentera  

 Arbós i Gabarró, S. (2003). Onomàstica de Fulleda (Garrigues)  

 Garcia-Pey, E. (2004). Granera. Recull toponomàstic  

 Riera i Fortuny, P. (2005). Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp 

 

 Garcia-Pey, E. (2005). Castellcir. Recull onomàstic  

 Garcia-Pey, E. (2007). Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja  

 Selfa Sastre, M. (2008). Onomàstica d'Alcover  

 Corredor, Anna Maria (2008). Pals. Recull onomàstic  

 Carreté, Ramon (2010). Noms de lloc, de casa i de persona de Balsareny  

 Maduell, Àlvar (2010). Topònims, onomàstics i renoms de Tornabous  

 

  

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://llibreria.gencat.cat/index.php?language=ca
http://llibreria.gencat.cat/index.php?language=ca
http://www.onomastica.cat/ca/publication/toponimia-i-cartografia-assaig-de-sistematitzacio
http://www.onomastica.cat/ca/publication/noms-actuals-i-preterits-del-poble-i-terme-de-torroja-del-priorat
http://www.onomastica.cat/ca/publication/noms-actuals-i-preterits-del-poble-i-terme-de-torroja-del-priorat
http://www.onomastica.cat/ca/publication/onomastica-del-terme-municipal-d%E2%80%99ulldemolins
http://www.onomastica.cat/ca/publication/noms-de-lloc-i-de-persona-i-renoms-del-poble-de-vallmoll
http://www.onomastica.cat/ca/publication/noms-de-lloc-llinatges-i-renoms-de-l039argentera
http://www.onomastica.cat/ca/publication/onomastica-de-fulleda-garrigues
http://www.onomastica.cat/ca/publication/granera-recull-toponomastic
http://www.onomastica.cat/ca/publication/noms-de-lloc-cognoms-i-renoms-de-vilallonga-del-camp
http://www.onomastica.cat/ca/publication/castellcir-recull-onomastic
http://www.onomastica.cat/ca/publication/recull-onomastic-de-sant-quirze-safaja
http://www.onomastica.cat/ca/publication/onomastica-d039alcover
http://www.onomastica.cat/ca/publication/pals-recull-onomastic
http://www.onomastica.cat/ca/publication/noms-de-lloc-de-casa-i-de-persona-de-balsareny
http://www.onomastica.cat/ca/publication/toponims-onomastics-i-renoms-de-tornabous
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=4553
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=2820
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=2937
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=2822
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=2824
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=2936
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=1640
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=2823
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=541
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=3374
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=2935
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=2986
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=4889
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=4890
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  Novetats 

■ El passat mes d’octubre de 2010 es va aprovar la toponímia d’Andorra amb el 
Nomenclàtor d’Andorra. El text, que es publicarà aquest nou any 2011, 
inclourà 4.237 topònims del territori andorrà. El nou text actualitza el contingut 
de Geografia i diccionari geogràfic d’Andorra de 1977 i incorpora nous noms 
de lloc. (Font: Govern d’Andorra). Descarregueu-vos el Nomenclàtor. 

La Comissió de Toponímia d’Andorra fa propostes de grafia dels topònims 
andorrans a partir d’un estudi previ, de la recollida de dades i de la deliberació i en 
dóna un resultat basat en criteris tècnics (pronúncia, normativa ortogràfica, tradició 
gràfica i etimologia). Després, s’ha consultat als comuns. 

  

■ Polèmiques i discòrdies sobre toponímia andorrana. Algunes opinions 
recollides al Diari d’Andorra: 

- Canillo recorre contra tretze canvis de nom de topònim (08/11/10) 

- La Massana i Canillo fan costat a Sant Julià sobre la toponímia  (27/10/10) 
- El comú de Sant Julià recorre contra la pèrdua d’‘h’ de ‘Canòlich’ 
(26/10/10) 
- Discòrdies toponímiques (21/10/10) 
- La Comissió de Toponímia treu la lletra ‘h’ al nom de ‘Canòlic’ (20/10/10). 

   

  Materials 

■ Toponimia de la Campaña Antártica (Ejército de Tierra). La Base Antàrtica 
Espanyola ha iniciat un treball toponímic amb breus apunts, sense pretensions 
científiques, però amb la voluntat d’escoltar tots els voluntaris que vulguin 
col·laborar en el projecte. Vegeu els comentaris toponímics al web de la 
Campaña Antàrtica.            

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.govern.ad/wp-content/uploads/2010/10/Nomenclator-definitiu_octubre2010.pdf
http://www.govern.ad/wp-content/uploads/2010/10/Nomenclator-definitiu_octubre2010.pdf
http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=7898&Itemid=413
http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=7613&Itemid=413
http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=7588&Itemid=413
http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=7588&Itemid=413
http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=7470&Itemid=534
http://www.diariandorra.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=7435&Itemid=413
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Antartica/antartica/toponimia/index.html
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  Novetats editorials 

■ Butlletí de la Societat d’Onomàstica núm. 112-113. Conté les actes del 
XXXIV Congrés de València que va tenir lloc del 13 al 15 de desembre de  
l’any 2007 al Monestir de Sant Miquel dels Reis (Acadèmia Valenciana de la 
Llengua).  

■ Butlletí de la Societat d’Onomàstica núm. 114.  Antroponímia, toponímia i 
bibliografia. Els socis de la SdO rebran totes dues publicacions al seu 
domicili. 

  Agenda 

■ Barrios, parroquies y llugares del conceyu de Xixón. Xugando cola 
toponimia. 

El dia 29 de gener, de 17.00 a 19.00 h, a Laboral Ciudad de la Cultura hi 
haurà un taller didàctic sobre toponímia per a nens de 9 a 12 anys. Per 
assistir-hi, cal reservar al telèfon 902 306 600. 

Aquesta activitat, ideada i desenvolupada per l’Oficina Municipal de la 
Llingua, està dedicada als infants i vol donar a conèixer la toponímia i la 
història de les 26 parròquies del conceyu de Xixón mitjançant un 
trencaclosques gegant.  

Durant l’activitat, que s’ha presentat a diverses escoles asturianes, es 
treballen les etimologies, els monuments històrics, l’arquitectura, la natura, 
etc. 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/node/add/agenda
http://llingua.gijon.es/page/4664-xugando-cola-toponimia
http://llingua.gijon.es/page/4664-xugando-cola-toponimia
http://www.laboralciudaddelacultura.com/
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■ 

 

  

■ 

 

  XXIV CONGRÉS INTERNACIONAL ICOS SOBRE CIÈNCIES ONOMÀSTIQUES 

■ “Els noms en la vida quotidiana”, del 5 al 9 de setembre de 2011 

 

Us recordem que el proper dia 31 de gener de 2011 acaba el termini per a la 
presentació de resums per al XXIV Congrés Internacional ICOS.  

Totes les persones que hi estiguin interessades poden enviar les seves 
propostes al correu del congrés: info@barcelona.onomastica.cat 

Els socis de la SdO i els membres de les entitats adherides tindran un 
descompte en el preu d’inscripció. Vegeu la llista de preus i condicions. 

Si voleu rebre el Newsletter del congrés, envieu un correu a l’adreça oficial 
del congrés: info@barcelona.onomastica.cat 

http://barcelona.onomastica.cat 

 

http://llingua.gijon.es/page/4669-conociendo-l-mundu
http://llingua.gijon.es/page/4760-toponimia-oficial-gijon-xixon
mailto:info@barcelona.onomastica.cat
ftp://ftp.icc.cat/icos/PREUS/preusICOS2011.pdf
mailto:info@barcelona.onomastica.cat
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  Agenda 

■ V Jornada d’Onomàstica. Toponímia i antroponímia de l’antiga 
Governació de Dénia (les Marines i la Safor). Dies 25 i 26 de febrer de 
2011 a la Casa de Cultura de Dénia (Plaça de Jaume I, s/n).  

Organitza: Acadèmia Valenciana de la Llengua i hi col·laboren l’Ajuntament de 
Dénia, Universitat d’Alacant (seu Benissa), Institut d’Estudis Comarcals de la Marina 
Alta, CEFIRE de Benidorm i UNED Dénia.  

Inscripcions obertes a tothom. Cal enviar un correu electrònic a: casa_ros@gva.es.  

CONFERÈNCIES PROGRAMADES / (Descarrega’t el fullet de la jornada). 

- Presentació de la Jornada amb els parlaments de la presidenta de l'AVL, Hble. 
Sra.  Ascensió Figueres, i de l'alcaldessa de Dénia, Sra. Ana Kringe. 

- Conferència del Dr. Joan Ivars Cervera (UNED-DÉNIA): «Toponímia del 
Marquesat de Dénia al segle XVIII: els límits del terme general de la Ciutat». 

- Presentació del fullet de toponímia municipal de Dénia a càrrec del Dr. Emili 
Casanova Herrero i del Dr. Joan Ivars Cervera. 

- Conferència del Dr. Javier Fernández Nieto (Universitat de València): «Historia 
de dos teónimos en la toponimia de la antigua colonización de Baleares e Iberia: 
Bócar y Dénia». 

- Conferència del Dr. Enric Ribes i Marí: «Aproximació al parlar mossaràbic 
d'Eivissa». 

- Conferència de cloenda a càrrec del Dr. Moisés Selfa: «Toponímia prellatina de 
la Marina Alta». 

 

 

■ Presentació del llibre del llibre “Noms de lloc, de 
casa i de persona de Balsareny”, de Ramon 
Carreté. Publicat per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya i la Societat d’Onomàstica (2010). 

Dissabte dia 19 de febrer de 2011 a les 12.00 h.  

Lloc: Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny.  

(Enviem adjunta invitació) 

 

http://www.onomastica.cat/ca/node/add/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/v-jornada-d%E2%80%99onomastica-toponimia-i-antroponimia-de-l%E2%80%99antiga-governacio-de-denia-les-marines-i
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/v-jornada-d%E2%80%99onomastica-toponimia-i-antroponimia-de-l%E2%80%99antiga-governacio-de-denia-les-marines-i
http://www.avl.gva.es/
http://www.denia.es/va/index.aspx
http://www.denia.es/va/index.aspx
http://www.ua.es/
http://www.iecma.net/
http://www.iecma.net/
http://intercentres.edu.gva.es/cefire/03402231/
http://www.uneddenia.es/
mailto:casa_ros@gva.es
http://www2.avl.gva.es/denia/fullet.pdf
http://www.diba.cat/biblioteques/agda/biblioteques/biblioview.asp?Bib=2387
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  Agenda 

■ Jornada: Place-names and Lanscape: Recent research. El 26 de febrer de 
2011, a la facultat de Dret de la Universitat de Cambridge. 

 

 

■ Twentieth Annual Conference at Canterbury. Organitza: Society for Name 
Studies in Britain and Ireland (SNSBI), del 15 al 18 d’abril de 2011. Lloc: 
University of Kent, Per saber-ne més, premeu aquí. 

  Novetats editorials 

■ Rivista italiana di onomastica RIOn. Vol. XVI Anno XVI, n.2 secondo 
tremestre 2010. Publica: Società Editrice Romana. (Volum en record de 
Martina Pitz i Sergio Raffaello). 

 

PROGRAMA 

10.00 – 10.45 h Keynote paper. Dr Della Hooke, 
University of Birmingham 
 
Pausa cafè 
11.15 – 12h Place-names and civil defence: the 
toponymic impact of warfare. Dr John Baker, 
University of Nottingham 
12 – 12.45h Thinking through the manorial affix: 
people and place in later medieval England Dr 
Richard Jones, University of Leicester 
 
Dinar 
14.00 – 14.45h Essex salt-marsh and Thames-side 
placenames. Dr Ros Faith, Kellogg College, Oxford 
14.45 – 15.30h Place-names and the Anglo-Saxon 
estate. Dr Simon Draper,  University of the  West of 
England 
 
Pausa del tè 
16.00 – 16.45h Why are so many East Anglian 
fields called ‘Harrow’? Dr Keith Briggs 
 

Participeu al Fòrum de la SdO. La pregunta de la setmana és: 

“TENEN JUSTIFICACIÓ ELS TOPÒNIMS OFICIALS EN DUES LLENGÜES?” 

 

http://www.onomastica.cat/ca/node/add/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-placenames-and-lanscape-recent-research
http://www.law.cam.ac.uk/
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/twentieth-annual-conference-at-canterbury
http://www.kent.ac.uk/
http://www.snsbi.org.uk/
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/rivista-italiana-di-onomastica-rion-vol-xvi
http://www.editriceromana.com/4/Abbonamenti/Rivista_Italiana_di_Onomastica_RIOn_Abbonamento_annuale/
http://forum.onomastica.cat/
http://forum.onomastica.cat/viewtopic.php?f=6&t=27#p37
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  Novetats editorials 

 

  Notícies 

■ “A Journal of Onomastics” de l’American Name Society. Second Call for 
Papers. 

L’ANS fa una crida per a rebre articles sobre onomàstica literària. S’accepten 
treballs sobre noms de lloc, noms d’autors, pseudònims literaris, etc., o sobre 
qualsevol tema de literatura moderna, de tots els períodes i els gèneres.  

    

Temes proposats:  

▪ Importància dels noms en la literatura infantil. 

▪ Teoria crítica i anàlisi de la forma literària i/o la funció dels noms. 

▪ Traducció literària, noms i denominació. 

▪ Etimologia dels noms en la literatura. 

▪ Simbolisme del nom en literatura. 

▪ Estratègies pedagògiques destinades als estudiants sobre els noms literaris i 
la denominació. 

▪ (re)denominar i reescriure els clàssics per a les audiències modernes. 

▪ Fet vs. ficció: qüestions legals i morals relacionades amb la denominació i els 
noms en els treballs (auto)biogràfics. 

▪ Importància social, política i històrica dels noms i la denominació en la 
literatura. 

Envieu el resum en ANGLÈS (250 paraules) abans del dia 1 de març al Dr. I. M. 
Laversuch: mavi.yaz@web.de. Per participar cal ser soci de l’ANS. 

■ La toponimia menor de Tendilla, de Víctor Vázquez 
Aybar. Autoedició de l’autor (2011). 

És un recull de la toponímia menor de Tendilla 
(Guadalajara) redactat a partir d’un treball de camp 
exhaustiu i enquestes.  

S’acompanya de fotografies històriques. 

Pàgines: 352. 

Més informació, aquí. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/“a-journal-of-onomastics”-de-l’american-name-society-second-call-for-papers
http://www.onomastica.cat/ca/news/“a-journal-of-onomastics”-de-l’american-name-society-second-call-for-papers
http://www.wtsn.binghamton.edu/ANS/
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/la-toponimia-menor-de-tendilla
http://librosdeguadalajara.blogspot.com/2011/02/la-toponimia-de-tendilla.html
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  Materials a la xarxa 

■ La toponimia oficial foral busca el aval de Madrid (Gara; 16/02/2011). 

■ Madrid avala la toponimia oficial de las diputaciones de la CAV (Gara; 
16/02/2011) 

■ 3.000 nombres para describir a un pueblo, mapa toponímic d’Elgoibar 
(diariovasco.com; 15/02/2011) 

■ Toponimia de Lena/Tsena (Página cultural de Lena/Tsena) 

■ Compromís llevarà al Síndic el incumplimiento de la normativa de  
toponimia (paternaaldia.com; 28/12/2010). 

■ Galicia plantea en el congreso que su costa y sus capitanías sólo lleven 
la toponimia gallega (europapress.es; 30/11/2010). 

■ El ayuntamiento implica a los vecinos en la recuperación de los 
topónimos de Getxo (elcorreo.com; 16/11/2010). 

   

■ Dos filólogos desmenuzan la toponimia de la zona de la Mola 
(diariodeibiza.com; 26/01/2011) 

■ La onomàstica de las inscripciones romanas de Segovia, per Juan Santos 
i Ángel Luis Hoces (Palaeohispanica 10 (2010), pp.461-477: 17 pàgines). 
PDF 

■ La colonización tartésica: toponimia y arqueología, de Martín Almagro 
(Palaeohispanica 10 (2010), pp. 187-199). PDF 

■ The naming of America: fragments we’ve shored against ourselves (by 
Jonathan Cohen) 

■ Los suecos se rebelan contra los apellidos terminados en ‘-son’ (Terra; 
03/02/2011). Consulteu també: Els cognoms més comuns de Suècia 
(Wikipedia) 

 

http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.gara.net/paperezkoa/20110216/248734/es/La-toponimia-oficial-foral-busca-aval-Madrid
http://www.gara.net/azkenak/02/248879/es/Madrid-avala-toponimia-oficial-diputaciones-CAV
http://www.diariovasco.com/v/20110215/bajo-deba/nombres-para-describir-pueblo-20110215.html
http://www.xuliocs.com/index.php?pagina=http://xuliocs.com/etnografrelg.htm
http://www.paternaaldia.com/index.php/paterna/78-paterna/1261-compromis-llevara-al-sindic-el-incumplimiento-de-la-normativa-de-toponimia
http://www.paternaaldia.com/index.php/paterna/78-paterna/1261-compromis-llevara-al-sindic-el-incumplimiento-de-la-normativa-de-toponimia
http://www.europapress.es/nacional/noticia-galicia-plantea-martes-congreso-costa-capitanias-solo-lleven-toponimia-gallega-20101130070732.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-galicia-plantea-martes-congreso-costa-capitanias-solo-lleven-toponimia-gallega-20101130070732.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101116/margen-derecha/ayuntamiento-implica-vecinos-recuperacion-20101116.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101116/margen-derecha/ayuntamiento-implica-vecinos-recuperacion-20101116.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2011/01/26/filologos-desmenuzan-toponimia-zona-mola/459644.html
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/23/28santoshoces.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/23/12almagro.pdf
http://www.umc.sunysb.edu/surgery/america.html
http://noticias.terra.com.pe/internacional/suecos-se-rebelan-contra-los-apellidos-terminados-en-son,0d88051718eed210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Apellidos_m%C3%A1s_comunes_de_Suecia
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  Enllaços nous 

■ Gazetteer for Scotland. El nomenclàtor d’Escòcia és una gran enciclopèdia 
geogràfica detallada amb topònims, llocs d’interès turístic, indústries, noms de 
persona (clans, cognoms), etc. Suma un total de 18.877 entrades que 
augmenten i s’actualitzen regularment.  

El projecte ha estat desenvolupat per Bruce Gittings, de la Universitat 
d’Edimburg (School of Geosciences), i per la Royal Scottish Geographical 
Society. 

 

■ Kaurna Place Names. Lloc web amb la pronúncia, ortografia, significat i 
etimologia dels noms de lloc aborígens de les planures del sud d’Austràlia 
(zona d’Adelaida).  

La cultura kaurna i la seva llengua van desaparèixer gairebé del tot a causa 
de la colonització europea de finals del segle XIX. 

 

Inclou mapes antics fins a l’any 1974 
i mapes moderns que coincideixen 
amb les divisions administratives 
actuals.  

Les nombroses entrades del lloc 
web ofereixen, a més, coordenades 
geogràfiques, descripcions, detalls 
històrics, fotografies, mapes, escuts. 

Hi trobareu també un glossari 
complet amb la terminologia 
utilitzada a l’enciclopèdia. 

Malgrat el seu nom, el “Gazeetter for 
Scotland” no és un nomenclàtor 
oficial dels noms de lloc d’Escòcia. 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.scottish-places.info/
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  Agenda 

■ V Jornada d’Onomàstica. Toponímia i antroponímia de l’antiga 
Governació de Dénia (les Marines i la Safor). Us recordem que aquesta 
jornada tindrà lloc els propers dies 25 i 26 de febrer a la Casa de Cultura de 
Dénia. Organitza: Acadèmia Valenciana de la Llengua. Hi col·laboren: 
Ajuntament de Dénia, Universitat d’Alacant (seu Benissa), Institut d’Estudis 
Comarcals de la Marina Alta, CEFIRE de Benidorm i UNED Dénia. 

■ Lectura de la tesi sobre Urumeako Zilegimendietako Toponimia, de Luis 
Maria Zaldua, del Programa de doctorat Llengua i Lingüística del departament 
d’Humanitats (Universitat de Deusto), dirigida per Patxi Salaberri Zaratiegi. 
Serà el dia 25 de febrer a les 11.00 hores. 

■ Homenatge a Albert Manent i Segimon, president d’honor de la SdO, 
organitzat per l’Ateneu Barcelonès. Hi assistiran diverses personalitats del 
món polític i cultural català. Hi intervindran, entre d’altres: Jordi Amat, Josep 
Maria Cadena, Pilar Garcia Sedas, Oriol Izquierdo, Josep Massot, Jaume 
Medina, Josep Murgades, Vinyet Panyella, Ramon Pla, Jordi Pujol, Josep 
Maria Roig, Eva Serra, Josep Maria Solé i Sabaté, Jaume Subirana, Joan 
Veny, Vicenç Villatoro i Antoni Vives.  

L’acte està dirigit per Sergi Jover i tindrà lloc el proper dimecres, dia 2 de 
març, a les 19.30h, a la sala d’actes de l’Ateneu Barcelonès (Canuda, 6; 
Palau Savassona). L’entrada és lliure. 

Consulteu el programa d’activitats. 

 

Albert Manent amb Joan Coromines, Jordi Pujol, Max Cahner i Joan Ferré. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/v-jornada-d’onomastica-toponimia-i-antroponimia-de-l’antiga-governacio-de-denia-les-marines-i
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/v-jornada-d’onomastica-toponimia-i-antroponimia-de-l’antiga-governacio-de-denia-les-marines-i
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/lectura-de-la-tesi-sobre-quoturumeako-zilegimendietako-toponimiaquot
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/homenatge-a-albert-manent-i-segimon
http://www.ateneubcn.org/web/continguts/ca/index.html
http://www.ateneubcn.org/web/continguts/ca/apartats/menudeines/ateneu_al_dia/noticies/201103/20110302.html
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  Notícies 

■ Presentació del llibre d’Antoni Llull Martí, Diccionari de noms de 
persona històrics i tradicionals de Mallorca. L’acte de presentació, que es 
va celebrar el dia 23 de febrer a Manacor, va anar a càrrec de la directora de 
la Institució Pública Antoni M. Alcover, Magdalena Gelabert. 

Tot seguit, l’autor va pronunciar la conferència: Els noms de persona a 
Mallorca: set segles de tradició onomàstica.  

[Obra publicada per editorial Moll. Pàgines: 328. Preu: 16 €.] 

■ L’ajuntament de Samartín del Rei Aurelio (Astúries) ha publicat un mapa 
elaborat per la oficina de Normalització Lingüística que recull la 
toponímia oficial asturiana (aprovada el 2008) del poble. L’objectiu és 
promoure la toponímia entre veïns i, sobretot, entre els més joves. L’obra 
inclou un total de 484 topònims, uns 200 dels quals són noms tradicionals que 
fins avui no constaven com a forma oficial.  

A part dels mapes i la llista de topònims, el treball tracta l’origen del noms de 
lloc i ofereix jocs i entreteniments relacionats amb la toponímia local. 
Descarrega’t el quadern: http://www.smra.eu/files/Cuadernu.pdf 

  Novetats editorials 

■ Diccionari terminològic del TERMCAT. S’acaba de publicar aquesta obra 
que dóna les eines necessàries per a elaborar el diccionari d’un camp de 
coneixement determinat. Publiquen TERMCAT i EUMO (2010). Col·lecció En 
Primer Terme; 9. Criteris i Mètodes. Pàgines: 319. Preu: 22 €.  

Es pot comprar a les llibreries de la Generalitat en línia:   

  Materials 

■ Curs en línia sobre toponímia: Curso de toponimia. Valle de Cea, desde 
Almanza hasta Sahagún.  / Podeu consultar també El valle de Cea a través 
de la toponimia documental, de M. Fàtima Carrera de la Red. Ed. Liceus 
(Madrid, 2010). 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-quotdiccionari-de-noms-de-persona-historics-i-tradicionals-de-mallorca
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-quotdiccionari-de-noms-de-persona-historics-i-tradicionals-de-mallorca
http://www.onomastica.cat/ca/news/san-martin-del-rey-aurelio-asturies-publica-un-mapa-amb-la-toponimia-oficial
http://www.onomastica.cat/ca/news/san-martin-del-rey-aurelio-asturies-publica-un-mapa-amb-la-toponimia-oficial
http://www.onomastica.cat/ca/news/san-martin-del-rey-aurelio-asturies-publica-un-mapa-amb-la-toponimia-oficial
http://www.smra.eu/files/Cuadernu.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/diccionari-terminologic-del-termcat
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.mailxmail.com/curso-toponimia-valle-cea-almanza-sahagun
http://www.mailxmail.com/curso-toponimia-valle-cea-almanza-sahagun
http://www.liceus.com/cgi-bin/Toponimia_promocion.pdf
http://www.liceus.com/cgi-bin/Toponimia_promocion.pdf
http://llibreria.gencat.cat/product_info.php?products_id=4897
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  Enllaços nous 

■ Institució Pública Antoni M. Alcover, per a la conservació i difusió del llegat 
d’Antoni M. Alcover i l’estudi i coneixença de la cultura popular de Mallorca. 
La institució creada per l’ajuntament de Manacor treballa dues línies, una 
dedicada a l’estudi filològic i una altra divulgativa de la figura i l’obra d’Alcover. 

■ The Cresques Project. El projecte Cresques va néixer el 2009 de la mà de 
l’enginyer aeroespacial Juan Ceva (ciutadà de Pasadena, Califòrnia), 
col·leccionista de mapes antics de les Balears. La finalitat del web, escrita 
exclusivament en anglès, és difondre l’Atles català (1375) d’Abraham 
Cresques i la cartografia del Mediterrani dins del món anglòfon. Amb aquest 
objectiu també s’han traduït a l’anglès els treballs de Jaume Riera i Gabriel 
Llompart sobre l’obra del cartògraf del segle XIV. 

 

Bibliotèque Nationale de France: http://classes.bnf.fr/idrisi/grand/6_11.htm  

L’origen del projecte de J. Ceva: “In 2009 I read the work of Ramon Pujades "Les 
cartes portolanes: la representació medieval d'una mar solcada"[Institut Cartogràfic 
de Catalunya], which pointed me to a body of knowledge regarding the map-makers 
of Majorca of the late middle ages that had not obtained the recognition it deserves 
in the English-speaking cartographical research world.” 

http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.institucioalcover.org/
http://www.cresquesproject.net/home
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0005979
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0020595&BATE=Cresques%2520Abraham
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0020595&BATE=Cresques%2520Abraham
http://classes.bnf.fr/idrisi/grand/6_11.htm
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 Notícies 

■ Es presenta el projecte “Rescate de la Toponimia Cartográfica de los 
Barrancos de Tenerife”, dirigit per Miguel Pérez Carballo, que recupera més 
de 9.000 topònims de barrancs i coves de l’illa canària. Els cursos hidrogràfics 
de Tenerife sumen gairebé 5.800 quilòmetres, i tenen gran quantitat de 
barrancs, els noms dels quals no estaven ben documentats o s’havien perdut.  

 

Xarxa de cursos i conques hidrogràfiques de Tenerife 

 

■ Com s’escriu i es pronuncia el nom del coronel que durant 40 anys ha 
governat Líbia: Khadafi, Gadafi, Gaddafi? La Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals proposa Moammar al-Gaddafi [moamáɾalɣaðáfi]. 

  Materials 

■ Flaixos d’Actualitat, Butlletí núm. 68 de la Direcció General de Política 
Lingüística (01/03/2011): Noms de vies públiques i edificis singulars: en 
majúscula o en minúscula? 

  Novetats editorials 

■ Cartografia literària del Camp de Tarragona, d’Eugeni Perea Simón. 
Associació d’Estudis Reusencs (Reus, 2010). Pàgines: 320. 

L’estudi del paisatge ha estat circumscrit, de manera tradicional i gairebé en 
exclusiva, a l’àrea de les ciències geogràfiques. Tanmateix, l’art, la literatura i la 
música l’han tingut sempre present com a referència pròpia o com a escenari del 
teatre humà, de manera que el seu bagatge cultural i creatiu igualment forma 
part de la configuració i percepció del món i la història. [saber-ne més]. 

 

El Consell insular va encarregar el recull 
de noms de barrancs per a incloure’ls al 
Pla Hidrològic i a la cartografia oficial.  

Inicialment es disposava de poca 
toponímia i sovint mal situada en el mapa, 
o bé la documentació era errònia i poc 
clara, de manera que el treball de camp, 
les enquestes i la col·laboració dels illencs 
que coneixien bé el terreny ha estat clau 
per a l’èxit d’aquest treball, que ha 
recuperat una majoria de noms populars. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/es-presenta-el-projecte-
http://www.onomastica.cat/ca/news/es-presenta-el-projecte-
http://www.onomastica.cat/ca/news/com-s%E2%80%99escriu-i-es-pronuncia-el-nom-del-coronel-que-durant-quaranta-anys-ha-governat-libia
http://www.onomastica.cat/ca/news/com-s%E2%80%99escriu-i-es-pronuncia-el-nom-del-coronel-que-durant-quaranta-anys-ha-governat-libia
http://esadir.cat/noms/antroponims/internacional/entry_20030617205658_99
http://esadir.cat/noms/antroponims/internacional/entry_20030617205658_99
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://multimedia.cultura.gencat.cat/poling/publicacions/Flaixos_68/www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.5ecc41313c6e17e295029110b0c0e1a0/index1700comentari.html?vgnextoid=cedaaa22b7103110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cedaaa22b7103110Vgn
http://multimedia.cultura.gencat.cat/poling/publicacions/Flaixos_68/www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.5ecc41313c6e17e295029110b0c0e1a0/index1700comentari.html?vgnextoid=cedaaa22b7103110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cedaaa22b7103110Vgn
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/cartografia-literaria-del-camp-de-tarragona
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/cartografia-literaria-del-camp-de-tarragona
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  Agenda 

■ Antroponímia, poblament i immigració a la Catalunya moderna: 
l'exemple dels comtats de Rosselló i Cerdanya (segles XVI-XVIII), per 
Joan Peytaví Deixona. Publica: Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica 
(Barcelona, 2010). Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 20. Pàgines: 
892. Inclou un CD-ROM. Preu: 95 euros. 

“L’estudi, que s’inscriu en el marc geogràfic nord-català; que reuneix les 
comarques de Rosselló, Vallespir, Conflent, Aspre, Capcir i Cerdanya; i que 
correspon al marc històric dels antics comtats de Rosselló i Cerdanya als 
segles XVI i XVIII [...]”. Font: IEC. 

■ Presentació del llibre de Joan Peytaví i Deixona, membre de la Secció 
Filològica de l’IEC, membre de la junta de la Societat Catalana de Genealogia 
i membre de la junta directiva de la Societat d’onomàstica. Dia 10 de març, a 
les 19.00 hores, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC. Organitza Secció 
Filològica, SCLL (IEC) i Societat Catalana de Genealogia. 

■ Seminario Complutense: onomàstica y deonomástica: “El nombre 
propio en la sociedad”. Dins de la I Semana Complutense de las Letras. 
Grupo de investigación UCM «Onomástica y Deonomástica». Facultat de 
Filologia (Edifici A). Dies: 4 i 5 de maig de 2011. Informació + 

PROGRAMA: 
Dimecres, 4 de maig (Saló de Graus) 
Sessió 1: 
9:00-9:30 Recepció i inauguració del seminari. 
9:30-10:30 Ángel García Galiano: «De Alonso Quijano a don Quijote: renombrar el 
mundo». 
10:30-11:00 Debat. 
Descans 
11:30-12:15 Karlos Cid Abasolo: «El nombre propio en la sociedad vasca actual: 
libertad y libertinaje». 
12:15-13:00 Carmen Maíz Arévalo: «El papel de la naturaleza en la antroponimia 
inglesa contemporánea». 
13:00-13:45 M.ª del Carmen Bravo Llatas: «Nuevos casos de variación 
antroponímica de nombres españoles importados». 
13:45-14:15 Presentació del llibre del grup de recerca: Nombre propio e identidad 
cultural (Sílex, 2010). 
Descans 
Sessió 2: 
16:15-17:00 María Victoria Navas Sánchez-Élez: «Arquetipos antroponímicos en la 
primera dramaturgia portuguesa». 
 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/antroponimia-poblament-i-immigracio-a-la-catalunya-moderna-l039exemple-dels-comtats-de-rosse
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/antroponimia-poblament-i-immigracio-a-la-catalunya-moderna-l039exemple-dels-comtats-de-rosse
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-quotantroponimia-poblament-i-immigracio-a-la-catalunya-moderna-l039exe
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/seminario-complutense-onomastica-y-deonomastica
http://www.ucm.es/info/onomastica/data/poster_seminario_2011.pdf
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17:00-17:45 Juan Antonio Chavarría Vargas: «Antroponimia árabo-beréber en la 
toponimia de Castilla-La Mancha». 
 
Dijous, 5 de maig (Saló de Graus) 
Sessió 3: 
9:15-10:00 Jorge Braga Riera: «Metáfora y antroponimia en el inglés actual». 
10:00-10:45 Consuelo García Gallarín: «La antroponimia hispánica y sus 
variedades». 
10:45-11:30 Juan Carlos Galende Díaz: «De los pasaportes como fuente 
documental para el conocimiento de los estudios onomásticos». 
Descans 
12:00-12:45 María Simón Parra: «Construcciones apositivas en la antroponimia 
actual». 
12:45-13:30 Francisco Ruiz Girela: «El nombre como elemento caracterizador de los 
personajes literarios». 
13:30-14:00 Sessió de clausura i lliurament de diplomes. 

 
Inscripcions: Del 8 al 29 d’abril. Matrícula gratuïta.  
Informació: Jorge Braga Riera, Tel.: 91 394 53 70, jbragariera@filol.ucm.es 

 
  Novetats editorials 

■ The Cambridge Encyclopedia of Language, de David Crystal. 3a edició. 
Publica Cambridge University Press (Cambridge, 2010). Pàgines: 524. En 
anglès. 

 

  

La 3a edició de l’enciclopèdia del llenguatge 
de D. Crystal està dividida en 11 parts i consta 
de 65 capítols. S’hi afegeixen els prefacis de 
la 1a i la 2a edició, els apèndixs de les 
llengües del móns i una bibliografia extensa. 

L’edició d’aquest clàssic de la lingüística 
presenta les innovacions de les dues darreres 
dècades, de manera que s’han corregit i 
revisat els capítols relacionats amb les noves 
tecnologies, les llengües amenaçades i les 
discapacitats del llenguatge. S’han revisat  
tots els gràfics i totes les estadístiques.  
Inclou mapes nous i la llista actualitzada dels 
noms de països. 

Us oferim la llista de tots els capítols i us en 
destaquem els relacionats amb l’onomàstica. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/the-cambridge-encyclopedia-of-language-3a-ed
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Part I. Popular Ideas About Language 
(1-15)  
1. The prescriptive tradition  
2. The equality of languages  
3. The magic of language  
4. The functions of language  
5. Language and thought  
Part II. Language and Identity (17-81)  
6. Physical identity  
7. Psychological identity  
8. Geographical identity  
9. Ethnic and national identity  
10. Social identity  
11 Contextual identity  
12. Stylistic identity and literature  
Part III. The Structure of Language  
13. Linguistic levels  
14. Typology and universals  
15. The statistical structure of language  
16. Grammar  
17. Semantics  
18. Dictionaries  
19. Names Personal names, place 
names, brand names.  
20. Discourse and text  
21. Pragmatics  
Part IV. The Medium of Language: 
Speaking and Listening (126-183)  
22. The anatomy and physiology of 
speech  
23. The acoustics of speech  
24. The instrumental analysis of speech  
25. Speech reception  
26. Speech interaction with machines  
27. The sounds of speech  
28. The linguistic use of sound  
29. Suprasegmentals  
30. Sound symbolism  
Part V. The Medium of Language: 
Writing and Reading (184-227)  
31. Written and spoken language  
32. Graphic expression  
33. Graphology  
34. The process of reading and writing  
 

Part VI. The Medium of Language: 
Signing and Seeing (228-235)  
35. Sign language  
36. Sign language structure  
37. Types of sign language  
Part VII. Child Language Acquisition 
(236-265)  
38. Investigating children's language  
39. The first year  
40. Phonological development  
41. Grammatical development  
42. Semantic development  
43. Pragmatic development  
44. Language development in school  
Part VIII. Language, Brain, and 
Disability (266-291)  
45. Language and the brain  
46. Language disability  
Part IX. The Languages of the World 
(292-349)  
47. How many languages?  
48. How many speakers?  
49. The origins of language  
50. Families of language  
51. The Indo-European family  
52. Other families  
53. Language isolates  
54. Language change  
55. Pidgins and creoles  
Part X. Language in the World (350-
417)  
56. The language barrier  
57. Translating and interpreting  
58. Artificial languages  
59. World languages  
60. Multilingualism  
61. Language planning  
62. Foreign language teaching and 
learning  
63. Language for special purposes  
Part XI. Language and 
Communication (418-438)  
64. Language and other communication 
systems  
65. Linguistics  
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  Novetats editorials 

■ Diccionari terminològic de cartografia, publicat per l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya, TERMCAT i Enciclopèdia Catalana (Barcelona, 2011). És el 
primer d’una col·lecció de quatre llibres que recolliran els termes de 
cartografia, fotogrametria, sistemes d’informació geogràfica i teledetecció, i 
que es publicaran entre 2011 i 2013. La gran evolució que han sofert 
aquestes disciplines en els darrers anys fa que la normalització de la 
terminologia tècnica esdevingui una eina imprescindible.  

El primer diccionari publicat és el de cartografia — el precedent del qual és el 
diccionari de cartografia publicat l’any 1994 per Curial—. La coordinació i 
redacció d’aquesta obra ha comptat amb els especialistes Josep M. Rabella, 
Josep M. Panareda i Graziana Ramazzini. S’han introduït i definit un total de 
2.023 termes.  

 

  Agenda 

■ Presentació del llibre “Aproximacions a la història de la cartografia de 
Barcelona”, el dia 22 de març a les 19.00 hores, a l’Arxiu Històric de la Ciutat 
(Carrer de Santa Llúcia, 1). El llibre està editat per l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona i l’ICC. Recull el contingut de les jornades d’història de 
la cartografia de Barcelona celebrades el maig de 2010. 
 

■ Xornadas de toponimia, del 7 al 9 d’abril de 2011, a Ourense. El Concello 
de Ourense i la Universitat de Vigo organitzen conjuntament aquestes 
jornades dirigides a totes les persones que estiguin interessades en la 
toponímia. Les inscripcions són del 16 de març fins al 9 d’abril. L’activitat és 

Cadascuna de les entrades del Diccionari terminològic 
de cartografia consta de: entrada amb indicació de 
gènere; equivalent del terme en castellà, francès, italià, 
anglès i alemany; l’àrea temàtica; una breu definició 
tècnica i, en alguns casos, notes i il·lustracions (n’hi ha 
159, entre fotos, dibuixos i gràfics). 

Hi trobareu, a més, índexs temàtics en cadascuna de 
les llengües esmentades, un índex de les il·lustracions, 
un annex amb els barbarismes i els errors habituals en 
el lèxic i el llenguatge cartogràfic i, per acabar, una 
bibliografia extensa. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/diccionari-terminologic-de-cartografia
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-“aproximacions-a-la-historia-de-la-cartografia-de-barcelona”
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-“aproximacions-a-la-historia-de-la-cartografia-de-barcelona”
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/xornadas-de-toponimia
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gratuïta. Al Saló de Graus del Edificio de Facultades da Universidade, 4a 
planta. Campus de Ourense. Durada: 10 hores. Descarregueu-vos el 
Programa. 

  Notícies 

■ La Biblioteca Digital de la Cartoteca de Catalunya incorpora la 
“Geographia de Claudi Ptolomeu”, en edició de Sebastian Münster, 
publicada el 1542 a Basilea. Si voleu visualitzar aquesta obra, premeu aquí. 

■ Atopando Compostela. L’Ajuntament crea un joc de taula per a impulsar la 
toponímia entre els alumnes de secundària. Amb aquesta iniciativa el 
Departament de Llengua Gallega aposta per difondre la toponímia als 
instituts i preservar d’aquesta manera aquest patrimoni cultural.  

El joc, per a majors de 12 anys, permet conèixer l’entorn i l’onomàstica a partir 
d’un tauler en el qual hi ha representada la rosa dels vents i on, per grups, s’hi 
ha d’anar construint un trencaclosques amb les peces aconseguides. Les 
peces es guanyen si es responen correctament i per torns les preguntes 
temàtiques sobre medi ambient, botànica, fauna, gent i altres temes. El joc es 
pot anar seguint també només amb les preguntes, a mode de concurs. 

 
 

En aquest sentit, Xúlia Marqués també ha publicat la Guia para unha 
intervención toponímica desde a escola (75 pàgines). Descarregueu-vos el 
PDF d’aquesta obra aquí. 

  XXIV Congrés internacional ICOS sobre Ciències Onomàstiques 

■ La convocatòria al XXIV Congrés Internacional de l’ICOS ha estat un èxit: 
s’han rebut un total de 537 propostes de comunicació, de les quals 47 han 
estat sobre onomàstica catalana i s’emmarquen dins de les jornades de la 
Societat d’Onomàstica. Les comunicacions arriben des de 55 països d’arreu 
del món. 

Aquest joc de taula ha estat creat per 
l’empresa Etnoga Patrimonio Cultural i ha 
comptat amb la col·laboració dels experts 
en la matèria Xosé Ramón L. Boullón, 
Xulia Marqués, Luz Méndez i Gonzalo 
Navaza (Asociacion Galega de 
Onomástica). 
 

http://www.ourense.es/portalOurense/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3808_4.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-biblioteca-digital-de-la-cartoteca-de-catalunya-incorpora-la-geographia-de-claudi-ptolomeu
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-biblioteca-digital-de-la-cartoteca-de-catalunya-incorpora-la-geographia-de-claudi-ptolomeu
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartoteca/Biblioteca-digital
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/atopando-compostela
http://ilg.usc.es/agon/descargas/
http://barcelona.onomastica.cat/
http://ilg.usc.es/agon/
http://ilg.usc.es/agon/
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    Novetats editorials 

■ Noms i descripcions dels peixos de la mar catalana, per Miquel Duran. 
Tom II: Osteïctis (2a part). Publica l’editorial Moll (Palma, 2011). Col·lecció 
Monografies Científiques; 9. Pàgines: 382. Preu: 30 €. 

 

■ Toponímia, noms i renoms de Bot. Una aproximació, per Antoni Cortés i 
Manyà. Publica: Ajuntament de Bot, Consell Comarcal de la Terra Alta, Centre 
d’Estudis de la Terra Alta. Edició de l’autor. 

■ Gasteizko Toponimia III. Gasteizko Ubarrundia, per Elena Martínez de 
Medina. Publica Euskaltzaindia, 2010. Col·lecció: Onomasticon Vasconiae.   
Recull de topònims de sis pobles: Amarita, Retana, Gamarra Mayor, Gamarra 
Menor, Miñano Mayor i Miñano Menor. Preu: 20 €. En castellà. 

  Enllaços 

■ The World Atlas of Language Structures Online. Presentació en línia de 
les dades i el text del llibre publicat l’any 2005 per Oxford University Press. És 
un projecte dut a terme conjuntament entre Max Planck Institute for 
Evolutionary Anthropology i la Max Plack Digital Library (Munich: Max Planck 
Digital Library, 2008).  

Una gran base de dades d’estructures (fonològiques, gramaticals i lèxiques) i 
propietats del llenguatge recollides a partir de material descriptiu (com 
gramàtiques) per un equip de més de 40 autors d’arreu. Les dades s’il·lustren 

Dr. Joan Veny, autor del pròleg al Tom I:  

"...que fa una revisió dels noms científics i 
vulgars dels nostres peixos, en ressegueix la 
seva transmissió amb labor detectivesca i en 
traça descripcions acurades i assequibles al 
lector mitjà, sense renunciar a les exigències 
científiques; un llibre fet per un rar centaure 
ictiòleg i lingüista, que farà les delícies dels 
que se senten atrets per les espècies marines 
i els seus significants, un doble tresor, 
etnogràfic i lingüístic, que hem de maldar per 
protegir i salvaguardar com la part més 
preuada del nostre patrimoni".  

Font: Ed. Moll. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/noms-i-descripcions-dels-peixos-de-la-mar-catalana
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-noms-i-renoms-de-bot-una-aproximacio
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/gasteizko-toponimia-iii-gasteizko-ubarrundia
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/links#Geografiaicartografia
http://www.oup.com/
http://www.eva.mpg.de/english/index.htm
http://www.eva.mpg.de/english/index.htm
http://www.mpdl.mpg.de/
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en 141 mapes on cada llengua està representada per un símbol. Un total de 
2.650 llengües —inclosa la catalana―, i 58.000 punts de dades sobre les 
seves característiques.  

 

■ Atlas Mundial Galeo Online. Atlas en línia amb els noms de lloc en gallec. 
Cada topònim apareix amb el nom oficial, l’etimologia, el nom de la llengua, el 
gentilici i el topònim en altres llengües.  Vegeu-ne una mostra: 

 
Nome oficial: Andorra la Vella 
 
Xentilicio: andorrano,-ana 
 
Nome na lingua orixinal: Andorra la Vella 
O topónimo noutras linguas 
Castelán: Andorra la Vella 
Portugués: Andorra-a-Velha 
Francés: Andorra la Vella 
Italiano: Andorra La Vella 
Catalán: Andorra la Vella 
Inglés: Andorra la Vella 
Alemán: Andorra la Vella 
 

 

Agenda 

■ Xornada sobre o noso patrimonio lingüístico a Astorga/Estorga (Lleó). El 
26 de març de 2011. Organitza Plataforma d’asociaciones en defensa del 
llionés y el gallegu. Col·labora: Ajuntament d’Estorga. Lloc: Biblioteca 
municipal d’Estorga.  

A la sessió de matí, a les 12.15 hores, es podrà escoltar la intervenció de 
Fernando Álvarez-Balbuena García (Professor de Filoloxía Románica de la 
Universidá d’Uviéu y miembru de la Xunta Asesora de Toponimia del 
Principáu d’Asturies): “La toponimia mayor de las áreas falantes de 
gal.lego(portugués) ya astur)l.lionés de L.lión ya Zamora: estáu actual ya 
prospectiva del sou conecimientu”.  

+ Vegeu-ne el programa complet. 

http://www.onomastica.cat/ca/links#Geografiaicartografia
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/xornada-sobre-o-noso-patrimonio-linguistico-a-astorgaestorga-lleo
http://obierzoceibe.blogspot.com/2011/03/xornada-sobre-o-noso-patrimonio.html
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■ XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia  - VI Seminari de Metodologia 
en Toponímia i Normalització Lingüística (Petra, 26 de març de 2011). 
Organitza la Universitat de les Illes Balears. Gabinet d’Onomàstica. Lloc: 
Escola Municipal de Música de Petra (carrer Sol, 5). 

 
Ponències:  
Ponència del Seminari. Departament de Ciències de la Terra de la UIB. 

- 9.30 h. Cartografia i toponímia: estandardització, oficialització i implementació 
a les cartografies oficials, per Eulàlia Forns.  

 
Ponència del seminari. Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General, UIB.  

- 16 h. El Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears (NOTIB), per Joan 
Miralles i Honorat Jaume. 

 
Consulteu el programa complet d’aquesta jornada. 

 

 

http://slg.uib.cat/digitalAssets/165/165101_programa_XXIV_Jornada_-_VI_Seminari.pdf
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  Novetats editorials 

■ Montornès del Vallès. Recull onomàstic, per Enric Garcia-Pey. Publica 
l’ajuntament de Montornès del Vallès (2011). Menció del jurat de la Beca 
Montornès de recerca històrica 2010. Recull més de 1.300 noms de la 
població, ordenats alfabèticament, més 120 fotografies i un mapa. Es va 
presentar el 18 de març; a l’acte hi van assistir la directora general de Política 
Lingüística, Yvonne Griley; l’alcalde del municipi, Daniel Cortès; Nicolau 
Guanyabens, arxiver; l’escriptor Ignasi Riera, que va prologar el llibre, i l’autor. 

■ La Toponímia de la costa d’Artà, de Cosme Aguiló. Publica: Edicions 
Documenta Balear (Artà, 2011). Col·lecció: Arbre de Mar. Pàgines: 402. Preu: 
32 euros. Inclou 466 topònims de la costa d’Artà, 12 plànols desplegables i 
nombroses fotografies. El llibre va acompanyat d’un DVD. 

 

  Notícies 

■ Es presenta a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona el llibre 
“Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona”, coeditat per 
l'Arxiu Històric de la Ciutat i l’ICC. Recull les ponències presentades a les 
Jornades d’història de la cartografia de Barcelona celebrades el 2010. 

  Materials 

■ Los mil descendientes de Japón (Diario de Sevilla; 21/03/2011) 

[...]  Aquesta obra que teniu al davant és un 
recull de noms de lloc del litoral d’Artà fet  
bàsicament a través de fonts orals, però 
sense menystenir les escrites. És un intent  
d’abastar amb pretensions d’exhaustivitat 
(si ens és  permesa la utopia) els topònims 
directament assentats sobre la línia 
costanera i els que hi tenen una estreta 
relació, encara que n’estiguin un tant 
allunyats. 
No és, però, una simple llista de 
denominacions, sinó també un atles 
costaner [...]  

Font: Sinopsi Documenta Balear 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/montornes-del-valles-recull-onomastic
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/la-toponimia-de-la-costa-d%E2%80%99arta
http://www.documentabalear.cat/cataleg.php?id=470
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/es-presenta-el-llibre-%E2%80%9Caproximacions-a-la-historia-de-la-cartografia-de-barcelonaquot
http://www.onomastica.cat/ca/news/es-presenta-el-llibre-%E2%80%9Caproximacions-a-la-historia-de-la-cartografia-de-barcelonaquot
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/932507/los/mil/descendientes/japon.html
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  Notícies 

■ Publicat el número 42 de la Revista Catalana de Geografia. Revista digital 
de geografia, cartografia i ciències de la Terra. Publica l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (abril 2011). 

  Materials 

■ Vous voyez le topo. Langue française, mots et toponymie. Un bloc sobre 
toponímia actiu des de 2009. 

 

  Enllaços 

■ Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane. L’agència regional per la llengua 
friülana es dedica, entre d’altres activitats, a la tutela, valoració i promoció de 
la llengua i la toponomàstica de la Region autonome Friûl Vignesie Julie (en 
italià, Friuli Venezia Giulia; en català, Friül Venècia Júlia), la capital de la qual 
és Trieste. Situada al NE del país, aquesta regió limita amb els Alps Càrnics i 
els Alps Julis, Croàcia, el mar Adriàtic i el Vèneto, es troba envoltada de 
muntanyes al nord i de planes agrícoles i litorals arenosos a la resta del 
territori.  

La denominació toponomàstica oficial està fixada per la Comissió tècnica 
científica de l’ARLeF i publicada per aquesta agència.  

 

Conegueu també el Grant Dizionari Bilengâl Talian- Furlan (Gran Diccionari 
Bilingüe Italià- Friülà). 

Segons l’Ethnologue l’any 2000 hi havia 794.000 parlants de friülà. Vegeu-
ne què en diu. 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.rcg.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://vousvoyezletopo.blog.lemonde.fr/
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.arlef.it/
http://www.cfl2000.net/
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=fur
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=fur
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=fur
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■ Repertoiro de nomes de neno e de nena. La Secretaria Xeral de Política 
Lingüística de la Xunta de Galicia ha desenvolupat el programa Xeración dos 
Axóuxeres (“generació dels sonalls”), una aposta pel futur de la llengua, que 
vol promoure l’ús i l’aprenentatge del gallec des dels primers dies de l’infant 
per mitjà de recursos, trobades i tallers. Per això el programa està 
estretament lligat als consells prenatals, el seguiment de l’embaràs i els 
primers mesos del nadó. Es facilita tota mena de recursos, des de cançons 
populars fins a contes tradicionals, i detalls curiosos en llengua gallega. 

 

Pel que fa a l’onomàstica, es pot trobar en línia el Repertoiro de nomes de 
neno e de nena, que ofereix una llista de noms de pila per a nen i nena amb 
explicació, origen i significat.  

En la publicació, a més, apareix una llista de cognoms per animar els pares 
que ho vulguin a registrar el cognom dels fills utilitzant la forma correcta en 
gallec. A més, es proposa que els cognoms gallecs poc freqüents es posin en 
primer lloc per tal de conservar-los. 

Descarregueu-vos el PDF del repertoiro. 

  

http://www.xunta.es/linguagalega/imoslle_chamar
http://www.xunta.es/linguagalega/xeracion_axouxeres
http://www.xunta.es/linguagalega/xeracion_axouxeres
http://www.xunta.es/linguagalega/imoslle_chamar
http://www.xunta.es/linguagalega/imoslle_chamar
http://www.xunta.es/linguagalega/arquivos/Imoslle_chamar.pdf
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  Notícies 

■ L’ajuntament de Getxo i l’associació Bizarra Lepoan proposen 
recorreguts toponímics als ciutadans. S’ofereixen 10 recorreguts diferents 
basats en el llibre Getxoko leku izenak, de Mikel Gorrotxategi. La iniciativa, 
que vol donar a conèixer la  toponímia del municipi, està oberta a tothom i és 
gratuïta. Les persones o els grups i entitats interessats en aquesta activitat 
poden anar a l’oficina de turisme o bé trucar al  688 635 350. Els recorreguts 
són tots guiats i en èuscar. 

Recorreguts:  

17 març:  Santa Ana-Romo-Neguri-Aiboa 
26 març:  Bolua-Neguri-Ereaga 
  8 abril:  L’eusquera del segle XX. Inici Port Vell 
13 abril:   Bolua-Santa Koloma-Bolua-Aiboa 
22 abril:  Telletxe-Ereaga-Arrigunaga-Aixerrota-Bidezabal 
26 abril:  Bidezabal-San Inazio-Neguri 
 4 maig:  L’eusquera del segle XX. Inici al Port Vell 
12 maig:  Santa Ana-Romo-Neguri-Aiboa 
20 maig:  Andra Mari-Sakuskune-Diliz-Andra Mari 
28 maig:  Andra Mari-Diliz-Galea-Andra Mari 
31 maig:  Bizkaia Zubia-Zugatzarte-Ereaga-Igeretxe  
 8 juny:  Bolua-Neguri-Ereaga 

  XXIV Congrés Internacional ICOS sobre Ciències Onomàstiques 

■ Obertes les inscripcions al Congrés de l’ICOS  

Us informem que ja podeu fer les vostres inscripcions des del web de l’ICOS omplint 
el formulari. Si ho necessiteu, també hi podeu reservar l’allotjament i el viatge.  

Els socis de la SdO, els socis d’ICOS, els estudiants i els membres de les entitats 
adherides poden gaudir de descomptes. 

Si només podeu venir dos dies, us recordem que la secció 12 sobre Onomàstica 
catalana presentarà les seves contribucions el darrer dia de congrés.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/l%E2%80%99ajuntament-de-getxo-i-l%E2%80%99associacio-bizarra-lepoan-ofereixen-recorreguts-toponimics-als-ciutad
http://www.onomastica.cat/ca/news/l%E2%80%99ajuntament-de-getxo-i-l%E2%80%99associacio-bizarra-lepoan-ofereixen-recorreguts-toponimics-als-ciutad
http://www.getxo.net/castellano/noticias/euskera/getxo_serveuskera82.asp?MNU_Id=254
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/obertes-les-inscripcions-al-congres-de-l%E2%80%99icos
http://barcelona.onomastica.cat/
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  Agenda 

■ Obertes les inscripcions als cursos d’estiu de l’Academia de la Llingua 
Asturiana i l’Universidá Asturiana de Branu 

En els cursos d’aprofundiment cultural i lingüístic, es presenta el Cursu de 
toponimia asturiana, que tindrà lloc del 8 al 12 d’agost de 2011. Direcció: 
Xosé Luis García Arias. 

El curs està dirigit a estudiants i especialistes en filologia que vulguin 
aprofundir en les tècniques de recerca dels noms de lloc asturians. Hores 
lectives: 30. Hores pràctiques: 15. Places disponibles: 20. IES Cangas. 

Matrícula: del 23 de maig al 3 de juny a la seu de l’Academia a Oviedo. Preu: 
190 euros (inclou matrícula, materials i allotjament en règim de pensió 
completa a l’Escuela Hogar Cangas). alla@asturnet.es 

 

  Notícies 

■ Cent anys de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (1911-
2011). En motiu d’aquest aniversari, se celebren diverses activitats que podeu 
consultar al web de l’IEC. 

La Secció s'estructura en la Comissió de Lexicografia, que treballa en el 
Diccionari de la llengua catalana; la Comissió d'Onomàstica, que ha 
participat en el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya; la 
Comissió de Gramàtica; la Comissió del Català Estàndard, que ha elaborat la 
Proposta d'Estàndard Oral, i les Comissions de Transcripció i Transliteració 
de noms propis i de Publicacions. Tenen el suport de les Oficines 
Lexicogràfiques, l'Oficina d'Onomàstica, l'Oficina de Gramàtica i l'Oficina 
d'Assessorament Lingüístic. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/cursu-de-toponimia-asturiana
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/cursu-de-toponimia-asturiana
http://directo.uniovi.es/postgrado/cabecera_ep.asp?Curso=2010&IdPrograma=7233
http://directo.uniovi.es/postgrado/cabecera_ep.asp?Curso=2010&IdPrograma=7233
http://www.academiadelallingua.com/comun.php?seccion=cursos
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-seccio-filologica-de-l%E2%80%99institut-d%E2%80%99estudis-catalans-19112011-celebra-els-cent-anys
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-seccio-filologica-de-l%E2%80%99institut-d%E2%80%99estudis-catalans-19112011-celebra-els-cent-anys
http://taller.iec.cat/filologica/centenari/entrada.asp?epigraf=1
http://dlc.iec.cat/index.html
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartografia/Toponimia/Nomenclator
http://www.iec.cat/coneixement/entrada_c.asp?c_epigraf_num=23
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  La SdO 

■ Publicada la memòria de la Societat d’Onomàstica de 2010. La trobareu al 
web de la SdO seguint aquest enllaç.  

  Enllaços 

■ Cartografia dos apellidos de Galicia (CAG). És un projecte de l’Instituto da 
Lengua Galega que se serveix d’un sistema d’informació geogràfica per 
conèixer com estan distribuïts els cognoms a Galícia. Aquest web és en gallec 
i anglès.  

Coordinadors del projecte: Ana Isabel Boullón Agrelo i Xulio Sousa. 

Ana Isabel Boullón Agrelo / Xulio Sousa Fernández (dirs.): Cartografía dos apelidos de 
Galicia. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.es/CAG/> 

  Agenda 

■ Exposició: Paisajes del caminar. Pirineos. L’Espacio Pirineos de Graus 
(Ribagorça) ha inaugurat aquesta exposició itinerant que ara viatja fins a 
Lurdes i que es podrà veure al Château Fort Musée Pyrenéen fins al 26 de 
juny. El projecte està finançat per Pirineos en Red. 

L’ideal romàntic del XIX va portar alguns artistes ―la majoria francesos— a 
recórrer a peu els paisatges pirinencs per després plasmar-los a les seves 
teles. L’evolució d’aquests artistes és l’evolució de gairebé un segle de 
representació dels Pirineus, des de 1831 fins a 1935.   

Destaquen les obres de Gustave Doré (Estrasburg, 1832-París, 1883) i de 
Franz Schrader (Bordeus, 1844-1924), entre d’altres. Les obres exposades 
han estat cedides per particulars i institucions públiques i privades franceses i 
espanyoles. Algunes no havien estat mai exposades. 

 
G. Doré. El circ de Gavarnie   Imatge del cartell de l’exposició. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/la-sdo
http://www.onomastica.cat/ca/la-sdo
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://ilg.usc.es/cag/
http://servergis.cesga.es/website/apelidos/viewer.asp
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/exposicio-paisajes-del-caminar-pirineos
http://www.pyrenees-passion.info/franz_schrader.php
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  Notícies 

■ L’ajuntament de Pau comença a instal·lar rètols bilingües en occità i 
francès als carrers de la ciutat per a indicar grans eixos. (07/04/2011. 
MónDivers)  

■ El Concello Sarria normalitza la senyalització dels seus topònims. L’àrea 
de cultura i medi rural farà possible que prop de cinquanta parròquies vegin 
senyalitzats els seus noms de lloc seguint la forma oficial i tradicional. Aquest 
projecte ha estat finançat per la Diputació de Lugo. 

  Materials 

■ Apellidos en riesgo de extinción. 30/04/2011; Faro de Vigo. 

“Lo diferente tiene los días contados. A la pérdida de biodiversidad en los 
ecosistemas del planeta a la que Galicia no resulta ajena, se unen también 
fenómenos que preocupan a los científicos sociales, como la desaparición de 
las lenguas o, en el caso específico de la comunidad, la posible extinción de 
ciertos apellidos de origen gallego. La alerta la lanzaron ayer los 
investigadores del Instituto da Lingua Galega Ana Boullón y Xulio Sousa. [...]” 

■ Los chinos y su particular visión del mundo. Bloc de la comunitat de la 
Infraestructura de Datos Espaciales de España. Sobre els mapes i la 
importància de la toponímia... 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/l’ajuntament-de-pau-comenca-a-instal•lar-retols-bilingues-en-occita-i-frances
http://www.onomastica.cat/ca/news/l’ajuntament-de-pau-comenca-a-instal•lar-retols-bilingues-en-occita-i-frances
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-concello-sarria-lugo-normalitza-la-senyalitzacio-dels-seus-toponims
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.farodevigo.es/galicia/2011/04/30/apellidos-riesgo-extincion/540215.html
http://blog-idee.blogspot.com/2011/01/los-chinos-y-su-particular-vision-del.html
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES
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  Notícies 

■ Creada la Comissió de Toponímia de les Illes Balears, segons el Decret 
36/2011, de 15 d’abril de 2011. 

“La toponímia de les Illes Balears és un patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar 
com a part del patrimoni lingüístic i cultural de les Illes Balears, ja que és un vehicle 
d’informació sobre la nostra llengua, la nostra història i geografia, i constitueix un 
pilar fonamental de les senyes d’identitat cultural del nostre país.” 

Així  comença el decret per a la creació de la Comissió de Toponímia de les Illes 
Balears que estarà integrada per un nombre no superior a 19 membres 
representants de les institucions següents: Direcció general de Política Lingüística, 
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, Departament de 
Ciències de la Terra de la UIB, Govern de les Illes Balears (competent en matèria 
de cartografia), Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell 
Insular d’Eivissa, Consell de Formentera, Federació d’Entitats Locals de les Illes 
Balears (FELIB), Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de 
les Illes Balears (CTAL), Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, 
Laboratori de Sistemes d’Informació Geogràfica de la Universitat de les Illes 
Balears, Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), l’Institut 
Balear d’Estadística (IBESTAT) i els experts en toponímia que es vulguin designar. 

Les funcions de la Comissió són: 
 
a) Elaborar la proposta dels nomenclàtors georeferenciats de la toponímia oficial de 
les Illes Balears destinats a la cartografia bàsica de les Illes que s’estimin 
necessaris. 
b) Fixar els criteris per a l’ús i la representació de la toponímia en la cartografia 
oficial de les Illes Balears. 
c) Assessorar les administracions públiques de les Illes Balears sobre la necessitat i 
les prioritats respecte a la recollida, l’estudi i la recuperació dels topònims 
d) Impulsar els estudis i els treballs tècnics necessaris destinats al coneixement, la 
correcció i la recuperació dels topònims de les Illes Balears. 
e) Impulsar les mesures necessàries perquè en tota la cartografia oficial i la privada 
i en totes les publicacions de referència, guies de viatge i de navegació, llibres de 
text, pàgines web i altres obres similars, i també en la retolació, la denominació dels 
topònims s’ajusti a la que figuri en els nomenclàtors de la toponímia de les Illes 
Balears. 
f) Elevar al Consell de Govern la proposta de nomenclàtors perquè l’aprovi. Els 
criteris de normativització toponímica adoptats en l’elaboració dels  nomenclàtors 
són els fixats per la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la UIB. 

Consulteu el Butlletí Oficial. 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/creada-la-comissio-de-toponimia-de-les-illes-balears
http://boib.caib.es/pdf/2011064/mp5.pdf
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  Notícies 

■ La Direcció de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya publica 
en línia els materials en què es promou l’ús de la llengua catalana entre 
els parlants d’urdu. Aquesta col·lecció, publicada a la revista El Mirador, 
conté 21 làmines en urdu i en català on s’expliquen fets històrics succeïts a 
Barcelona a través dels noms dels carrers. 

 

 

  

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-direccio-de-politica-linguistica-de-la-generalitat-promou-l%E2%80%99us-de-la-llengua-a-traves-dels-n
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-direccio-de-politica-linguistica-de-la-generalitat-promou-l%E2%80%99us-de-la-llengua-a-traves-dels-n
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-direccio-de-politica-linguistica-de-la-generalitat-promou-l%E2%80%99us-de-la-llengua-a-traves-dels-n
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=baf32b93bda0f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=baf32b93bda0f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=baf32b93bda0f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=baf32b93bda0f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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  Agenda 

■ Curs: La toponimia en Cantabria: Caracterización y estado de las 
investigaciones. Curs d’estiu de la Universidad de Cantabria organitzat dins 
del Campus excel·lència, àrea de Patrimoni i Llengua. Hi col·laboren 
l’ajuntament de Laredo i la Fundación Comillas. Del 18 al 22 juliol de 2011. 
Lloc: Escola oficial d’idiomes de Laredo (C/ Reconquista de Sevilla, 4). 
Durada: 20 hores. Places limitades. 

Directors del projecte: Alberto González (Universidad de Cantabria) i José 
Luis Ramírez Sadaba (Universidad de Cantabria). 

Objectius: 

▪ Analitzar la toponímia de Cantàbria i la de les àrees limítrofes. 

▪ Dibuixar una visió diacrònica del corpus toponímic de la regió diferenciant-
ne els estrats històrics. 

▪ Deixar constància de l’estat dels estudis toponímics fets fins ara. 

Professors: 

▪ María Fátima Carrera de la Red, catedràtica de l’Escola Universitària. Àrea 
de Llengua Espanyola. Universitat de Cantàbria: La toponimia de León 

▪ José Luis García Arias, Catedràtico de l’àrea de llengua espanyola. 
Universitat d’Oviedo: La toponimia de Asturias 

▪ Alberto González, professor extern. Universitat de Cantàbria: La toponimia 
de Cantabria I y II 

▪ Carlos Jordán Colera, professor titular de l’àrea de Lingüística 
Indoeuropea. Universitat de Saragossa: La toponimia prerromana 

▪ Emilio Nieto Ballester, professor titular d’universitat. Filologia Llatina. 
Universitat Autònoma de Madrid: La toponimia de Castilla 

▪ José Luís Ramírez Sadaba, catedràtic d’Història Antiga. Vicerector de 
Qualitat i innovació educativa. Universitat de Cantàbria: La toponimia: 
ciencia onomástica 

▪ Patxi Salaberri, catedràtic de la universitat a l’àrea de filologia basca. 
Universitat Pública de Navarra: La toponimia Vasca 

 

Consulteu el programa.  

 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/curs-la-toponimia-en-cantabria-caracterizacion-y-estado-de-las-investigaciones
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/curs-la-toponimia-en-cantabria-caracterizacion-y-estado-de-las-investigaciones
http://www.unican.es/WebUC/cverano/Cursos/Sedes/det_curso.asp?p_anualidad=2011&p_id=1793
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  Agenda 

■ Congrés internacional: Names in the Ecomomy IV, organitzat per l’Escola 
d’Economia de la Universitat de Turku. Tindrà lloc del 14 al 16 de juny de 
2012 a Turku, la ciutat més antiga de Finlàndia i Capital Cultural Europea 
2011. 

Comitè organitzador: Professora adjunta Paula Sjöblom, chair; professor 
assistent Ulla Hakala; professor adjunt Terhi Ainiala; secretaria Educació i 

recerca Birgit Haanmäki 

Comitè científic: Dr Terhi Ainiala (Research Institute for 
the Languages of Finland, Helsinki); Dr Ulla Hakala 
(University of Turku, Turku School of Economics); Dr 

Katharina Leibring (Institute for language and folklore, Uppsala); Dr Elwys De 
Stefani (Berne University); Dr Paula Sjöblom (University of Turku, Turku 
School of Economics) 

Tema del congrés: Names and cultures in a commercial environment.  

La convocatòria acceptarà comunicacions i també pòsters. Les propostes de 
comunicació hauran de tractar sobre els noms de productes, noms d’empresa, 
noms de marca i altres noms propis vinculats a l’economia o el món empresarial, 
des del punt de vista onomàstic, sociolingüístic, psicolingüístic, semàntic, legal, 
cultural o del màrqueting. La llengua oficial del congrés és l’anglès.  

Presentació de resums 

Per a presentar una comunicació cal enviar el resum a NITE4@tse.fi abans del 30 
de setembre de 2011. Ha de tenir un màxim de 400 paraules i explicar els objectius 
de la recerca. El comitè científic estudiarà la proposta i comunicarà l’acceptació 
durant el mes de desembre de 2011.  

 

Inscripcions: fins al 15 

d’abril de 2012.  

Preu: 120 € (preu per a 

estudiants: 90 €).  

   

 

 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/congres-internacional-names-in-the-ecomomy-iv
mailto:NITE4@tse.fi
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 Dates importants 

▪ Finals d’abril 2011: Convocat 

▪ 30 setembre 2011: presentació de resums 

▪ Desembre 2011: Notificació d’acceptació. Informació i programa preliminar 

▪ 15 abril 2012: Termini d’inscripció i pagament  

▪ 14–16 juny 2012: Congrés  

▪ 15 juliol 2012: Termini per a la presentació de l’article a publicar 

▪ 30 setembre 2012: Notificació dels articles acceptats 

▪ 31 octubre 2012: Termini per a la presentació dels articles finals 

▪ Gener-febrer 2013: Publicació 

 
 
 
 

  Novetats editorials 

■ L’occità. Gramàtica i diccionari bàsics. Occità referencial i aranès, per 
Aitor Carrera Baiget. Publica: Pagès editors (Lleida, abril 2011). Pàgines: 280. 
Preu: 20 €. 

  Notícies 

■ Publicats al BOA els decrets del Govern d’Aragó que afecten els estatus 
de l’Academia de la Lengua Aragonesa, el funcionament del Consejo 
Superior de las Lenguas de Aragón i els estatuts de l’Academia 
Aragonesa del Catalán. 

- DECRET 87/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven els Estatutos de la 
Academia de la Lengua Aragonesa. A l’article 2, f), una de les finalitats és: 
“assesorar a los poderes públicos e instituciones sobre temas relacionados 
con el uso correcto del aragonés, su promoción social, así como sobre la 
determinación oficial de los topónimos (los nombres oficiales de los territorios, 
los núcleos de población y las vías interurbanas ) y los antropónimos.” 

- DECRET 89/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven els Estatutos de la 
Academia Aragonesa del Catalán, una de les finalitats dels quals és: “f) 
Asesorar a los poderes públicos e instituciones sobre temas relacionados con 
el uso correcto del catalán en Aragón, su promoción social, así como sobre la 
determinación oficial de los topónimos (los nombres oficiales de los territorios, 
los núcleos de población y las vías interurbanas) y los antropónimos.” 

- DECRET 88/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les Normas de 
organización interna y de funcionamiento del Consejo Superior de las 
Lenguas de Aragón. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/l’occita-gramatica-i-diccionari-basics-occita-referencial-i-aranes
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/publicats-els-decrets-del-govern-d’arago-sobre-llengua-que-afecten-la-toponimia-i-l039antroponi
http://www.onomastica.cat/ca/news/publicats-els-decrets-del-govern-d’arago-sobre-llengua-que-afecten-la-toponimia-i-l039antroponi
http://www.onomastica.cat/ca/news/publicats-els-decrets-del-govern-d’arago-sobre-llengua-que-afecten-la-toponimia-i-l039antroponi
http://www.onomastica.cat/ca/news/publicats-els-decrets-del-govern-d’arago-sobre-llengua-que-afecten-la-toponimia-i-l039antroponi
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  Notícies 

■ L’obra d’A.M. Alcover ja es pot consultar a Internet. Amb motiu del 
centenari de la Secció Filològica de l’IEC, s’ha presentat el lloc web dedicat a 
Alcover (http://alcover.iec.cat). Conté bona part de la seva obra digitalitzada: 

▪ Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (de 1902 a 1936) i les cobertes 
dels fascicles del Diccionari català-valencià-balear. Signes fonètics 
utilitzats, referències bibliogràfiques, llista de noms, llista de topònims 

▪ Dietaris: Material documental, índex de noms i índex de llocs 

▪ La flexió verbal als dialectes catalans: base de dades, cartografia  

▪ Diccionari 

■ Google Public Data Explorer permet consultar dades sociolingüístiques 
dels municipis catalans. L’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) ha 
publicat les dades sobre coneixements del català (entendre, parlar, llegir, 
escriure) a la plataforma Google. Permet crear gràfics i comparar dades entre 
comarques i municipis. Vegeu-ne una mostra. 

  Novetats editorials 

■ Onomàstica i llenguatge. De cap a cap del país, per Ramon Amigó. Publica 
Rafael Dalmau; Camí Ral, 32 (Barcelona, 2011). Pàgines: 260. Preu: 22 €. 

“Jordi Ginebra [...] diu en el pròleg que «[...] Amigó ens fa un nou lliurament de la 
seva saviesa profunda i precisa. El llibre conté una quarantena de textos, escrits del 
1994 al 2010, de mena diversa: participacions en cursos, intervencions en taules 
rodones, presentacions, notes crítiques, pròlegs, apunts, articles en revistes de 
divulgació i articles en revistes especialitzades. El material és heterogeni, però reunit 
fa un conjunt harmònic.” Font: Rafael Dalmau editors. 

■ Dietari de treball de Camp a la Segarra, per Joan Cervera. Publica Rafael 
Dalmau editors; Camí Ral, 33 (Barcelona, 2011). Pàgines: 200. Preu: 20 €. 
Recull de vivències de Joan Cervera durant l’any de recerca a la Segarra amb 
Albert Manent. 

■ Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, celebrades a Lleida l’any 2009. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat; Textos i Estudis de Cultura Catalana (2010). Volum I. Pàgines: 
504. Volum II: Pàgines: 452. Preu: 30 €/volum. A cura d'Imma Creus, Maite 
Puig i Joan R. Veny. Sobre onomàstica hi trobareu: 

- “La toponímia de la Ribagorça i el lèxic romànic”, de Xavier Terrado. 
- “La toponomàstica del terme d’Estagell (Rosselló): una enquesta inèdita de J. 

Coromines realitzada arran de la frontera catalanooccitana l’any 1960”, de 
Philip Rasico. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/news/l%E2%80%99obra-d%E2%80%99alcover-ja-es-pot-consultar-a-internet
http://alcover.iec.cat/
http://dcvb.iecat.net/
http://www.onomastica.cat/ca/news/google-public-data-explorer-permet-consultar-dades-sociolinguistiques-dels-municipis-catalans
http://www.onomastica.cat/ca/news/google-public-data-explorer-permet-consultar-dades-sociolinguistiques-dels-municipis-catalans
http://www.google.com/publicdata/explore?ds=z1foifl1a0gsn2_&ctype=c&strail=false&nselm=s&met_y=f_lang_cat_percent&fdim_y=age_group_2_older:2%20years%20and%20over&fdim_y=language_comprehension:read%20Catalan&scale_y=lin&ind_y=false&met_c=f_lang_cat_percent&fdim_c=a
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastica-i-llenguatge-de-cap-a-cap-del-pais
http://www.rafaeldalmaueditor.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/dietari-de-treball-de-camp-a-la-segarra
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/actes-del-quinze-col•loqui-internacional-de-llengua-i-literatura-catalanes
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/actes-del-quinze-col•loqui-internacional-de-llengua-i-literatura-catalanes
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- “Fenòmens precatalans i afinitats occitanes en la toponímia de l’Alt Pallars”, 
d’Albert Turull.  

- “Arcaisme, etimologia popular i adaptació formal en la toponímia de la Llitera i 
el Baix Cinca”, de Javier Giralt. 

 Agenda 

■ International Conference on Non-dominating Varieties of Pluricentric 
Languages. Graz, 11-13 juliol 2011. Els objectius principals d’aquest congrés 
són documentar la situació de les variants no dominants de llengües d’arreu 
del món, identificar-ne les característiques comunes o les diferències i establir 
unes conclusions. Inscripcions fins al 30 de juny de 2011. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/international-conference-on-nondominating-varieties-of-pluricentric-languages-a-graz-austria
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/international-conference-on-nondominating-varieties-of-pluricentric-languages-a-graz-austria
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  Agenda 

■ Taula rodona: El futur del territori valencià. L'estratègia territorial de la 
Comunitat Valenciana, a debat. El dia 2 de juny al Centre de Cultura 
Contemporània de València (Sant Ferran, 12). Organitzen: Col·legi de 
Geògrafs de la Comunitat Valenciana i Institut del Territori. Hi participaran 
José Miguel Iriba, sociòleg; Antonio Montiel, advocat i membre de l’Associació 
per l’Horta; Alberto Peñín, arquitecte, i José Vicente Sánchez, president del 
Col·legi de Geògrafs. 

■ TERSEREME. Tercer Seminari Internacional sobre Refranys Meteo-
rològics. Geoparemiologia romànica. Departament de Filologia Romànica 
de la Universitat de Barcelona. Lloc: Facultat de Filologia de la UB, aula 0.1 
(Aulari Josep Carner). Els dies 6 i 7 de juny de 2011. 

Programa:  
Dilluns, 6 

▪ Ponència inaugural: Paremiología y variación dialectal. Per Joan Veny (UB). 

▪ Antonio Torres Torres (UB): Refranes hispánicos y proyección americana. 

▪ Carlos Alberto Crida (Universitat Nacional i Capodistriaca d’Atenes): Los 
refranes meteorológicos en Uruguay. 

▪ João Saramago (Centro de Linguística da Universidade de Lisboa): Os 
provérbios meteorológicos no Atlas Linguístico-Etnográfico dos Açores. 
Comparação com outras fontes. 

▪ Manuel González (Universitat de Santiago de Compostel·la): O mal tempo no 
seu tempo é bo tempo: refráns galegos referidos ao mes de xaneiro. 

▪ Xesús Ferro (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 
Santiago de Compostel·la): Notas de xeoparemioloxía galega. 

▪ Pilar García Mouton (CSIC): Los refranes meteorológicos en el Atlas Lingüístico 
(y etnográfico) de Castilla - La Mancha (ALeCMan). 

▪ Víctor Pàmies (http://refranys.com): Quan al cel hi ha cabretes, a la terra hi ha 
pastetes. Comparació entre les dades lexicogràfiques i les obtingudes en 
enquestes d’ús de refranys catalans. 

▪ Aitor Carrera (UdL): Paremiologia, onomàstica i territori. L’element toponímic en 
els refranys meteorològics occitans. 

 
Dimarts, 7 

▪ Julia Sevilla (UCM): La investigación geoparemiológica en España, Francia y 
Bélgica a través de la sección El refranero hoy de la revista Paremia. 

▪ Guylaine Brun-Trigaud (Universitat de Niça): Les dictons dans les atlas 
linguistiques de l’espace galloroman. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/taula-rodona-el-futur-del-territori-valencia-l039estrategia-territorial-de-la-comunitat-valen
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/taula-rodona-el-futur-del-territori-valencia-l039estrategia-territorial-de-la-comunitat-valen
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Veny%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Torres%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Crida%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Crida%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Saramago%20portuguès-català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Saramago%20portuguès-català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Saramago%20portuguès-català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20González%20gallec-català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20González%20gallec-català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20González%20gallec-català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Ferro%20gallec-català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20García%20Mouton%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20García%20Mouton%20català.pdf
http://refranys.com/
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Pàmies%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Pàmies%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Pàmies%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Carrera%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Carrera%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Sevilla%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Sevilla%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Brun-Trigaud%20francès-català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Brun-Trigaud%20francès-català.pdf
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▪ Michel Contini (Universitat Stendhal de Grenoble): Temps chronologique et 
météorologique dans les dictons sardes. 

▪ Elisabetta Carpitelli (Universitat de Niça): Proverbi meteorologici e zoonimi 
nell’ambito italoromanzo. 

▪ Tullio Telmon (Universitat de Torí): I proverbi della Candelora in Piemonte. 

▪ Nikola Vuletić (Universitat de Zadar): Refranys meteorològics istroromanesos i 
relacions interlingüístiques. 

▪ Morvay Károly (Universitat Eötvös Loránd de Budapest): Mirar amb un ull a 
Xerta i l'altre a Tivenys. Fraseologia i territori dins l'obra literària de Jesús 
Moncada. 

▪ José Enrique Gargallo Gil i Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate (UB): El concepto de 
‘veranillo’ en Europa. Ensayo semántico-motivacional. 

▪  Antoni Mir i Fullana (Linguamón - Casa de les Llengües): Linguamón, la Casa 
de les Llengües a Can Ricart. 

 
Taula rodona:  

¿Es posible un atlas paremiológico romance? Gabriele Iannàccaro (Universitat 
de Milà-Bicocca) i Vittorio dell’Aquila (Atlas Linguistique Roman). Moderador: 
José Enrique Gargallo. 

Comitè Científic: 

▪ Germà Colón (catedràtic emèrit de Filologia Romànica de la Universitat de 
Basilea).  

▪ Germán Conde (paremiòleg de la Universitat de Santiago de Compostel·la).  

▪ Temistocle Franceschi (director del Centro Interuniversitario di 
Geoparemiologia, Florència).  

▪ Lorenzo Massobrio (director adjunt de l’ALiR, director de l’Atlante Linguistico 
Italiano, Universitat de Torí). 

▪ Salah Mejri (director del projecte LDI [Lexiques, Dictionnaires, Informatique] - 
CNRS n.º 7187 de la Universitat París Nord 13). 

▪ Morvay Károly (fraseòleg de la Universitat Eötvös Loránd de Budapest). 

  Novetats editorials 

■ Epistolari Joan Coromines & Josep Puig i Cadafalch, Jordi Rubió, Pere 
Bohigas i Ramon Aramon. A cura de Josep Ferrer i Joan Pujadas. Pròleg de 
Josep Massot i Muntaner. Publica la Fundació Pere Coromines (2011). 
Col·lecció Textos i Estudis; 16. La coberta és de Perejaume. Pàgines: 599. 
Preu: 25 €. 

http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Contini%20francès-català_0.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Contini%20francès-català_0.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Carpitelli%20italià-català_0.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Carpitelli%20italià-català_0.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resumen%20Telmon%20italià-català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Vuletic%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Vuletic%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Morvay%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Morvay%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Morvay%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Gargallo%20Ruiz-Zorrilla%20català.pdf
http://stel.ub.edu/tersereme/sites/default/files/Resum%20Gargallo%20Ruiz-Zorrilla%20català.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/epistolari-joan-coromines-amp-josep-puig-i-cadafalch-jordi-rubio-pere-bohigas-i-ramon-aramon
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/epistolari-joan-coromines-amp-josep-puig-i-cadafalch-jordi-rubio-pere-bohigas-i-ramon-aramon
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■ Atles lingüístic del domini català. Volum V: Indústries relacionades amb 
l’agricultura i els vegetals, Joan Veny i Lídia Pons. Institut d’Estudis 
Catalans (Barcelona, 2011). Pàgines: 432. Preu: 110 €. “Comprèn el lèxic 
patrimonial relatiu a les indústries relacionades amb l’agricultura i als vegetals. 
Consta de 315 mapes, 30 llistes de materials no cartografiats i 176 fotografies 
i dibuixos referents al món rural, a més dels índexs dels enunciats (en català, 
castellà, francès i italià) i dels conceptes il·lustrats”. Font: IEC. 

“El projecte Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC) és un programa de 
recerca sobre la llengua catalana centrat en la diversitat dialectal, i té com a 
objectiu el tractament informàtic i la publicació del material lingüístic i 
etnogràfic procedent de cent noranta localitats de tot el domini d’aquesta 
llengua.” Font: IEC. Per saber-ne més. 

 

 

 

■ O Buraco do Inferno. Toponimia mariñeira do mar de Bueu, publicat per la 
Cofradía de Bueu (Bueu, 2011). Recull més de 700 topònims i microtopònims 
del litoral del municipi de Bueu (Galícia) en un intent de conservar el patrimoni 
cultural immaterial de la costa i dels arxipèlags d’Ons i Onza. 

La Cofradía de Bueu convocà un concurs ciutadà per a recollir la toponímia 
costanera i s’ha aconseguit material per a editar un llibre coral avalat per la 
revisió del Proxecto Toponimia de Galicia del SITGA. Presenta un índex 
toponímic i un estudi dividit en cinc parts geogràfiques amb fotografies aèries de 
les zones estudiades amb llurs noms identificats. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/atles-linguistic-del-domini-catala-volum-v-industries-relacionades-amb-l%E2%80%99agricultura-i-els-v
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/atles-linguistic-del-domini-catala-volum-v-industries-relacionades-amb-l%E2%80%99agricultura-i-els-v
http://www.iec.cat/iecavui/atles.html
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/o-buraco-do-inferno-toponimia-marineira-do-mar-de-bueu
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  Agenda 

■ VIIIè Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la 

Llengua: L'espai de les llengües". Organitza: Grup d'Història de la 

Llengua de la Universitat de Girona.  

El 20, 21, 22 de juny de 2011 a la Facultat de 

Lletres de la Universitat.  

Preus d’inscripció: Quota reduïda: 50 € (inclou 

material del congrés, dinars i cafès). Quota 
completa: 85 € (inclou material del congrés, 
dinars i cafès i sopar oficial).  

Places limitades. Inscripcions fins al 15 de 
juny.  

Temes del col·loqui 

▪ 20 de juny: El concepte de llengua 
9.30 h Inauguració: Josep M. Nadal, president 
del col·loqui i A. M. Geli, rectora de la 
Universitat de Girona. 

▪ 21 de juny: La distància lingüística i la 
magnitud de las llengües 

▪ 22 de juny: Llengua i dialecte un procés 
d’ocultació 

■ V Col·loqui Internacional de l’Association Française des 
Catalanistes: "Les Pays Catalans et la Bretagne: langue, 
patrimoine, identité", a  l'Université de Bretagne-Sud (Lorient) del 13 al 

15 d’octubre de 2011. Termini per a la presentació de comunicacions: 25 
de juny. Inscripcions fins al 10 de setembre. Saber-ne més.  

■ International Symposium on Limits and Areas in Dialectology, del 

23 al 25 de novembre a Lisboa (Portugal). Organitza: Universidade de 
Lisboa. Temes de la convocatòria:  

▪ enfocaments teòrics de la dimensió espacial de la variació lingüística,  

▪ representació cartogràfica dels límits dels dialectes i les àrees,  

▪ delimitació de fronteres lingüístiques i correlació amb factors no lingüístics,  

▪ evolució de les àrees dialectals en el temps.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/viiie-col•loqui-internacional-quotproblemes-i-metodes-d039historia-de-la-llengua-l039espai-de
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/viiie-col•loqui-internacional-quotproblemes-i-metodes-d039historia-de-la-llengua-l039espai-de
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/v-col%E2%80%A2loqui-internacional-de-l039afc-quotles-pays-catalans-et-la-bretagne-langue-patrimoine-i
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/v-col%E2%80%A2loqui-internacional-de-l039afc-quotles-pays-catalans-et-la-bretagne-langue-patrimoine-i
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/v-col%E2%80%A2loqui-internacional-de-l039afc-quotles-pays-catalans-et-la-bretagne-langue-patrimoine-i
http://www.quern.cat/arxius_pdf/CIRC_2_AFC2011.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/international-symposium-on-limits-and-areas-in-dialectology
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Llengua de comunicacions: francès i anglès. S’accepten pòsters. El 
resum ha de tenir entre 500 i 1000 paraules i s’ha d’enviar anònim a 
limiar@clul.ul.pt. Inscripcions fins a l’octubre (preus reduïts fins al 30 de 
setembre i per a estudiants). 

  Notícies 

■ Del 31 de maig al 6 de juny es va celebrar a Corea el seminari 
“Standardization of Geographic Names”, organitzat per la Northeast 

Asian History Foundation. Els temes de toponímia de la trobada eren 
sobretot de naturalesa geogràfica, històrica i estratègica. Al web de la 
fundació hi trobareu informació sobre la controvèrsia amb el nom del 
mar que hi ha entre Japó i Corea.  

 Enllaços 

■ Les dades, els mapes i la veu. La flexió verbal en els dialectes catalans 
d'Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll. Direcció: M. Pilar Perea. Fundació 
Germà Colón, Universitat Jaume I, Universitat de Barcelona. 

■ Qüern. Butlletí Bibliogràfic de literatura i llengua catalanes de l’edat 
mitjana i l’edat moderna.  

“Qüern és un butlletí bibliogràfic de literatura i llengua catalanes 
antigues, dels segles XII al XVIII […] que recull totes les 
referències bibliogràfiques de llibres […]  i articles publicats 
arreu del món […] sobre les matèries literatura i història de la 
llengua catalanes […]. I entre les matèries concretes de què 
recull informació podem esmentar també la toponímia i 
l’antroponímia històriques, la literatura oral, […].” Font: Qüern. 

  Bibliografia Toponímia 

■ Descarrega’t la darrera versió de la Bibliografia actualitzada de la SdO 
(setena versió), que inclou 592 títols sobre toponímia catalana.   

  Materials 

■ La historia que ocultan los nombres de lugar (Caja Rural edita la primera 
tesis sobre la toponimia de un pueblo extremeño, Olivenza), per Luis Alfonso 
Limpio (04/06/2011, Hoy.es).  

■ Com anomenem els altres pobles, per Josep Lluís Lluís (13/03/2011, Avui) 

mailto:limiar@clul.ul.pt
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/se-celebra-a-corea-el-seminari-
http://www.onomastica.cat/ca/news/se-celebra-a-corea-el-seminari-
http://www.historyfoundation.or.kr/eng/
http://www.historyfoundation.or.kr/eng/
http://www.historyfoundation.or.kr/eng/
http://www.historyfoundation.or.kr/eng/
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.grubit.net/sintesi/
http://www.quern.cat/
http://www.quern.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.hoy.es/v/20110604/sociedad/historia-ocultan-nombres-lugar-20110604.html
http://www.avui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/380621-com-anomenem-els-altres-pobles.html
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  Notícies 

■ L’Academia de la Llingua Asturiana premia el treball “Toponimia de la 
parroquia de Barros (Llangréu)”, de Xabiel Fernández García, presentat al 
Concursu de Recoyida de Material Toponímico Oral de 2011. El jurat el van 
formar Ana María Cano, presidenta; José Luis García Arias, vocal, i Corsino García 
Gutiérrez, secretari. El premi estava dotat amb 600 €. 

  Novetats editorials 

■ Yo te bautizo. Un breve recorrido por la onomástica minera española (dins 
d’Amalgama, 5;1), de José Manuel Sanchis,  es pot consultar en línia i imprimir. 
Pàgines: 33. 

■ Antroponímia e onomastica galega, per Emiliano Gómez Vázquez. Publicació en 
línia de l’autor. Pàgines: 63. 

  Materials sobre toponímia 

■ Documental: 'Parroquies de Carreño'. El dia 9 de juny va tenir lloc a Oviedo el 

col·loqui “La voz de la xente: el procesu de recuperación de la toponimia”, organitzat 
per la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, on es va poder veure aquest 
documental sobre toponímia: YouTube (durada: 5:23’). 

El vídeo, que ha estat realitzat pel col·lectiu Anonymous Ast, parteix del treball de 
camp sobre tradició oral que el professor Fernando Álvarez-Balbuena, Ramsés 
Ilesies Fernández i Xosé Antón Fernández, van dur a terme entre 2010 i principis de 
2011. Després de la polèmica generada per l’aprovació de la toponímia oficial del 
Conceyu i el seu rebuig per part d’alguns veïns, mira de demostrar que els topònims 
oficialitzats corresponen als topònims tradicionals basant-se en entrevistes 
realitzades als parlants dels municipis afectats per la polèmica. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/l039academia-de-la-llinguas-asturiana-premia-el-treball-%E2%80%9Ctoponimia-de-la-parroquia-de-barros-ll
http://www.onomastica.cat/ca/news/l039academia-de-la-llinguas-asturiana-premia-el-treball-%E2%80%9Ctoponimia-de-la-parroquia-de-barros-ll
http://www.academiadelallingua.com/comun.php?seccion=noticies&id_n=00000043
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/antroponimia-e-onomastica-galega
http://www.youtube.com/watch?v=VkGHKkZh8fA
http://www.exunta.org/spip/
http://www.youtube.com/watch?v=VkGHKkZh8fA
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  XXIV Congrés Internacional de l’ICOS sobre Ciències Onomàstiques 

■ XXIV Congrés Internacional de l’ICOS sobre Ciències Onomàstiques.  

La secció 12 del congrés ICOS, dedicada a l’Onomàstica catalana, i el I 
Congrés de la Societat d’Onomàstica presenten el programa següent: 

 
Sessió inaugural, el dia 8 de setembre a les 9.00 h.  

Hi intervindran: 

▪ Josep M. Albaigès, president de la SdO 

▪ Joan Tort,  secretari general de la SdO i responsable del comitè científic 
del XXIV Congrés ICOS 

▪ Albert Turull, president de la  secció 12 i vicepresident de la SdO 

 

Comunicacions 

- Casanova, Emili (UV; AVL). La recepció de l'obra toponímica de Joan 
Coromines en la Romània 

- Rull Muruzàbal, Xavier (URV); Planas Batlle, Xavier (Ministeri d'Ordenament 
Territorial del Govern d'Andorra). La vacil·lació accentual de l’onomàstica 
d’Andorra i l’Alt Urgell: una romanalla del substrat basc a l’Alt Pirineu? 

- Bernat Baltrons, Francesc (UB). L'article salat a la toponímia de la Costa 
Brava: alguna cosa més que un dialectalisme 

- Selfa Sastre, Moisés (UdL). Aportacions a l’onomàstica catalana medieval: 
toponímia als privilegis de la ciutat de Balaguer (1211-1352) 

- Arbós Gabarró, Santi (SdO). La toponímia de Puiggròs segons el cadastre de 
1745 

- Sauvant, Michel. Des centaines de toponymes latins atypiques, temoins de la 
christianisation d’une region 

- Beltran Zaragozá, Andreu (Universitat Jaume I). Panorama de la Serratella 
(Maestrat) a través de la toponímia històrica 

- Bruguera, Fèlix (SdO). Estudi diacrònic dels topònims actuals d'Osor: la 
realitat i les raons de la pervivència dels noms de lloc 

- González, Joan Ramon; Vàzquez, Maria Pilar (Institut d’Estudis Ilerdencs). 
Toponímia i arqueologia a les Terres de Lleida 

- Aguiló, Cosme (SdO). Antics topònims dels repobladors catalans de Mallorca 

- Tirach, Pasqual (Institut catalan de recherche en sciences sociales). 
Contactes de llengües en la malnominació quotidiana (estudi sincrònic a 
Catalunya Nord) 

http://www.onomastica.cat/ca/news
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- Lucas Vidal, Antoni Miquel; Ordinas Garau, Antoni (Universitat de les Illes 
Balears). Toponímia i evolució urbanes de s’Estanyol de Migjorn (Mallorca) 

- Domínguez Vicente, Neus. Els malnoms del Camp de Túria: classificació 
semàntica 

- García Osuna, Antoni (SdO). Malnonímia als protocols del notari Pedro Juan 
Rubio (Teresa de Cofrents, 1792-1835) 

- Gomila Pons, Xavier. El Nomenclàtor de toponímia de Menorca  

- Bassa, Ramon; Latorre, Francesca (Gabinet d’Onomàstica). Toponímia a les 
Illes Balears. La tasca del Gabinet d'Onomàstica (1995-2010) 

- Climent Martínez, Josep Daniel. La “Llista de noms de municipis de llengua 
valenciana”, de Manuel Sanchis Guarner, Nicolau Primitiu Gómez i Josep 
Giner (1934-1936) 

- Moret Coso, Héctor (SdO); Moret Oliver, Maite (Universitat de Saragossa). 
Onomàstica a l’Aragó catalonòfon: una llengua i dues normes 

- Portet, Renada Laura. Toponímia nordcatalana i vandalisme onomàstic 

- Cors, Jordi (UAB). Els noms propis originals d’alfabets no llatins. Proposta de 
transcripció bàsica d’abast general. Casos de transcripció adaptada 

- Gascón Urís, Sergi (SdO). Aproximació al nomenclàtor urbà, renoms de casa 
i creus de pedra de la vila de Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà) 

- Llamas, Emili (URV). Els noms de casa de la localitat de la Vilella Baixa 
(Priorat) 

- Cubells Bartolomé, Olga (URV). Anàlisi diatòpica de topònims del terme 
municipal de la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre) 

- Navarro Gómez, Pere (URV). Les partides del terme municipal de Tivissa. 
Anàlisi diatòpica 

- Roset Piñol, Joaquim (URV). Els barrancs del terme municipal de Tivissa 
(Ribera d'Ebre) 

- Veà Vila, Sílvia (URV). Noms de paratges, indrets i llocs del medi físic en 
general a Vinebre (Ribera d'Ebre) 

- Guardiola, Ferran (SdO). Les Rotes dels Ports 

- Rosselló, Vicenç M. (UV). Els topònims dels plànols parcel·laris vuitcentistes 
de les Illes Balears 

- Membrado, Joan Carles (UV). Anàlisi del contingut semàntic de la toponímia 
municipal al País Valencià a través d'un sistema d’informació geogràfica 

- Bolòs, Jordi (UdL). Història del paisatge, toponímia i cartografia a Catalunya a 
l'edat mitjana 
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- Fumadó, Jordi; Martí i Amigó, Marcel (UB). Els noms i els llocs. Unes notes 
sobre l'aportació de Ramon Amigó i Anglès a l'onomàstica catalana 

- Vicens, Josep. Els noms propis del primer quinque libri (1533-1611) de Pego 

- Castellvell, Ventura (SdO). Contribució a l’onomàstica del Lluçanès: el 
cadastre de Lluçà de 1716 

- Domínguez Bell-lloc, Joan. Els gentilicis del Camp de Túria 

- Anglada, Emília (UB). Sobre noms propis del Voltreganès del segle XVIII 

- Casanova, Emili; Ferrer, Ramon (AVL). Antroponímia valenciana procedent 
de la Corona de Castella i Navarra 

- Bagur Martínez, Òscar; Sintes Espasa, Guillem. Antroponímia de Sant Lluís 
(Menorca) al segle XVIII 

- Mallorquí, Elvis (Centre d’Estudis Selvatans). Oficis i cognoms medievals al 
bisbat de Girona, segles XIII-XIV  

- Caro, Javier (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). Geografía de los apellidos 
catalanes 

- Creus, Imma; Julià-Muné, Joan (UDL). Adaptacions espontànies al català 
d’antropònims forans 

- Tort Donada, Joan (UB). El topònim com a 'paraula viva'. Una reivindicació, 
des de l'onomàstica, de Joan Maragall 

- Català Marticella, Rosa (UB). La toponímia de Cadaqués i el Cap de Creus a 
l'obra de Josep Pla 

- Cornudella Olivart, Joan (SdO). L’onomàstica en la poesia de Maria-Mercè 
Marçal. Ruralia i modismes dialectals 

- Turull, Albert (UdL); Ramírez Sevilla, Esperança (Universitat Autònoma de 
Barcelona). Aspectes singulars de l'onomàstica del Curial e Güelfa 

- Panareda, Josep Maria (UB). Aproximació a la fitotoponímia del massís del 
Montseny (Catalunya) 

- Cornellà Carreras, Climent. Els masos de Riudellots de la Selva 

- Anglès Nicolás, Rosa Maria (SdO). El poble més antic de les Garrigues 

 
Sessió plenària de clausura 

“La contribució catalana a la ciència onomàstica”, 
per Xavier Terrado (Universitat de Lleida) 
Paranimf de la Universitat de Barcelona 

Divendres, dia 9 de setembre, a les 17:00 h. 
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  Enllaços nous 

 

Què és l’English Project? 

És un projecte que promou el coneixement i comprensió 
de la història de la llengua anglesa en totes les seves 
variants, passades, presents i futures.  The English Project 
és una organització que té el suport de diferents entitats 

socials i universitats angleses i que, mitjançant iniciatives molt diverses 
(exposicions, llibres, llocs web, etc.), té l’objectiu d’apropar l’anglès a tothom. 
Des de la ciutat de Winchester (Regne Unit) pretén construir i desenvolupar un 
gran espai dedicat exclusivament a la llengua anglesa per tal que estimuli el 
desenvolupament econòmic i cultural al sud del país. Dedica gran part dels seus 
esforços a la toponímia. 

 

Dins d’aquest gran projecte de difusió de l’anglès, s’ha 

desenvolupat el Location Lingo (The Great British 
Collection of Nicknames for Places), un 

nomenclàtor britànic alternatiu que ha estat elaborat gràcies a 
la participació ciutadana. El projecte és obert a la contribució 
de totes les persones i accepta noms de veïnats, barris, 
ciutats, pobles, parcs, etc., sempre que no apareguin als 
mapes oficials. La intenció és que la ciutadania aporti el seu 
coneixement sobre els noms de lloc populars i es pugui fer 
créixer la base de dades. Les persones que hi volen 

col·laborar han de seguir tres normes bàsiques: que aquests noms siguin 
topònims no oficials; que siguin topònims compartits per un grup de, com a 
mínim, tres persones, i que siguin noms originals i populars, no inventats.  

English Language Day 

Se celebra un dia a l’any i s’organitzen diverses activitats dedicades a la 

toponímia anglesa, com ara el Place Names Treasure Hunt i el Place Name 
Quiz, entre d’altres activitats populars i educatives que podreu consultar al web 

oficial de l’entitat. 

Aquest any el dia escollit és el 13 d’octubre. El tema d’aquest any és: Placing 
your Language: the language of place and community. 

 

 

http://www.englishproject.org/
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=123
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=123
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=123
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=170
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=172
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=172
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Activities 

Your 100 places. Els topònims més significatius de la llengua anglesa. Amb 

el suport del Sunday Telegraph i la col·laboració dels ciutadans, s’han recollit i 
explicat els topònims més significatius per a la història de l’anglès i s’han 
publicat amb la supervisió d’un grup d’experts. Els resultats han estat 
publicats en el lloc web oficial i als diaris nacionals, i ha estat un èxit de 
participació. S’accepten propostes ciutadanes de noms de lloc del Regne Unit 
i també exònims.  

Resources 

10 Top Tips for Guided Tours. 10 consells que cal tenir en compte a 

l’hora de programar rutes toponímiques a peu per la ciutat. 

English Project Learning Zone 

The English Project aposta per l’ensenyament i en aquest sentit proporciona 

materials i recursos sobre tres dels seus projectes: Your 100 places, 
Words on the Street i Changing Face of Place-names. 

A més, hi trobareu diverses iniciatives que també han preparat materials: 

Toponymy: The language of place names (a workshop to explore 
the names of local towns). Una sessió per a les escoles que explica què 

és la toponímia, ensenya a llegir els mapes, es dedica a la toponímia local de 
l’escola concreta que es visita. Us podeu descarregar el PDF de la sessió. 

Hampshire Place Names. Juntament amb la University of Nottingham i 

I’Intitut for Names Studies, s’ha creat una base de dades anomenada A Key 
To English Place-Names. També amb l’English Place-Name Society, es 

recull l’origen històric dels noms de lloc del Regne Unit (també us podeu 
descarregar la llista). 

http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=129
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=135
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=137
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=184
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=180
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=179
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=190
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=190
http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=191
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  Novetats editorials 

■ Butlletí de la Societat d’Onomàstica número 119. Actes del XXXVI Congrés de la 
SdO a les Borges Blanques, que va tenir lloc els dies 25 i 26 d’abril de 2009.  

■ Diccionari de geografia física. Publicada en línia aquesta obra del TERMCAT 
apareguda el 2003 amb el suport del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la col·laboració 
d’especialistes de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de València.  

S’hi recullen més de dos mil termes de les àrees de la biogeografia, la ciència de 
sòl, la climatologia, la geomorfologia i la hidrologia, amb la definició i les 
equivalències en castellà, francès i anglès. Actualitzat el 2011. 

  Notícies 

■ Convocatòria dels premis Sant Jordi 2012, per l’Institut d’Estudis Catalans. 
LXXXI Cartells de premis i de borses d’estudi. Alguns dels premis convocats són: 

Premis de les seccions de l’IEC 

▪ Filològica: Premi IEC de Dialectologia Francesc de B. Moll 
(Francesc de B. Moll, lingüista i filòleg. Ciutadella, 1903-Palma, 1991). 5a 
convocatòria. Premi instituït l’any 1999. Ofert a la millor tesi doctoral o al millor 
treball d’investigació sobre dialectologia catalana. Termini d’admissió de 
candidatures: 2 de desembre de 2011, a les 13 h. 

Premis de les societats filials 

▪ Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia 
(Lluís Casassas, geògraf i humanista. Sabadell, 1922-Barcelona, 1992). 17a 
convocatòria. Premi instituït l’any 1995. Ofert a un treball d’investigació 
geogràfica. Extensió màxima de 80 fulls de format ISO A4. Dotació del premi: 
600 €. Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2011, a les 13 h. 

Convocatòries de 2013 

▪ Premis IEC de Lexicografia i Onomàstica Joan Coromines (pendent de publicar) 

Si voleu saber-ne més, premeu aquí. 
 

    

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124/
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.iec.cat/institucio/documents/CartellLXXXI.pdf
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  Notícies 

■ S’aprova la llei per la qual canvia la denominació oficial d’Álava, Guipuzcoa i Vizcaya. 
Segons la Llei 19/2011, de 5 de juliol, publicada al BOE (Boletín Oficial del Estado), les 
demarcacions fins ara anomenades oficialment Álava, Guipuzcoa i Vizcaya canvien de 
nom. Els topònims oficials queden de la manera següent: «Araba/Álava», «Gipuzkoa» i 
«Bizkaia». 

  Agenda 

■ Conferència: “Arquitectura rural, paisatge i toponímia com a eines de difusió cultural 
en l’entorn santjordienc”, per Casto Sorlí Moliner. Serà el dilluns 18 de juliol a les 20:00 
hores, dins de la “Setmana cultural. 750 aniversari Mas del Stellers”, que se celebra a Sant 
Jordi (Castelló) del 15 al 22 de juliol de 2011. 

  Enllaços 

■ Toponimia de Lanzarote. Web que exposa el projecte de toponímia de Lanzarote basat 
en el recull de noms de lloc, l’inventari de la toponímia, la cartografia i l’estudi lingüístic de 
la toponímia canària. A càrrec de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria i la 
Fundación César Manrique. 

Des de 1990 un equip de la universitat de Las Palmas de Gran 
Canaria i La Laguna, dirigit pel Dr. Maximiano Trapero, catedràtic de 
filologia espanyola a la ULPGC, ha estudiat la toponímia de l’arxipèlag 
per illes en diferents fases, des de l’estudi lingüístic fins a la 
cartografia, amb un recull que es basa en la tradició oral. Si en voleu 
conèixer el mètode i els resultats, premeu aquí. 

El diari La Provincia entrevista a M. Trapero, coordinador d’aquesta 
investigació a l’article: “Recuperamos 3.300 nombres de la isla”  

Sobre les Canàries podreu trobar també: Diccionario de toponimia 
canaria. Léxico de referencia oronímica, de M. Trapero (1999). 
Edita la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias, UNED: Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria. 

  La SdO 

■ El soci de la SdO Ignasi M. Muntaner, de Sitges, demana la col·laboració de persones 
per tal d’obtenir la informació toponímica següent: 

“Demano, a qui em pugui informar, notícia sobre el topònim "Terracavada" o "Terra cavada" 
(pot aparèixer escrit d'una o altra manera). La Terracavada era una partida que hi hagué a 
Sitges, avui oblidada, i he trobat altres dues Terrescavades, una prop de la ciutat de 
Tarragona i una altra a l'Espluga de Francolí. Algú en coneix alguna més? I en segon lloc, 
algú té alguna teoria sobre un altre possible significat diferent del més obvi de 'terra 
treballada o conreada'. Qualsevol informació sobre aquest nom, serà ben rebuda i agraïda.” 
Ignasi Mª Muntaner, Sitges (renat.munt@gmail.com) 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11606.pdf
http://www.webs.ulpgc.es/toplanzarote/
http://www.webs.ulpgc.es/toplanzarote/
http://www.laprovincia.es/lanzarote/2011/07/07/trapero-recuperamos-3300-nombres-sitios-isla/385431.html
http://www.onomastica.cat/ca/news
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  XXIV Congrés Internacional ICOS sobre Ciències Onomàstiques 

Us recordem que el proper mes de setembre tindrà lloc a Barcelona el Congrés 
Internacional de l’ICOS i I Congrés de la SdO. Us recomanem que feu les vostres 
inscripcions abans d’aquest mes de juliol perquè algunes de les activitats 
tenen places limitades. 

Trobareu el programa de comunicacions al web de la SdO. Totes les 
comunicacions del I congrés de la SdO dedicades a l’onomàstica catalana estan 
programades per dijous dia 8 i el divendres dia 9 de setembre. Les persones que hi 
vulguin assistir es poden inscriure només aquests dos dies i gaudir d’un preu 
especial. 

A més de les comunicacions hi haurà una sessió plenària sobre onomàstica al 
Paranimf de la Universitat (divendres a les 12:30 hores): 

“La contribució catalana a la ciència onomàstica”, per Xavier Terrado 
(Universitat de Lleida) 

Les persones que s’inscriuen els cinc dies tenen dret a assistir a tots els actes, al 
sopar còctel i a les excursions.  

Les excursions programades per dimecres dia 7 de setembre seguiran una ruta 
toponímica.  

▪ A Girona -Sant Pol de Mar. Inclou la visita a la Fundació Pere Coromines. 

▪ B Montserrat. A càrrec de Josep Moran Ocerinjauregui 

▪ C Penedès-Sitges. Amb la col·laboració de l’Institut d’estudis Penedesencs. 

▪ D Barcelona inèdita. A càrrec de Joan Tort i Donada.  

 

 

Vacances 

Informem als socis de la SdO que la secretaria tanca per vacances des del dia 1 fins 
al 28 d’agost, ambdós inclosos.  

Si us heu de posar en contacte amb nosaltres, ens podeu enviar un correu 
electrònic a toponimia@onomastica.cat i us respondrem de seguida que tornem. 

Bones vacances. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/seminar/i-congres-de-la-societat-d039onomastica-xxiv-congres-icos
mailto:toponimia@onomastica.cat
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  Mor Ramon Amigó i Anglès 

▪ El passat 16 de setembre va morir Ramon Amigó i Anglès, durant anys vice-
president de la SdO i un referent en l’estudi i la difusió de l’onomàstica i la llengua 
catalana. El proper full de novetats serà un monogràfic dedicat íntegrament a la 
seva persona i la seva obra. Les persones que vulguin dedicar-li unes paraules, 
poden enviar unes línies (màxim 7) a toponimia@onomastica.cat, abans del dia 27. 

 

  Agenda 

▪ Col·loqui internacional: “Défis de la toponymie synchronique : structures, 
contextes et usages”. Tindrà lloc a la Universitat de Rennes (França), els dies 22 i 
23 de març de 2012.  

Termini enviament de resums: 10 octubre 2011. Les propostes de comunicacions 
s’han d’adreçar al correu colloque-toponymrennes@univ-rennes2.fr. El document 
adjunt ha de dur el nom : ToponymRennes_nom_prénom.doc. A l’assumpte del 
correu cal especificar-hi: ToponymRennes abstract. 

Dins del cos del missatge s’ha de precisar el nom de l’autor o autors, el títol de la 
comunicació, l’adreça i si la proposta és un pòster o bé una comunicació. Cal afegir-
hi entre tres i cinc mots clau. Els resums s’han d’enviar en lletra Times New Roman, 
cos 12, interlineat simple, i no més de 3000 caràcters sense espais. Cal escriure el 
text en anglès o francès. El comitè científic avaluarà els resums de forma anònima i 
es comunicarà la seva acceptació el desembre de 2011. Trobareu més informació al 

web del col·loqui.  

▪ Jornades: Reptes en la cartografia del paisatge: dinàmiques territorials 
i valors intangibles, el 29 i 30 de setembre de 2011 a la sala 2 de l’Auditori Felip 
Pedrell (Passeig de Ribera, 11. Tortosa).  

Organitza: Observatori del Paisatge de Catalunya. Col·labora: Consorci de Serveis 
Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE) i Ajuntament 
de Tortosa. Consulteu el programa en línia. Preu inscripció: 60 € (descompte: 30 
€ estudiants i aturats). 

  Materials a la xarxa 

▪ Obierzoceibe. Recuperación de la toponimia territorial berciana.  

 

“El Bierzo occidental tiene su toponimia específica que lo distingue de otros 
territorios vecinos. Toponimia tradicional conservada a lo largo de los siglos en su 
lengua gallega. Pero la falta de reconocimiento legal e institucional del gallego está 
permitiendo su pérdida frente a la oficialidad del castellano. En las últimas décadas 
se ha modificado la normativa de forma que ya hay un reconocimiento legal del 

gallego de El Bierzo […]” Saber-ne més. 

mailto:toponimia@onomastica.cat
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/col·loqui-internacional-defis-de-la-toponymie-synchronique-structures-contextes-et-usages
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/col·loqui-internacional-defis-de-la-toponymie-synchronique-structures-contextes-et-usages
http://www.sites.univ-rennes2.fr/lidile/
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornades-reptes-en-la-cartografia-del-paisatge-dinamiques-territorials-i-valors-intangibles
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornades-reptes-en-la-cartografia-del-paisatge-dinamiques-territorials-i-valors-intangibles
http://www.catpaisatge.net/fitxers/seminari_carto/seminari_cartografia_cat.pdf
http://obierzoceibe.blogspot.com/2011/09/recuperacion-de-la-toponimia.html
http://obierzoceibe.blogspot.com/2011/09/recuperacion-de-la-toponimia.html
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  Dades sobre el XXIV Congrés Internacional ICOS 

■ El Congrés ICOS de Barcelona, rècord de participació. S’hi van inscriure 625 
persones, provinents de països dels cinc continents i que van participar en 12 
seccions temàtiques i un gran nombre d’activitats organitzades al voltant de la 
toponímia i l’antroponímia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Activitats celebrades dins del marc d’aquest XXIV congrés ICOS 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Llengua 
comunicació  

Nombre 
comunicacions  % 

  Català  74 13.78 % 

  Aranès  2 0.37 % 

  Castellà  92 17.13 % 

  Anglès  238 44.32 % 

  Francès  75 13.97 % 

  Alemany  56 10.43 % 

 

537 100.00 % 

Propostes comunicacions: 551 

Comunicacions acceptades: 537 

Inscrits: 625 

 

Països assistents: 54 

2 conferències 

2 taules rodones 

1 presentació d'un llibre:Toponimia hispànica. (Denes, 2010) 

6 tallers sobre toponímia 

 

4 presentacions de projectes  1 mostra bibliogràfica amb títols d’arreu del món 

 

2 exposicions: ICC i Mots amb arrels 

Trobada d'autoritats internacionals en matèria de toponímia 

 

Homenatge al Dr. Antoni M. Badia i Margarit  

 

Sopar al claustre de l’IEC  

 

Homenatge a Ramon Amigó, dins del marc del I Congrés de la Societat d’Onomàstica 

 

4 excursions: Barcelona inèdita / Montserrat / Girona i Maresme / Sitges i Penedès 

 

Glasgow serà seu del XXV Congrés Internacional ICOS sobre Ciències 
Onomàstiques, que se celebrarà d’aquí a tres anys. 

Si voleu saber més coses sobre Glasgow 2014, consulteu la web de l’ICOS. 

Assistents: 560 

 

http://www.icosweb.net/
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  Notícies 

■ Albert Turull, entrevistat a La Contra de la Vanguardia el 4 d’octubre de 2011 

 

El vicepresident segon de la SdO, 
Albert Turull i Rubinat, professor de la 
Universitat de Lleida, va ser entrevistat 
durant els dies del I Congrés de la 
Societat d’Onomàstica per a la secció 
de la Contra de la Vanguardia. 

L’entrevista és del periodista Víctor-M. 
Amela. Seguiu l’enllaç per llegir 
aquesta entrevista on line. 

 

Foto d’Albert Turull al pati de la UB. 

 

  Toponímia 

■ L’Institut Cartogràfic de Catalunya presenta “Sèrie ICC”, un conjunt de vuit 
vídeos que descriuen les activitats de l’ICC.  

Els temes de cadascun dels vuit vídeos són: ICC, Captació primària de dades, 
Teledetecció, Bases topogràfiques, Cartografia, Geodèsia, Toponímia i 
Cartoteca. Cada vídeo s’acompanya de la transcripció de l’àudio, que és un text 
que conté alguns termes que es poden clicar. En fer-ho, el vídeo s’atura i s’obre una 
finestra amb informació complementària.  

 

El vídeo Toponímia explica 
breument el procés complet 
del treball de toponímia en 
cartografia, des de la recollida 
de dades fins que el nom de 
lloc s’incorpora a la cartografia 
i als sistemes d’informació 
geogràfica més actuals. Us 
permetrà conèixer tota la feina 
que porta a terme l’equip de 
toponímia de l’àrea de Carto-
grafia de l’ICC. Durada: 12 
minuts. 

  
 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20111004/54226018688/si-te-llamas-arturo-garcia-vienes-a-ser-un-oso-muy-oso.html
http://www.onomastica.cat/ca/la-toponimia
http://www.icc.cat/extern1/
http://www.icc.cat/extern1/
http://www.icc.cat/extern1/toponimia.html
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  Novetats editorials 

■ Diccionari terminològic de Cartografia, a càrrec de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, de l’Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT. Direcció dels autors: Josep M. 
Rabella. Recerca terminològica: TERMCAT (Barcelona, 2011). Pàgines: 408. 

 

L’ICC, amb la col·laboració del TERMCAT, impulsa 
questa nova col·lecció de diccionaris cartogràfics. 
Aquesta col·lecció comença amb dues obres: el 
Diccionari terminològic de Cartografia i el 
Diccionari Terminològic de fotogrametria. 

El Diccionari terminològic de Cartografia conté 
unes 2.000 entrades; 159 il·lustracions; les 
traduccions dels termes al castellà, al francès, a 
l’italià, a l’anglès i l’alemany; més un índex temàtic.  

És una obra necessària a causa de la gran 
evolució que hi ha hagut en l’àmbit de les 
geociències. Després d’aquests dos, n’hi haurà 
dos més, un sobre sistemes d’informació 
geogràfica i un altre sobre teledetecció.  

 

 

  Agenda 

■ Sessió técnica: Toponimia de las vías urbanas: de la gestión a la divulgación. 
Terrassa, nomenclátor i GIS, per Francesc Pruñanosa i Jesús Romero. El 27 
d’octubre de 2011 de 15.30 h a 16 h, dins de la conferència europea ESRI 2011 que 
tindrà lloc a Madrid (Ifema) del 26 al 28 d’octubre. 

■ VI Trobada d’estudios e rechiras arredol d’a luenga aragonesa e a suya 
literatura, a Osca, el 6, 7 i 8 d’octubre de 2011. Organitza: Instituto de Estudios 
Altoaragoneses.  

 Dijous, 20.30 h: Ricardo Cieibide, de la Universitat de País Basc, presentarà: 
“Aportaciones a la onomástica medieval aragonesa según la colección 
diplomática Documeníos de Monfearagón (1058-1205)” 

 Divendres, 9.15 h, hi intervindrà María Ángeles Laz, de la U. de Saragossa: 
“Toponimia de la zona meridional de Monegros. Estudio lexicológico”.  

Si voleu consultar el programa complet, premeu aquí.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/143/
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://evento.esri.es/es/euc/agenda/ponencia/toponimia-de-las-vias-urbanas-de-la-gestion-a-la-divulgacion-terrassa-nomenclator-i-gis/
http://evento.esri.es/es/euc/agenda/ponencia/toponimia-de-las-vias-urbanas-de-la-gestion-a-la-divulgacion-terrassa-nomenclator-i-gis/
http://www.esri.es/es/
http://www.iea.es/_docum/segundacircular.pdf
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  Enllaços nous 

■ Base de Datos de Toponimia de Aragón versión 0.1  

La Base de Datos de Toponimia de Aragón es crea amb la finalitat de recollir les dades 
de toponímia basant-se en les fonts publicades amb l’únic objectiu de fer-ne difusió. Els 
topònims s’organitzen per termes municipals i la toponímia s’aprofita i s’incorpora als 
visors del Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR; http://sitar.aragon.es). 

La base de dades no pretén fer oficial aquesta toponímia, sinó facilitar l’accés a la 
toponímia existent. L’aplec és encara una primera versió que s’ha de polir en 
successius treballs i aportacions externes. Si cliqueu el municipi de la base, us 
apareixerà la toponímia georeferenciada, amb les fonts de localització, el nom, les 
coordenades i la zona. Si cliqueu les coordenades, us reconduirà al Sitar. 

 

  Algunes publicacions en línia 

■ TERRADO PABLO, JAVIER. Emblemática y onomàstica, a Emblemata, 16 
(2010), pp.: 239-255. 

■ MARTÍNEZ, LEMA, Paulo (2010): A toponimia das comarcas de Bergantiños, 
Fisterra, Soneira, e Xallas na documentación do tombo de toxos outos 
(séculos XII-XIV). Universidade de Santiago de Compostela. Pàg: 574. 

■ GARCÍA FRAGA, J. D.: La toponimia urbana y la igualdad de género; el caso 

de la comarca Mancha‐Júcar, a Ensayos, Revista de la Facultad de Educación 

de Albacete, núm. 25, 2010. 

Resum: L’article vol recollir la situació de la presència de les dones en la 
toponímia urbana dels municipis de la comarca de la Mancha-Júcar, a la 
província d’Albacete, i els possibles efectes en la pervivència de situacions de 
desigualtat de gènere. Per fer-ho, es mostrarà la situació de les vies urbanes en 
els municipis en què es porta a terme el treball de recerca, en el qual es basa 
aquest article, en la seva denominació amb noms de dones, considerant 
aspectes com ara qui fan referència a la denominació, el tipus de via, etc. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/links#Toponímia
http://idearagon.es/toponimia/
http://sitar.aragon.es/
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/55/11terrado.pdf
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/2870/1/9788498875782_content.pdf
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/2870/1/9788498875782_content.pdf
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/2870/1/9788498875782_content.pdf
http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos
http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos
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 Novetats editorials 

■ Toponimia hispánica. Origen y evolución de nuestros topónimos más 
importantes. A càrrec de diversos autors. Coordinador del treball: Xosé Luís 
Garcia Arias. Edició a càrrec d’Emili Casanova. Publica Denes editorial 
(València, 2011). Pàgines: 408. Preu: 30 €.  

Aquest llibre es va presentar durant el XXIV Congrés ICOS sobre Ciències 
Onomàstiques. 

Índex de contribucions: 

1- Galicia. Gonzalo Navaza 
2- Asturias. X.L. García Arias 
3- Cantabria. J.L. Ramírez Sábada 
4- País Vasco y Navarra. Patxi Salaberri 
5- Aragón. Jesús Vázquez 
6- Cataluña. Javier Terrado 
7- León. X.L. García Arias 
8- Castilla. Hermógenes Perdiguero 
9- Rioja. Fabián González 
10-  Zamora y Salamanca. José Ramón Morala 
11-  Madrid. Emilio Nieto Ballester 
12-  Castilla-La Mancha. Emilio Nieto Ballester 
13-  Comunidad Valenciana. Emili Casanova 
14-  Murcia. Emilio Nieto Ballester 
15-  Extremadura. E. Castaño Fernández 
16-  Andalucía, Ceuta y Melilla. A. Castaño 

Fernández 
17-  Baleares. Joan Miralles i Montserrat 
18-  Canarias. Maximiano Trapero 
19-  España. Emilio Nieto Ballester 

 
Paraules prèvies, per X.L. Garcia Arias 
Convocatòria per a un projecte, per Emili Casanova 

«La génesis inmediata de este libro se remonta a finales del año 2005 cuando una 
representante de la Editorial UTET, de Torino (Italia), se pone en contacto conmigo a 
través de una amiga común, la profesora Ana María Cano, para ofrecerme la coordinación 
de los trabajos de toponimia española que habrían de llevarse a cabo para un ambicioso 
proyecto europeo denominado Dictionary of European Place-Names. La pretensión era 
ofrecer a un amplio público, culto pero no especialista, una visión de conjunto de los 
topónimos europeos más conocidos y sus implicaciones culturales. Se llegó al acuerdo de 
que la selección de los redactores corría a mi cargo y que cada uno de ellos, seleccionado 
de acuerdo con su especialización en un determinado dominio lingüístico, atendería a la 
redacción de unos 10 topónimos por provincia. [...]» Llegir més de la introducció de X.L. 
García Arias. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.editorialdenes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=620:-toponimia-hispanica-origen-y-evolucion-de-nuestros-toponimos-mas-importantes&catid=12:colmleccio-estudis&Itemid=7
http://www.editorialdenes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=620:-toponimia-hispanica-origen-y-evolucion-de-nuestros-toponimos-mas-importantes&catid=12:colmleccio-estudis&Itemid=7
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 Agenda 

■ El museu d’Orozko (Biscaia) acull una exposició sobre toponímia després 
d’un llarg treball de recerca i de recuperació dels noms de lloc. 

L’exposició sobre la toponímia del municipi es podrà visitar a la seu del museu, la  
Casa Palau Legorburu, el divendres 14 d’octubre i el dissabte 15. S’exposa un 
mapa amb la toponímia de tots els racons i es demana la col·laboració ciutadana 
per esmenar errors, acabar i millorar el treball.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/el-museu-d%E2%80%99orozko-biscaia-acull-una-exposicio-sobre-toponimia
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  Notícies 

■ L’onomàstica és el tema del programa “Trau la llengua” de Canal 9 

 
“Trau la llengua és un programa 
divertit i curiós que desvela els 
secrets millor guardats del valencià. 
Com naix una paraula? D’on vénen 
les expressions? I per què s’utilitzen 
unes o altres segons la zona on ens 
trobem? Presentat per Eugeni 
Alemany, "Trau la llengua" combina 
l’entreteniment amb la cultura i la 
divulgació, en un viatge per tota la 
Comunitat Valenciana a la recerca de 
paraules, expressions, sons i formes 
curioses i poc freqüents d’anomenar 
les coses.” (els Diumenges, a les 
21.45h, Canal 9). 

En aquest Capítol 12, dedicat a Noms 
i malnoms, trobareu molt informació 
sobre l’onomàstica valenciana: noms, 
malnoms i cognoms; llinatges, 
genealogia i heràldica; i també sobre 
la toponímia, amb la col·laboració de 
Jesús Bernat i Agut, soci d’aquesta 
societat (vegeu la imatge). 

 

 

  Materials  

■ Els hipocorístics usats en valencià com a nom de persona, per Eugeni Reig 
(El Punt; 03/10/2011). 

Tradicionalment, els valencians hem format els hipocorístics aplicats a les persones retallant 
sempre els noms de fonts per davant (Sumpció, Triu, Queta, Cinta, Laia, Ximo, Nelo, Cento, Toni, 
Quico, Quelo, Tomeu, Felo, Gori, Voro, Tiago, Colau, Tano, Tiano, Tòfol, Calo, Uiso, Neso, 
Maso, etc.) i no per darrere com fa el castellà (Trini, Montse, Mari, Fran, Cleo, Rigo, Santi, Asun, 
Ampa, Manu, Vicen, Bartolo, Rafa, Nati, Marga, Tere, Javi, Sebas, Bea, Salus, Álex, Inma, etc.), 
encara que en alguns casos, no gaires, el castellà ho retalla per davant, com el valencià (Lupe, 
Nacho, Goyo, Chelo, Nando, Quino, Quito, Sandro, Tico, Berto o Beto, Chuso o Suso), i en altres 
casos l'origen és ben bé un altre (Pepe, Paco, Cholo, Curro, Chema, Pancho, Cuca). 

Avui en dia, cada vegada fem menys aquestes afèresis tradicionals i tenim tendència a formar les 
denominacions afectives de noms de persona a la castellana, fent una apòcope. Cada vegada és 
més fàcil trobar Nicos i més difícil trobar Colaus. També en el llenguatge familiar més íntim ens 
acostem al castellà. En l'estiu del 2009, en el programa d'humor Socarrats que Canal 9 ens va 
oferir cada nit després del telediari, apareixia un personatge anomenat Bea, apòcope que tant pot 
ser-ho de Beatriu com de Beatriz. L'hipocorístic que correspon en valencià al nom Beatriu és Triu, 
no Bea. Un bon amic meu té una filla que es diu Beatriu i en casa li diuen Triuetes. ¡Quin 
hipocorístic més valencià i més bonic! ¡I quina llàstima i quina pena que els responsables de 
Canal 9 en sàpien tan poquet, de valencià! 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/l%E2%80%99onomastica-es-el-tema-del-programa-%E2%80%9Ctrau-la-llengua%E2%80%9D-de-canal-9
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.rtvv.es/va/traulallengua/Trau-llengua-Noms-malnoms-Cap_13_565273474.html
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  Agenda  

■ Primeres jornades d’estudis Ondara-La Marina Alta, del 28 al 30 d’octubre de 
2011 a la Casa de Cultura d’Ondara. Organitza: Ajuntament d’Ondara, CEFIRE 
Benidorm, Associació Cultural Ocell, Ondara en la Història. Hi col·laboren: Institut 
d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, MaCMa. 

 
PROGRAMA 
 
 Divendres, 28 d’octubre 
18:00 – Acte d’inauguració de les Jornades. 
18:30 a 21:00 h. - Bloc I 
- Enric Guinot, Universitat de València: Les cartes de poblament valencianes, instruments 
d’organització social (segles XIII al XVII). 
- R. Miralles, IES Xèbic d’Ondara: Cicle Vital de la Comunitat Franciscana Mínima d’Ondara 
(1611-1835). 
- Francesca Marí i A. Sentí, Universitat d'Alacant: Una aproximació als malnoms d'Ondara en 
documentació escrita (1877-1967). 
 
Dissabte, 29 d’octubre 
10:00 h a 13:30 h. – Bloc II 
- Miquel Gómez, arqueòleg: Seguiment arqueològic de les obres realitzades a la Parròquia de 
Santa Anna. 
-  Inacio Arce, arquitecte: Descripció arquitectònica de l’antic convent dels Mínims. 
-  Josep Vicens Pascual, historiador: Ondara als Quinque Libri de Pego (1533-1661). 
-  Rosa Seser, Arxiu Municipal de Dénia: Segles XVI i XVIII, dos moments històrics. Tres veïns 
d’Ondara processats per la Inquisició. 
-  Juli Esteve, periodista. Presentació del documental “Valencians de Mallorca”.  
16:00 a 20:00 h. – Bloc III 
- Marta Saliné, Museus d’Esplugues de Llobregat: Aproximació  a la figura de Lluís Bru i Salelles, 
mosaïcista. 
- Joan Miquel Almela, Arxiu Municipal de Pego: El torero de Pego “Dominguín” i el fenòmen 
“Platanito” a la plaça de bous d’Ondara (1965-1967). 
- Vicent Beltran i Teresa Herrero, filòlegs: El parlar de la Marina, particularitats d’Ondara. 
- Jovi Lozano-Seser, llic. com. audiovisual i Vicent Ortuño, llic. Geogr. i Hist.: L'emigració 
ondarenca a Nova York a principis del segle XX. L'excepcionalitat de Josefa Seguí Terentí (Trini 
Reyes). 
 
Diumenge, 30 d’octubre 
9:00 a 11:00 h. - Bloc IV 
-  Sergi Mallol, CEIP Pou de la Muntaya-Dénia: Itinerari pel patrimoni històric d’Ondara.  
11:15 a 13:15 – Bloc V 
- Toni Romans, estudiant: El Prado d’Ondara, un fenòmen comercial del s. XX. 
-  Carles Torres, UNED Dénia: Mestres i escola. Dades biogràfiques dels anys 1950-60. 
- Toni Estarca, IES Núm. 1-Xàbia: L'origen d'un sistema financer modern a través de la Caixa 
d'Estalvis i Mont de Pietat "La Ondarense"  
- Acte de cloenda de les Jornades. 
 
 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/primeres-jornades-d’estudis-ondarala-marina-alta
http://youtu.be/LwjPPD8Vcj4


  
  
 Full de novetats Onomàstica.cat  27/10/2011                 Núm. 111 

2 www.onomastica.cat 

 

 
  Agenda  

■ XXX Xornaes Internacionales d’Estudiu. Conceyu Internacional de 
Toponimia y Antroponimia Asturiana. Tindrà lloc a la ciutat d’Oviedo, els dies 
8, 9 i 10 de novembre de 2011, al Saló d’Actes de la Facultat de Filosofia i lletres 
de la Universitat d’Oviedo. Organitza: Academia de la llingua Asturiana i 
Gobiernu del Principáu d’Asturies.  

Informació i matrícula:  

www.academiadelallingua.com / alla@academiadelallingua.com. 

 
Descarregueu-vos el programa a: 
http://www.academiadelallingua.com/pdf/trip_XORNAES_11.pdf. 
 

 
 
 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/xxx-xornaes-internacionales-d’estudiu-conceyu-internacional-de-toponimia-y-antroponimia-astur
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/xxx-xornaes-internacionales-d’estudiu-conceyu-internacional-de-toponimia-y-antroponimia-astur
http://www.academiadelallingua.com/
mailto:alla@academiadelallingua.com
http://www.academiadelallingua.com/pdf/trip_XORNAES_11.pdf
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  Notícies 

■ Polèmica per la castellanització del topònim Maó proposada pel PP de les 
Illes 

La nova alcaldessa popular de Maó, l’Àgueda Reyes, ha proposat un canvi de 
denominació del topònim Maó, que es votarà en referèndum properament. Les 
opcions proposades són Mahón-Mahó o bé Mahón-Maó, sempre amb la forma 
castellana al davant. D’aquesta manera es descarta la possibilitat que el municipi 
continuï anomenant-se Maó, com fins ara, forma acceptada per la llei de 
Normalització Lingüística de les Illes Balears. El canvi, que és il·legal, suposarà la 
modificació també d’aquesta llei. 

En aquesta polèmica, el programa “8 al dia amb Josep Cuní” va entrevistar Juli Moll, 
toponomista de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i també menorquí. Feu clic sobre 
la imatge per veure l’entrevista sencera. 

 

Si voleu consultar la normativa sobre toponímia del Govern de les Illes Balears, 
consulteu la pàgina web de Gabinet d’Onomàstica:  

http://slg.uib.cat/go/GOnormofic/ 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/polemica-per-la-castellanitzacio-del-toponim-mao-proposada-pel-pp-de-les-illes
http://www.onomastica.cat/ca/news/polemica-per-la-castellanitzacio-del-toponim-mao-proposada-pel-pp-de-les-illes
http://slg.uib.cat/go/GOnormofic/
http://www.8tv.cat/8aldia/previes/polemica-a-twitter-per-lespanyolitzacio-de-mao-proposada-pel-pp/
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  Agenda  

 Concurs "Sigues viu, tingues paraula", convocat per la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la celebració de 
l’Any de la Paraula Viva. 

 

 

La DGPL convoca el concurs "Sigues viu, tingues paraula" que es portarà a terme a 
Facebook i Twitter entre el 2 de novembre i el 2 de desembre en el marc de la 
celebració de  l'Any de la paraula viva, que convoca l'Institut d'Estudis Catalans. 
L'activitat, que compta amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística i 
el TERMCAT, pretén visualitzar la creativitat lingüística de la llengua. El concurs es 
desenvolupa a través de les xarxes socials i l'únic requisit per participar-hi és ser 
seguidor de la pàgina facebook.com/llenguacatalana o del perfil 
twitter.com/llenguacatalana. 

El concurs té quatre categories: 

1) Fotografies de plaques de vies públiques amb noms curiosos 
2) Creació de textos breus amb cognoms i/o topònims 
3) Creació i dicció d’embarbussaments 
4) Formació de paraules noves a partir de peces lèxiques existents 

Els finalistes de cada categoria rebran un carnet d'un any del TR3SC i entrades per 
a activitats culturals i museus. El guanyador de cadascuna de les categories rebrà 
com a premi una tauleta digital. Descarregueu-vos aquí les bases del concurs. Font: 

Generalitat de Catalunya 

  Notícies 

 S'aprova el canvi de denominació de Guadasequies per Guadasséquies 

L’Ajuntament de Guadasequies, en la sessió plenària de 27 de juny de 2011, va 
aprovar la modificació del nom del municipi i va adoptar la forma exclusiva en 
valencià de Guadasséquies. El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la 
sessió de 30 de setembre de 2011, va acordar informar favorablement el canvi de 
denominació proposat. Llegiu el text legal d’aquest decret. 
 

  Llibres  

 Toponimia de Ribagorza. Municipio de Bonansa, per Glòria Francino i Carles 
Freixa. Publica Editorial Milenio (Lleida: 2011). Pàgines: 316. Preu: 20 €. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/concurs-sigues-viu-tingues-paraula
http://www.facebook.com/llenguacatalana
http://twitter.com/llenguacatalana
http://www.gencat.cat/llengua/descarrega/descarrega/paraulaviva/basesweb.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/node/add/news
http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/24/pdf/2011_10757.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-de-ribagorza-municipio-de-bonansa
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=fbc2fa9f6ebf2310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fbc2fa9f6ebf2310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextrefresh=1
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  Ramon Amigó en la memòria  

 Pel carrers de l’Albi, per Joan Cornudella, publicat a Som Garrigues (octubre de 
2011). 

. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
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  Notícies: Toponímia  

 Una toponimia que pide auxilio, per Javier G. Caso. La voz de Asturias (10/11/11). 

Llegir l’article complet +. 

  Novetats editorials  

 Nova col·lecció sobre onomàstica: “Nomino ergo sum” 

Nomino ergo sum 

S’està gestant una nova col·lecció dedicada a l’onomàstica. Nomino ergo sum tractarà 
específicament la nominació dels objectes del món a través de la lexicologia, la semàntica, 
l’onomàstica, organitzats per la sintaxi, el discurs i tot allò que forma la llengua en les seves 
relacions amb la praxi social.  

La col·lecció és oberta als universitaris, joves investigadors o doctorands, estudiosos 
independents. Poden ser especialistes del domini de la lexicosemàntica però també artistes, 
psicòlegs, sociòlegs, historiadors, geògrafs, especialistes en noves tecnologies de la comunicació...  

La recerca ha d’incloure la metodologia utilitzada, les bases epistemològiques i una perspectiva 
pròpia respecte de les reflexions sobre el tema tractat. 

El volum de les obres estarà al voltant de les 150 pàgines. Tota obra sotmesa al comitè haurà de 
proporcionar a més: fitxa de l’autor amb les seves publicacions principals sobre el tema,  un sumari 
descriptiu de les activitats del seu grup de recerca, una recapitulació de les investigacions dins del 
domini que ens ocupa. Informació proporcionada per Marcienne Martin (Université de la Réunion) 

http://www.lavozdeasturias.es/culturas/toponimia-pide-auxilio_0_588541246.html
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
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  Agenda  

 VII Jornadas de Patrimonio histórico y cultural de la provincia de Sevilla. 

“Toponimia y hablas locales”. Els dies 24 i 25 de novembre de 2011. Casa de la 

Provincia de Sevilla.  

Organitza: Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. Col·labora: Obra Social 
de Cajasol- Banca Cívica i Facultats de Geografia i Història i de Filologia de la 
Universitat de Sevilla. Inscripcions gratuïtes abans del 23 de novembre. 

Programa 

Dijous, 24 de novembre 

10:00 Inauguració de les jornades i presentació 

10:30 «Sociología lingüística del habla de Sevilla: lo rural, lo urbano y los niveles 
sociales», per Pedro Carbonero Cano. Universitat de Sevilla. 

11:30 Descans 

11:45 «Toponimia y onomástica andalusí: ruptura y continuidad», per Emilio 
González Ferrín. Universitat de Sevilla. 

16:00 «Procesos de formación y deformación de topónimos hispalenses en el habla 
desde la Antigüedad hasta hoy», per  Joaquín Pascual Barea. Universitat de Cadis. 

17:00 Descans 

17:15 Taula rodona amb el tema: «El patrimonio cultural en el léxico tradicional de 
las hablas locales», amb els participants: Jesús Vozmediano Gómez, advocat i 
escriptor; José Manuel Campos Díaz, professor de llengua castellana i literatura; 
Manuel Zurita Chacón, professor de llengua castellana i literatura; Felipe Rodríguez 
Fernández, antropòleg, coordinador de l’Àrea de Continguts del Consejo Audiovisual 
de Andalucía. Modera la taula: Joaquín Pascual Barea. 

 

Divendres, 25 de novembre 

10:00 «El diccionario etimológico de nombres de lugar 
de la provincia de Sevilla», Stefan Ruhstaller Kuhne. 
Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. 

11:00 Descans 

11:15 «Toponimia y Toponomástica en Andalucía: el 
Proyecto de recopilación, anàlisis lingüístico e histórico y 
normalización de los nombres de lugar del Mediodía 
hispánico», de M.ª Dolores Gordón Peral. Universitat de 
Sevilla. 

Descarregueu-vos el programa complet.   

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/vii-jornadas-de-patrimonio-historico-y-cultural-de-la-provincia-de-sevilla-%E2%80%9Ctoponimia-y-habla
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/vii-jornadas-de-patrimonio-historico-y-cultural-de-la-provincia-de-sevilla-%E2%80%9Ctoponimia-y-habla
http://personal.us.es/manuelgf/uploads/VII%20JORNADAS%20PATRIMONIO%20HISTORICO%20Y%20CULTURAL.pdf
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 Trobada de la Società Filologica Friulana "Graziadio Isaia Ascoli". “Noms, 
llocs, identitats. Toponomàstica i Política Lingüística”. GSPL - Gruppo di Studio 
sulle Politiche Linguistiche (Società di Linguistica Italiana - SLI)  

 

Hi col·labora: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Cividale del Friuli, 
Comune di San Pietro al Natisone, Centro Internazionale sul Plurilinguismo. Hi 
participa: Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio. Patrocina: Ministero per i 
Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, Provincia di Udine, Università 
degli Studi di Udine, ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane 

 

 
Comitè científic: E. Banfi, Bojan Brezigar, V. Brugnatelli, E. Caffarelli, A. Carli, G. 
Cevolin, Tullio De Mauro, F. Finco, G. Iannàccaro, C. Marcato, M. Rivoira, F. Vicario. 

Programa 

Dijous, 17 de novembre 

Cividale del Friuli, església de Santa Maria dei Battuti 

14.00 h Benvinguda  

14.30 h Vermondo Brugnatelli, Università di Milano-
Bicocca: La toponomastica come simbolo identitario e 
come strumento politico. Riflessioni introduttive 

15.00 h Valeria Piergigli, Università di Siena: 
Toponomastica e tutela delle minoranze linguistiche 
nell’ordinamento italiano. Spunti per una 
comparazione 

15.30 h M. Schmidt Müller, Università di Milano-Bicocca. Scrivere il paesaggio 

16.00 h Pausa 

16.15 h William Cisilino, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: Toponomastica e 
lingue proprie del Friuli: il quadro normativo 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda/trobada-de-la-societa-filologica-friulana-graziadio-isaia-ascoli-noms-llocs-identitats-topono
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/trobada-de-la-societa-filologica-friulana-graziadio-isaia-ascoli-noms-llocs-identitats-topono
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16.45 h Franco Finco, Università di Udine: I nomi di luogo nell’applicazione delle 
politiche di tutela linguistica in Friuli Venezia Giulia. 

Divendres, 18 novembre 

9.30 h Francesco Altimari, Università della Calabria: I toponimi delle comunità 
arbëreshe d’Italia tra richiami identitari e condizionamenti ideologici nei 150 anni di 
storia unitaria. 

10.00 h Guglielmo Cevolin, Università di Udine: La toponomastica in Istria e 
Dalmazia e la tutela giuridica della minoranza autoctona italiana 

10.30 h Abdallah El Mountassir, Université Ibn Zohr Agadir: La toponymie berbère 
marocaine. Entre domination politique et revendication identitaire 

11.00 h Pausa 

11.15 h Mar Batlle, IEC: Políticas lingüisticas en el campo de la toponimia: una 
mirada general a España y Catalunya  

11.45 h Mikel Gorrotxategi, Euskaltzaindia: La normalización de la toponimia en el 
País Vasco, estado actual y problemas (políticos, sociales, lingüísticos...)  

15.15 h M. Bielenia-Grajewska, Uniwersytet Gdański / SISSA: Company linguistic 
identity through the prism of toponymy 

15.45 h M. Virdis, Università di Cagliari: Il patrimonio toponomastico sardo. 
Complessità, storia, prospettive 

16.15 h Federica Guerini, Università di Bergamo: Uso dei dialetti nella segnaletica 
stradale con nomi di località: una panoramica sulla provincia di Bergamo 

16.45 h Pausa 

17.00 h Matteo Rivoira, Università di Torino: L’identità sul cartello. Esperienze di 
bilinguismo toponomastico nelle valli occitane del Piemonte 

17.30 h Riccardo Regis / Nicola Duberti, Università di Torino: Standardizzazione 
toponomastica in aree di confine: il caso di Roccaforte Mondovì 

18.00 h Matej Šekli, Univerza v Ljubljani: Standardizzazione dei toponimi dell’area 
linguistica slovena: teoria e prassi 

Dissabte, 19 novembre  

9.30 h Rita Caprini, Università di Genova: Toponomastica ufficiale: dalle carte IGM al 
Tolomei 

10.00 h Roberto Fontanot, Trieste: La toponomastica e l’irredentismo 

10.30 h Enzo Caffarelli, Università di Roma Tor Vergata: Le politiche toponomastiche 
(e odonomastiche) nella scelta di nuovi nomi in Italia 

11.00 h Pausa 

11.15 h Giorgio Marrapodi, Universität des Saarlandes: La toponomastica che vorrei 
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11.45 h Tomasz Wicherkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań: Place-
name engineering in communist Poland (and related issues) 

12.15 h Boris Krivokapić, Megatrend Univerzitet, Beograd: Official use of national 
minority languages in Serbia in the field of toponomy 

12.45 h Cornelio Cesare Desinan, Società Filologica Friulana: Polimorfia toponimica 
in Friuli e in altre regioni 

  

  Novetats editorials  

 Mic dicţionar de toponime istorice românești, de Nicolae Constantin. Publica: 

Cetatea de Scaun, 2011. Pàgines: 320 
 

L'autor el va qualificar de "petit diccionari", però conté 1087 noms amb informació 
sobre esdeveniments polítics i diplomàtics i moments, militars, culturals 
(monestirs, esglésies, fortificacions i arquitectura, monuments històrics), sense 
ometre assentaments modestos (alguns extints) que romanen en els 
descobriments arqueològics del poble romanès, vells noms geogràfics de l'espai 
romanès. No són escassos els llocs de Rússia a Bulgària, Turquia, Sèrbia, o les 
ciutats de Viena, Budapest, París, Berlín, que participen en diferents moments de 
la història de Romania, i que, d'una manera o altra, han influït en l'evolució. Pel 
que fa als assentaments que, amb el temps, han exercit un paper important en la 

història nacional, com Bucarest, Iasi, Sibiu, Brasov, Timisoara, Cluj, Alba Iulia, la 
informació històrica que l'autor ofereix és tan densa com una petita monografia. 

(Comentaris de la conferència del Dr.Mihail Racovitan sobre el llibre de Constantin). 

 

  Notícies 

 Próspero Morán proposa un pacte entre institucions i mitjans de comunicació 
per a l’ús de la toponímia asturiana. EuropaPress. Oviedo, 9 de novembre. 

«El profesor de la Universidad Carlos III Próspero Morán ha propuesto un pacto entre 
instituciones, medios de comunicación públicos y privados para el uso de la toponimia 
tradicional asturiana que la Administración está oficializando. 

En su comunicación, durante las XXX Xornaes d'Estudiu de la Academia de la Llingua 
Asturiana, junto con Inaciu Galán, han lamentado la “poca preocupación” por el uso de 
la toponimia tradicional de los medios de comunicación asturianos, especialmente los 
históricos.  

Así, al final de la intervención han propuesto un “un pacto entre instituciones y medios 
de comunicación públicos y privados, pues los medios de comunicación históricos no 
tienen preocupación por este tema”. Además recuerdan “no tienen obligación ninguna 
por ley de respetarlo”.  

Ha señalado como ejemplo el caso del grupo Vocento, cuyo libro de estilo “dice que 
todas las comunidades que tienen lengua propia, sin especificar que sea oficial o no, 
tienen la obligación de respetar los nombres tradicionales”.» 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/mic-dicţionar-de-toponime-istorice-romanești
http://www.onomastica.cat/ca/news/prospero-moran-proposa-un-pacte-entre-institucions-i-mitjans-de-comunicacio-per-a-l’us-de-la-to
http://www.onomastica.cat/ca/news/prospero-moran-proposa-un-pacte-entre-institucions-i-mitjans-de-comunicacio-per-a-l’us-de-la-to
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  XXIV Congrés ICOS  

 Entrevistes al programa “InfosIdiomes” de BTV durant el XXIV Congrés 
Internacional ICOS sobre Ciències Onomàstiques 

 

Entrevista a Pierre Henri 
Billy, investigador del 
CNRS (Centre National 
de la Recherche Scien-
tifique) al programa de 
BTV Infosidiomes en la 
seva programació en 
llengua francesa.  

Emissió del dia 18 de 
setembre de 2011 
(l’entrevista comença 
cap al minut 39). 
Programa subtitulat en 
català. 

 

Seguiu l’enllaç per veure aquesta entrevista: http://www.btv.cat/alacarta/infos-idiomes/7677/  

 

 

Entrevista a la profes-
sora Sirkka Paikkala, de 
la Universitat d’Helsinki 
al programa Infoidiomes 
de BTV emès en finès.  

Emissió del dia 2 
d’octubre de 2011 (l’en-
trevista comença cap al 
minut 28). Programa 
subtitulat en català. 

 
 

 
 
Seguiu l’enllaç per veure aquesta entrevista: http://www.btv.cat/alacarta/infos-idiomes/8460/  

  

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.btv.cat/alacarta/infos-idiomes/7677/
http://www.btv.cat/alacarta/infos-idiomes/8460/
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  Agenda  

 Xugando cola toponimia (Oficina municipal de la Llingua) a Xixón. Taller infantil 
per a nens d’entre 6 i 12 anys. Serà el dissabte 3 de desembre a les 17 hores, a 
Laboral Ciudad de la Cultura. Si voleu conèixer millor aquest projecte de difusió 
de la toponímia, premeu aquí o consulteu el Full de novetats núm. 82.  

 Exposició fotogràfica: Catalunya Visió. Sala oberta del Museu Comarcal de la 
Garrotxa, Olot (carrer Hospici, 8). Inauguració: 25 de novembre 2011 a les 19.30 
hores. Es podrà veure fins al 22 de gener de 2012.  

«Amb el títol de Catalunya Visió es van produir, entre 1968 i 1978, una sèrie de 
llibres amb textos i fotografies que descriuen el teixit humà i físic de Catalunya. 
S’hi fan uns recorreguts descriptius de les comarques catalanes, incloent-hi 
Andorra, la Catalunya francesa, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya, 
elaborats, fonamentalment, per l'escriptor J. Vallverdú i el fotògraf Ton Sirera, 
que confeccionaren vuit dels deu volums. El cinquè volum va ser elaborat per 
Josep Vicente i Ferran Bosch, i el sisè, per Jordi Verrié.» 

Durant l'acte d'inauguració del 25 de novembre, tindrà lloc la conferència "Un 
país en transformació" a càrrec de Joan Vicente, professor titular de Geografia 
Humana de la Universitat de Girona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Jornada tècnica La Llengua Catalana a la Primera Dècada del Segle XXI, el 

29 de novembre a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (sala Prat de la Riba). 

Presentació dels resultats de la darrera Enquesta d’usos lingüístics de la 
població (Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i 
Institut d’Estadística de Catalunya)  i dels informes sobre la situació de la llengua 
catalana 2008-2009 i 2010 (Observatori de la Llengua i Xarxa CRUSCAT). 
Organitza: Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans i Observatori de 
la Llengua Catalana. Consulteu el programa (PDF). 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/xugando-cola-toponimia
http://www.gijon.info/eventos/show/20272-xugando-cola-toponimia-oficina-municipal-de-la-llingua
http://llingua.gijon.es/page/4664-xugando-cola-toponimia
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/exposicio-fotografica-quotcatalunya-visioquot
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-tecnica-la-llengua-catalana-a-la-primera-decada-del-segle-xxi
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/DadesEstudis/arxius/ProgramaJornadaEULP.pdf
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  Enllaços 

 El blog de Gabriel Bibiloni, amb articles actualitzats sobre toponímia i 
antroponímia catalana. Hi trobareu novetats regularment. Si us subscriviu al seu 
blog, us arribaran per correu les notícies quan s’afegeixi un post nou. També al 
Facebook: http://www.facebook.com/gabriel.bibiloni 

 

  Butlletins de la SdO  

 Els articles del Butlletí Interior número 111 (2008) de la SdO són al web. Us 
podeu descarregar els PDF dels següents articles gratuïtament: 

 

▪ Ramon AMIGÓ. A l'entorn de l'onomàstica i d'algunes particularitats substancials 

▪ Josep Maria BERTRAN I COMELLAS. Per una metodologia científica en l'estudi 
de l'onomàstica 

▪ Cosme AGUILÓ. La parla de les campanes de Colònia 

▪ Josep Maria BERTRAN I COMELLAS. El mite de la terra plana "The World is 
different" 

▪ Ramon AMIGÓ. Més onomàstica influida per establiments eclesiàstics 

▪ Santi ARBÓS. Els cognoms a Europa i Internet (i 2) 

▪ Juli MOLL I GOMÉZ DE LA TIA. Domingo, nom i cognom català 

▪ Manuel COLL TABERNER. Les aubaderes morenques 

▪ Francesc OJEDA BRIONES. Sobre l'origen del topònim Manlleu (Osona) 

▪ Bibliografia. Ressenyes dels llibres: 

- M.A. Escanelles. Toponímia de Mallorca. http://toponimiamallorca.net, 2007. 
- E. Garcia-Pey (2003). Noms de lloc i de persona de Santa Eulàlia de Ronçana 
- R. Miravall (2007). Toponímia major actual de les Terres de l’Ebre 
- R. Pere Anglès (2004). Recull de noms de lloc i de persona de Vilanova de Prades 
- T. Boncompte, J. Mora i A. Vilaseca (coords.) (1999). Els plans de Sió. Aproximació 
a la geografia, la història, els costums i l’art.  
- R. Pere Anglès (2006). Els noms del Vilosell i el seu terme municipal.  

 
Si necessiteu una relació completa dels articles publicats des del primer butlletí fins 
al número 111, premeu l’enllaç i descarregueu-vos l’Excel.  

Hi trobareu un total de 1.371 referències ordenades alfabèticament per autor, amb 
indicació del nom complet de l’autor, del número de publicació i del tema que tracta. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/links
http://bibiloni.cat/blog/
http://www.facebook.com/gabriel.bibiloni
http://www.onomastica.cat/ca/bulletin
http://www.onomastica.cat/ca/bulletin/antroponimia-toponimia-i-bibliografia-56
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/01_Amigo.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/02_Bertran.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/02_Bertran.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/03_Aguiló.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/04_Bertran.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/04_Bertran.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/05_Amigo.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/06_Arbos.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/07_Moll.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/08_CollTaberner.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/09_Ojeda.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/10_Bibliografia.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
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  Notícies  

 Es publica el document “Criterios para la inserción de la toponimia de la 
Comunidad Autónoma Vasca en la cartografía oficial” 

La Comisión Especial de Toponimia del Consejo Asesor del Euskera del 

Gobierno Vasco va aprovar el 17/10/2011 aquest document que 
estableix les directrius per a la retolació dels noms geogràfics 
d’aquesta comunitat en els mapes oficials. Criterios (pdf; 2Mb) / Resumen 
criterios (pdf; 34Kb)  

 Publicat el número 43 de la Revista Catalana de Geografia 

Es publica un nou número de la “Revista Catalana de Geografia. Revista digital 
de geografia, cartografia i ciències de la Terra". Consulteu els articles. 

  Materials de toponímia  

 Article de Ferran Suay: Terrorisme toponímic. A l’Avui (22/11/2011). 
 

  Novetats editorials  

 10 mapes de Catalunya (1606-1906). L’Institut Cartogràfic de Catalunya i Rafael 
Dalmau, Editor enceten una nova col·lecció anomenada «Cartoteca». Núm. Col.: 
1. Preu: 25,00 €. Pàg.:140.  

És una col·lecció destinada a difondre i posar en valor els estudis de la història de 
cartografia des d'una perspectiva catalana.  

La sèrie permet de seguir l’evolució cartogràfica però també 
històrica de Catalunya durant tres-cents anys justos. Hi 
trobem cartògrafs i editors autòctons i forans, mapes grans i 
petits, impresos en llocs ben distants i en llengües diferents. 
El mapa de Catalunya fa de pretext per a repassar les 
iniciatives editorials dels Països Baixos, la potència de la 
cartografia francesa, les particularitats de la cartografia 
isolada catalana, les iniciatives espanyoles de confecció d’un 
mapa per tot el regne i els esforços educatius impulsats 
arran de la Renaixença. 

Nou dels deu mapes pertanyen al fons de la Cartoteca de 
Catalunya; l’altre és el mapa mural de J.B. Vrients, del qual 
només se’n coneix un exemplar, que es conserva a la 
Biblioteca Nacional de França. El fet de tractar-se del mapa 
més antic que coneixem de Catalunya i de ser un exemplar 
únic, justifica que hi hagi estat inclòs. Font: Rafael Dalmau, 
Editors. Vegeu el PDF adjunt amb tota la informació sobre 
aquesta publicació. 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/es-publica-el-document-%E2%80%9Ccriterios-para-la-insercion-de-la-toponimia-de-la-comunidad-autonoma-va
http://www.onomastica.cat/ca/news/es-publica-el-document-%E2%80%9Ccriterios-para-la-insercion-de-la-toponimia-de-la-comunidad-autonoma-va
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-orokorra/es/contenidos/noticia/criterios_toponimia_2011/es_toponimo/criterios_toponimia_2011.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-orokorra/es/contenidos/noticia/criterios_toponimia_2011/es_toponimo/criterios_toponimia_2011.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/noticia/criterios_toponimia_2011/es_toponimo/adjuntos/irizpideak.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/noticia/criterios_toponimia_2011/es_toponimo/adjuntos/irizpideen_laburpena.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/noticia/criterios_toponimia_2011/es_toponimo/adjuntos/irizpideen_laburpena.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/news/publicat-el-numero-43-de-la-revista-catalana-de-geografia
http://www.rcg.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/news/publicat-el-numero-43-de-la-revista-catalana-de-geografia
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://admin.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/478222-terrorisme-toponimic.html
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/10-mapes-de-catalunya-16061906
http://www.icc.cat/
http://www.rafaeldalmaueditor.cat/
http://www.rafaeldalmaueditor.cat/
http://www.rafaeldalmaueditor.cat/coleccions.php?col=1928
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  Notícies  

 Ramon Ferrer Navarro, nou president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 

L’historiador Ramon Ferrer Navarro, catedràtic d’Història Medieval 
per la Universitat de València i soci de la Societat d’Onomàstica, 
va ser escollit per majoria (12 vots de 20) nou president de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.  

Podeu llegir aquí el discurs de presa de possessió del càrrec. 

Josep Palomero en serà el vicepresident; Verònica Cantó la secretària; els vocals, 
Emili Casanova i Josep Lluís Doménech.  

 L’Asociación Pro Reconstrucción de Esco vol recuperar la toponímia del poble 

Esco es un poble de l’Aragó on actualment viuen només quatre persones dedicades 
al pasturatge, des que als anys seixanta es va veure afectat per la construcció del 
pantà de Yesa i part de les seves terres van quedar negades.  

L’Asociación Pro 
Reconstrucción de Esco ha 
decidit crear un nou bloc 
(http://escoaragon.blogspot.com/) 
per anar recopilant la toponímia 
del poble perquè no es perdi i, 
sobretot, abans no hi quedi ningú. 

A més de la toponímia, també 
han recollit els noms del centenar 
de cases que formaven aquest 
poble i han compilat els cognoms 
dels habitants des del cens de 
1890.  

Acaben de publicar Toponimia 
de Esco, dins de la Col·lecció Cuadernos de Esco, número 4. S’hi recull la 
toponímia menor en un treball coordinat per Mikel Belasko, amb l’ajut de José Luis 
Clemente Sánchez. La presentació de l’obra es farà en diferents ciutats: 

 - A Saragossa, el dia 12 de desembre, a les 18.30 hores, a la Caja de Ahorros de 
Navarra, carrer del Coso, 42. 

 - A Jaca, el 16 de desembre, a les 19.00 hores, al Saló de Cent de l’Ajuntament, 
carrer Mayor, 24. 

- A Pamplona, el 22 de desembre, a les 19.30 hores, a l’auditori del CIVICAN, a 
l’Avinguda Pío XII, 2.  

 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/ramon-ferrer-navarro-nou-president-de-l’academia-valenciana-de-la-llengua
http://www.avl.gva.es/inici.html
http://www.avl.gva.es/va/gabinet-de-comunicacio/notes-de-premsa/Discurs-de-presa-de-possessi--de-Ramon-Ferrer--president-de-l-Acad-mia-Valenciana-de-la-Llengua0
http://www.deesco.org/
http://www.deesco.org/
http://escoaragon.blogspot.com/
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  Agenda 

 Exposició: “El Carxe, territori de frontera”. Seu Ciutat d’Alacant, sala Miguel 
Hernández, del 2 de desembre al 12 de gener de 2012. Universitat d’Alacant i 
Institut d’Estudis Catalans d’Alacant. Vegeu-ne el programa. 

«Té com a objectiu fer-nos conèixer el valor cultural d'aquest petit fragment de la 
llengua catalana que es troba en un extrem la Regió de Múrcia, i que constitueix la 
darrera expansió de la nostra llengua. L’exposició consistirà en dos apartats, un 
destinat a donar a conèixer el Carxe (geografia, història, demografia, dialectologia, 
sociolingüística i cultural popular) i un altre que s’ocuparà dels lingüistes que 
estudien aquest territori relacionats amb la Secció Filològica de l’IEC.» Comissaris: 
Vicent Beltran, Ester Llimorti i Fran Ruvira.  

 Congrés-Convegno di Onomastica (Indirizzo di Onomastica del Dottorato di 
Studi Euroasiatici: indologia, linguistica, onomastica, Scuola di Dottorato di 
Studi Umanistici, Università  di Torino).  

Es farà a València els dies 19, 20 i 21 d’abril de 2012 a la Facultat de Filologia (Sala 
de Graus).  

Organitza: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, 
Postgrau de Toponímia (ADEIT). Hi col·laboren: AVL, CVC, UNESCO i SdO.  

Temes: La zoonímia en l’onomàstica/ Els assentaments i les circulacions 
onomàstiques a la Mediterrània 

Conferència inaugural: Josep E. Rubio (UV-IIFV), La influència dels Bestiaris 
medievals en l’Onomàstica. 

Cloenda: Ramon Ferrer (UV-AVL), Els comerciants mediterranis en la València 
medieval 

Ponents: 

▪ Xaverio Ballester (UV), Los nombres latinos derivados de zoónimos 

▪ Antoni Garcia Osuna (SdO), Els malnoms d’origen animal en la zona 
castellanoaragonesa de València 

▪ Francesc Llorca (UA), Alacant, terra de cruïlla de cognoms 

▪ Eduard Mira (AVL), Nom i identitat, a propòsit dels canvis dels noms de les 
ciutats europees i mediterrànees 

▪ José M. Gironés-Sicluna (UNESCO-València), Els maltesos  de València 

▪ Enzo Caffarelli (RION). Antroponímia italiana d’origen hispànic 

S’obre un període de presentació de comunicacions. Termini: 30 de gener de 2012. 
Cal enviar títol i un resum d’una pàgina a Emili Casanova: emili.casanova@uv.es. 
L’editorial Denes farà una publicació amb les actes del Convegno. 

http://m.web.ua.es/va/sedealicante/documentos/programa-d-activitats/2011-2012/exposicions/el-carxe-territori-de-frontera.pdf
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  Projectes de toponímia i antroponímia 

 Cognoms catalans. Estudi genètic dels cognoms catalans 

«En què consisteix el projecte? En el genoma, un dels cromosomes, el cromosoma 
Y, té un comportament únic: en tenen només els homes i es passa de pare a fill. De fet, 
determina la masculinitat. Els cognoms tenen un comportament semblant: encara que 
en tenen homes i dones, els cognoms que s’acaben transmetent són els dels homes: 
els néts d’una dona no portaran el seu cognom. 

 

El sistema actual, amb un nom personal i un o dos cognoms que marquen el llinatge 
s’estableix a la baixa edat mitjana, encara que no se sistematitza fins molt després. 

No tots els cromosomes Y són iguals: hi trobem un tipus de variació que s’acumula 
lentament (els anomenats haplogrups) i que es troba en freqüències diferents en 
poblacions diferents, mentre que altres variants muten molt més de pressa i són 
pràcticament particulars d’un individu o una família. 

Ens proposem utilitzar la variació en el cromosoma Y per a estudiar els cognoms 
catalans. Hem seleccionat 50 cognoms [...]» Aquest projecte està dirigit per F. Calafell, 
D. Comas i J. Bertranpetit, i ha estat finançat per L’IEC. Font: http://cognoms.upf.edu/ 

  Enllaços  

 Toponímia de l’Horta. Aquest enllaç s’ha actualitzat. 

 L’Arxiu de la Memòria personal és una base de dades sobre la documentació 
escrita de textos personals, com ara dietaris, autobiografies, etc., de Catalunya i 

altres territoris de parla catalana.  

En el projecte hi col·laboren la UAB, la Biblioteca 
de Catalunya, i entitats com ara l’Ajuntament de 
Perpinyà, l’Arxiu històric Comarcal de Terrassa o 
el Centre d’Estudis Ribagorçans. Les entitats que 
ho vulguin poden augmentar un fons documental 
que actualment compta amb 136 documents, 26 
fons documentals i 28 institucions.  

Vegeu-ne el catàleg. Les fitxes contenen 
informació detallada de cadascun dels documents 
(temàtica, context històric i geogràfic, llengua, 
data, etc.).  

http://cognoms.upf.edu/
http://cognoms.upf.edu/recursos-sobre-el-cromosoma-y/
http://cognoms.upf.edu/recursos-sobre-el-cromosoma-y/
http://cognoms.upf.edu/qui-som/
http://cognoms.upf.edu/qui-som/
http://cognoms.upf.edu/
http://toponimiahorta.webnode.es/
http://www.memoriapersonal.eu/
http://www.memoriapersonal.eu/browser/index
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  Agenda 

 Homenatge a Ramon Amigó a la Universitat Rovira i Virgili. Serà el proper 
dimarts 20 de desembre de 2011, a la Sala de Graus del Campus Catalunya, 
Universitat Rovira i Virgili (Av. Catalunya, 35, Tarragona). L'acte és obert a tothom. 
Programa: 
 

▪ 19:00 h- Inauguració de l'acte 

▪ 19:05 h- Eugeni Perea: “Perfil humà i intel·lectual de Ramon Amigó” 

▪ 19:45 h- Joan Anton Rabella: “Ramon Amigó: un mestratge en onomàstica” 

▪ 20:25 h- Pere Navarro: “Ramon Amigó i els estudis onomàstics a les comarques 
meridionals del Principat de Catalunya” 

  Enllaços 

 Ciutat, territori i paisatge: Web amb materials didàctics per a l’educació 
secundària, promoguts pel Departament d'Ensenyament, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat i l’Observatori del Paisatge de Catalunya. Expliquen la transformació 
del territori de Catalunya i promouen la sensibilització envers el paisatge. A partir de 
fotografies aèries, animacions i recreacions sonores, l’alumne pot estudiar i fer 
l’anàlisi de 12 paisatges catalans diferents.  

El Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha concedit una menció especial del 
Premi del Paisatge a aquest projecte. 

 UNESCO. Atlas of the World’s Languages 
in Danger  

Versió en línia de l’atlas de llengües 
amenaçades de la UNESCO. Mapa interactiu, 
amb camps de cerca per país, nom de 
llengua, nombre de parlants, estat de 
vulnerabilitat, i amb un resultats que indiquen 
cinc graus diferents de l’estat de la llengua: 
vulnerable, en perill d’extinció, en greu perill 
d’extinció, en estat crític o extingida.  

Nombre de llengües recollides: 2.474. El país 
amb més llengües amenaçades és l’Índia, 
amb 198. 

Aquest interactiu parteix de la versió impresa, que es va presentar en anglès, 
francès, espanyol. La terminologia i presentació de materials de l’Atlas no implica 
l’expressió de cap opinió per part de l’UNESCO relacionada amb l’estatus legal de 
cap país, territori, ciutat o àrea o de les seves autoritats o bé relacionades a la 
limitació de les seves fronteres.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/news/homenatge-a-ramon-amigo-a-la-universitat-rovira-i-virgili
http://www.urv.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://catpaisatge.net/educacio/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop
http://www.catpaisatge.net/cat/index.php
http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/
http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/
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 Infolux. Forschungsportal zum Luxemburgischen 

Aquesta web luxemburguesa, a més de tractar temes lingüístics com ara la fonètica, 
la sociologia o la gramàtica, entre d’altres, disposa d’un apartat dedicat als cognoms 
i que presenta el Familiennamen. Aquest projecte és una gran base de dades que 
aplega els noms de família del país i que, a més, es pot interpretar en la seva versió 
cartogràfica (Familiennamenatlas).  

 

Exemple dels resultats obtinguts amb el cognom Dentzer i les seves variants en els 
mapes del Familiennamenatlas. 

  Materials 

 Llegenda àuria: nova secció al bloc de Gabriel Bibiloni. Bibiloni ha incorporat al 
seu bloc personal una secció dedicada al sant del dia, amb elements de cultura 
popular, història i onomàstica. El darrer post, del 13 de desembre, ha estat sobre 
Santa Llúcia. 

 

http://infolux.uni.lu/
http://infolux.uni.lu/familiennamen/
http://infolux.uni.lu/familiennamen/
http://bibiloni.cat/blog/?cat=14
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  Novetats editorials 

 

 Els secrets dels noms catalans, de Josep Maria Albaigès 
Olivart. Publica editorial Robin Book, Teià, 2011. Pàgines: 320. 
Preu: 19.90 €. 

«Un llibre divulgatiu i amè sobre l’origen, significat i història dels 
noms catalans. [...] Noms com Bàrbara, Caterina o Cecília entre les 
dones o Bernat, Cèsar, Oriol, Martí entre els homes són alguns 
dels seleccionats per l’autor i que ens revela l’origen, l’etimologia, 
la història i alguns personatges il·lustres amb aquest nom [...].» 
Font: Robin Book. 
 

  Notícies 

 El català desapareix de Google Maps. Una bona part dels topònims (noms de 
pobles i també de carrers) que apareixen al Google Maps es troben ara en castellà. 
Els carrers passen a ser calles i gran part de la toponímia es tradueix de forma 
literal. Google ha explicat aquest fet per una actualització de dades. Vegeu més 
sobre aquesta notícia de Vilaweb (21/12/2011). 

 Xavier Ferré fa una crida als socis de la Societat d’Onomàstica. “En ocasió 
d'estar fent la biografia de Ramon Amigó Anglès voldria contactar amb persones que 
el varen conèixer i que hi poguessin aportar llur testimoniatge. També estic cercant 
material de les tres primeres trobades d'onomàstica (les de 1973, 1977 i 1978). Les 
meves dades de contacte són: Xavier Ferré. Tel.: 977/ 31-40-73; C/ Sant Joan, 40, 
2n 1era. 43201-REUS / a/e: xavier.ferre@urv.cat.” 

 S’ha fet públic el veredicte de premis del concurs “Sigues viu, tingues paraula” 

El 16 de desembre es va fer públic el veredicte d’aquest concurs organitzat a les 
xarxes socials. Hi han participat 370 persones. D’aquestes, 155 ho han fet a la 
categoria de fotografies de plaques de carrers amb noms curiosos. La 
d’embarbussaments ha aconseguit 33 participacions. La que consistia a redactar un 
text breu en què tots els adjectius i noms fossin topònims o cognoms, n’ha tingut 
43; i la darrera, inventar una paraula original i divertida amb els sistemes de 
derivació i composició propis del català, 139.  

L’acte públic de lliurament de premis tindrà lloc el dia 23 de desembre a les 11 h a 
la sala d’actes del Departament de Cultura, al Palau Marc. És un acte obert a tothom 
i l’entrada és lliure.  

Lliuraran els premis la directora general de Política Lingüística, Yvonne Griley; el 
gerent del Consorci per a la Normalització Lingüística, J. M. Madorell; la directora del 
TERMCAT, Rosa Colomer, i el president de la Secció Filològica de l’IEC, Isidor Marí.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/els-secrets-dels-noms-catalans
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-catala-desapareix-de-google-maps
http://www.vilaweb.cat/noticia/3961857/20111216/catala-desapareix-google-maps.html
http://www.onomastica.cat/ca/news/xavier-ferre-fa-una-crida-als-socis-de-la-societat-d%E2%80%99onomastica
mailto:xavier.ferre@urv.cat
http://www.onomastica.cat/ca/news/s’ha-fet-public-el-veredicte-de-premis-del-concurs-
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Els finalistes obtindran un carnet d’un any per al Club TR3SC i una selecció 
d’entrades a espectacles. Els guanyadors obtindran, a més, una tauleta digital 
tàctil. Si voleu conèixer els resultats d’aquesta convocatòria, premeu aquí. 

  Agenda 

 Exposició: “Rubí: territori, cultura i llengua. Avanç de la recerca sobre la 
toponímia viva local” 

Al CRAC (carrer de Sant Joan, 1, Rubí, Vallès Occidental). S’inaugura el 23 de 
desembre a les 19.00 h i es podrà veure fins al 25 de gener. Organitza Grup de 
Col·laboradors del Museu de Rubí i Centre d’Estudis Rubinencs. 

 

Diverses entitats s’han unit per 
a dur a terme un treball de 
recerca, conservació i 
recuperació de la toponímia 
local. El treball es presenta en 
el marc d’aquesta exposició i 
hi participen activament el 
Centre d'Estudis i Protecció de 
la Natura, i altres entitats com 
ara el Grup Fotogràfic El Gra, 
el Centre Excursionista de 
Rubí o el Grup de 
Col·laboradors del Museu de 
Rubí. 

    
ICC. Mapa topogràfic 1:10.000 

 

 

 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.df5fba67cac781e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=fe8c949b22741110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe8c949b22741110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=cf7d766cfe644310VgnVCM1000008d0c1e0
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/exposicio-
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/exposicio-
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  Cartografia 

 Exposicions virtuals de la Biblioteca Nacional de França, dins de la Galeria dels mapes i globus: “Histoire de la cartographie”, “Les mappemondes”, “al-Idrîsî la Méditerranée au XIIe 
siècle”, “L’Atlas Catalan”, “Ciel & Terre” i “Le carte de Cassini”. Feu clic a les imatges per accedir a les exposicions. 

 

 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/cartografia-0
http://expositions.bnf.fr/ciel/index2.htm
http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm
http://classes.bnf.fr/ebstorf/index.htm
http://classes.bnf.fr/idrisi/index.htm
http://expositions.bnf.fr/ciel/catalan/index.htm
http://expositions.bnf.fr/globes/index.htm
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  Cartografia 

 Magnificient Maps Blog: Cartographic and Topographical Materials. Bloc sobre cartografia de la British Library. Podeu accedir també a l’exposició cartogràfica que la Biblioteca 
britànica va oferir el 2010, amb un material multimèdia de gran qualitat que podeu veure per Internet. Va portar per títol Magnificient Maps. Power Propaganda and Art.  

 

 
 Feu clic a les imatges per accedir a les exposicions. 
 

http://www.onomastica.cat/ca/cartografia-0
http://britishlibrary.typepad.co.uk/magnificentmaps/
http://www.bl.uk/magnificentmaps/index.html
http://britishlibrary.typepad.co.uk/magnificentmaps/
http://www.bl.uk/magnificentmaps/index.html
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