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  Agenda 

 Curs de toponímia. Curs bàsic d’introducció a la toponímia organitzat per la 
Fundación Mejora, de Caja Vital Kutxa.  

Del 7 al 15 de març de 2012, els dimarts i els dijous de 12.00 a 13.30 hores. A la 
Casa del Cordón, carrer Cuchillería, 24, de Vitoria-Gasteiz. Preu del curs: 25 €. 
Inscripcions a partir de l’11 de gener. Més informació al web de la fundació. 

Temari: 

 Ciències onomàstiques: antroponímia i toponímia 
 Euskaltzaindia. Treball i aportació. 
 Toponímia basca. Estudis, conceptes bàsics. 
 Toponímia alabesa. Estudis, llengües en la toponímia d’Àlaba 
 Toponímia vitoriana. Descripció i recerca en toponímia històrica. 
 Elements lingüístics dels topònims. Identificació. 
 Carrers de la nostra ciutat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Toponímia 

 Google explica al Govern català que el problema amb la toponímia 
castellanitzada de Google Maps ja està resolt. Llegiu més sobre aquesta notícia a 
la pàgina de Vilaweb (30/12/2011). 

 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/curs-de-toponimia-de-la-fundacion-mejora
http://www.fmejora.com/index.asp
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/google-explica-al-govern-catala-que-el-problema-amb-la-toponimia-castellanitzada-de-google-maps
http://www.onomastica.cat/ca/news/google-explica-al-govern-catala-que-el-problema-amb-la-toponimia-castellanitzada-de-google-maps
http://www.vilaweb.cat/noticia/3966388/20111230/google-diu-govern-catala-problema-google-maps-resolt.html
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 Un bloc de l’ajuntament del Valle de Llodio presenta una sèrie de mapes 
toponímics de les poblacions de Llodio, Okondo, Artziniega, Orozko, Sopela i 
Urduña per tal de recuperar i conservar els topònims en èuscar de la zona. Es 
poden descarregar. 

  Antroponímia 

 Entrevista de “la Vanguardia” al president de la Societat d’Onomàtica, Josep 
Maria Albaigès, sobre el seu nom llibre “Els secrets dels noms catalans”.  

Llegiu l’entrevista (10/01/12) completa seguint aquest l’enllaç. 

 Els habitants del departament francès de la Somme busquen el seu gentilici  

El Conseil Général de la Somme (capital Amiens) va llançar fa pocs mesos una 
campanya de consultes a la població amb la intenció de trobar un gentilici que fos 
adequat per als habitants d’aquest departament del nord. La campanya es va 
originar pel fet que aquests no disposaven de cap gentilici que els distingís.  

Els representats del Conseil van 
crear un bloc en el qual tots els 
ciutadans hi ha pogut dir la seva. I 
les dades són clares: en la 
iniciativa hi han participat més de 
deu mil persones i s’han proposat 
més de sis-cents noms, de manera 
que el primer de gener  el jurat 
havia de decidir alguna cosa 
d’entre els gentilicis o renoms 
proposats des de la xarxa.  

Si voleu conèixer els resultats 
d’aquesta consulta, podeu seguir 
aquesta curiosa iniciativa al web 
oficial de la Somme. 

 

 

http://blogari.net/laudioibarra
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/entrevista-de-la-vanguardia-a-josep-maria-albaiges-sobre-el-seu-nom-llibre-
http://www.onomastica.cat/ca/news/entrevista-de-la-vanguardia-a-josep-maria-albaiges-sobre-el-seu-nom-llibre-
http://www.lavanguardia.com/cultura/20120110/54244754463/mohamed-nombre-puesto-baix-emporda.html
http://www.onomastica.cat/ca/news/els-habitants-del-departament-frances-de-la-somme-busquen-el-seu-gentilici
http://donnonsnousunnom.fr/
http://donnonsnousunnom.fr/
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  Agenda 

 El programa “Extraradi” de COMRàdio inaugura un espai radiofònic sobre els 
topònims de Catalunya en el marc de l’Any de la Paraula Viva 

El projecte neix de la col·laboració entre ComRàdio i l’Oficina d’Onomàstica de 
l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, membres 
de la Comissió de Toponímia de Catalunya.  

El programa Extraradi el presenta Olga Vallejo de 4 a 7 de la tarda, i cada dilluns al 
punt de les 17.05 h s’emetrà l’espai “Topònims de Catalunya”, sobre toponímia de 
Catalunya. 

Premeu sobre el títol per escoltar l’espai de la passada setmana (09/01/2012) que 
parlava sobre la població d’Alp, i que es va anomenar: Pobles en blanc i negre. 
Aquesta setmana (16/01/2012) el programa s’ha dedicat a Cantallops: Pobles que 
udolen.  

A més, podeu visitar el bloc de l’Extraradi i afegir-hi els vostres comentaris sobre els 
temes exposats. (Per escoltar aquest programa, consulteu la llista de freqüències 
d’aquesta emissora aquí). 

 

 

 

 VI Jornada d’Onomàstica a Alzira. Toponímia i antroponímia de la Ribera. El 17 
i 18 de febrer de 2012 a la Casa de la Cultura d’Alzira i al Museu Municipal. 
Organitza l’Acadèmia Valenciana de Llengua. Hi col·laboren l’Ajuntament d’Alzira, 
l’Associació de Cronistes del Regne de València i la Federació d’Instituts d’Estudis 
comarcals del País Valencià.  

Podeu fer les vostres 
inscripcions des de la pàgina 
web de l’Acadèmia o bé per 
fax al número 96 387 40 36 fins 
al 13 de febrer. 

Inaugura la jornada el president 
de l’AVL, Ramon Ferrer 
Navarro, i l’alcaldessa Elena 
Bastidas. Aurelià J. Lairón, 
arxiver municipal, pronunciarà 
la conferència inaugural.  

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/news/
http://www.onomastica.cat/ca/news/
http://www.iec.cat/coneixement/entrada_c.asp?c_epigraf_num=163
http://www.cpnl.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=b96f2db3d6768210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b96f2db3d6768210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://comradioblocs.com/extraradi/2012/01/09/pobles-en-blanc-i-negre/
http://comradioblocs.com/extraradi/2012/01/16/pobles-que-udolen/
http://comradioblocs.com/extraradi/2012/01/16/pobles-que-udolen/
http://comradioblocs.com/extraradi/
http://www.comradio.com/frequencies/default.asp
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/vi-jornada-d’onomastica-a-alzira-toponimia-i-antroponimia-de-la-ribera
http://www.avl.gva.es/inici.html
http://www.avl.gva.es/inici.html
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Les ponències aniran a càrrec de Jesús Lleonard Giménez (Reglament de toponímia 
de l’Ajuntament d’Alzira), Pura Santacreu (Els coneixements toponímics dels joves 
d’Alzira) i Ramon Ferrer (Toponímia de la Ribera). 

Pronunciaran les conferències Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà): Model de 
normalització català/occità/francès; Gonzalo Navaza (Universitat de Vigo), 
Toponimia de Galicia; i Antoni Furió (Universitat de València): El nom de les 
partides, els camins i les séquies. La toponímia medieval del terme d’Alzira. 

(Consulteu el programa complet en el PDF que enviem adjunt amb aquest Full). 

 17th International Congress of the Names Society of Southern Africa (NSA) se 
celebrarà els propers 25-27 de setembre 2012 a Mohale Lodge, a les muntanyes de 
Lesotho, 80 quilòmetres a l’est de la capital Màseru. S’accepten comunicacions 
sobre qualsevol tema relacionat amb els noms propis o sistemes de noms.  

Els resums han de tenir com a màxim 300 paraules i es pot enviar a NN Mathonsi 
mathonsi@ukzn.ac.za  fins al 31 de març de 2012. Trobareu més informació al web 
del congrés. Qualsevol pregunta o comentari dirigiu-lo al Dr. Gugu Mazibuko 
mazibukog@ukzn.ac.za. 

  Notícies 

 Enric Moreu-Rey, la passió pels noms, de Joan Tudela a lamalla.cat 
(09/01/2012). Article publicat el 1992 i ara reeditat per l’autor.  

«Reedito amb molt de gust aquest article meu de fa vint anys, ara que també fa vint 
anys que vam dir adéu a l’Enric Moreu-Rey. Val a dir que la Societat d’Onomàstica, 
que ell va fundar, continua ben viva. Nota a peu de pàgina: l’onomàstica estudia els 
noms propis i té dues branques, que són la toponímia (noms de lloc) i l’antroponímia 
(noms de persona)». Llegiu tot l’article 

 La Societat d’Onomàstica aprova en assemblea les quotes socials de 2012. La 
quantitat aprovada és de 35 €, de manera que no augmenta la quantitat de 2011.  

 La memòria de 2011 ja és al web. Descarregueu-vos del web de la SdO la 
memòria de 2011 amb les activitats i els projectes que s’han dut a terme. La 
trobareu a: http://www.onomastica.cat/ca/la-sdo. 

 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda/17th-international-congress-of-the-names-society-of-southern-africa-nsa
mailto:mathonsi@ukzn.ac.za
http://namesociety.org.za/
http://namesociety.org.za/
mailto:mazibukog@ukzn.ac.za
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/enric-moreurey-la-passio-pels-noms-de-joan-tudela-a-lamallacat
http://blocs.lamalla.cat/joantudela/2012/01/09/enric-moreu-rey-la-passio-pels-noms/
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-societat-d’onomastica-aprova-en-assemblea-les-quotes-socials-de-2012
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-memoria-de-2011-ja-es-al-web
http://www.onomastica.cat/ca/la-sdo
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/fullassociació.pdf
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  Enllaços 

 Portal de Ditados Tópicos Galegos 

Aquest portal és iniciativa de l’Instituto da Lingua Galega i reuneix en una base de 
dades en línia ditados tópicos tradicionals gallecs, és a dir, gentilicis, 
pseudogentilicis, renoms, refranys o dites sobre poblacions gallegues i els seus 
habitants. Les dades incloses són el resultat del treball que va generar el 
Diccionario geográfico popular de España, un projecte que va posar en 
funcionament l’escriptor Camilo José Cela, sempre molt interessat en la cultura 
popular.  

La Fundación Camilo José Cela i l’Instituto de Lingua Galega van signar un 
conveni a partir del qual es fa públic el material del Diccionario. És la primera fase 
del portal que proporciona les fitxes i la informació que Cela va recollir per Galícia. 
Es va dissenyar aquesta base de dades ―amb contingut molt ampli i ric pel que fa a 
l’onomàstica i la cultura popular— que reuneix, analitza i difon per primera vegada 
l’ambiciós projecte del Nobel.  

Cela va aconseguir emprendre aquesta empresa de recollida de dades, amb l’ajuda 
del seu fill, però no obstant això, no la va poder finalitzar; només va obtenir un volum 
(publicat el 1998) dels dinou llibres que havia inicialment planificat.  

L’escriptor parlava sobre la informació onomàstica com “la más desnuda y frágil 
huella del hombre, su voz nombrando o no más que aludiendo al otro hombre 
que ve y a su paisaje doméstico y familiar” (Cela, C.J. 1998. Diccionario 
geográfico popular de España. 1. Introducción a la dictadología tópica. Madrid: 
Noesis). 

 

 

Mostra de la base de dades del portal de ditados: Xosé Afonso Álvarez Pérez (dir.): Portal de ditados tópicos 
galegos. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.es/ditados> 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
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Els llistats que s’obtenen en la cerca dins de la base de dades ofereixen un material 
molt valuós en cada entrada, que conté una fitxa completa amb el tipus, la font, la 
província, el concello, la parròquia i la localitat, i proporciona informació detallada 
sobre el nom dels habitants d’un lloc, els seus i renoms i si hi ha qualsevol dita o 
refrany que parli sobre aquests.  

Són molt interessants les enquestes que es van dur a terme a la població, que van 
incloure preguntes sobre el propi poble i també sobre els pobles veïns, per tal de 
detectar els renoms dels habitants d’un altre localitat.  

Aquestes enquestes es van poder realitzar gràcies al servei de correus, als carters, 
concretament, que en van repartir unes 25.000. Es poden consultar en cadascuna 
de les entrades de la base. 

En total, el portal conté 3.922 formes, contingudes en 1.212 fitxes (que es 
conserven a la Fundació Camilo José Cela). Segons la categoria de l’ítem, trobem 
que hi ha 1.207 gentilicis, 1.559 renoms col·lectius, 328 refranys, 786 corrandes 
i cançons i 42 topònims. 

 

 

 

Aquest projecte ha estat dirigit per Xosé Afonso Álvarez, i desenvolupat per David 
Rodríguez i Damián Suárez. Si el voleu conèixer més a fons, consulteu el web del 
portal, on trobareu algunes publicacions sobre aquest treball fet per a cadascuna de 
les províncies gallegues. 

A més, Xosé Afonso Álvarez va presentar aquest treball al XXIV Congrés ICOS 
sobre Ciències Onomàstiques, celebrat el passat setembre a Barcelona, amb el títol 
Edición de los materiales gallegos del Diccionario Geográfico Popular de 
España de Camilo José Cela (actes pendents de publicar).  

 

 

FES- NOSTRE TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A 
CONSERVAR EL PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari 
d’inscripció o envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 

 

http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/fullassociació.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/fullassociació.pdf
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  Notícies 

 El Plenari aprova per unanimitat el Reglament de la Toponímia d’Alzira (Ribera 
Alta). «L’Ajuntament d’Alzira va aprovar per unanimitat [...] el Reglament de 
Toponímia local. Un reglament que té com a objectiu la defensa i la conservació de 
la toponímia alzirenya, així com evitar la seua desaparició i la inclusió de noms 
banals, híbrids, pejoratius o comercials. A més tindrà en compte les prescripcions 
relatives a la toponímia i senyalització del Reglament d’Ús i Normalització del 
Valencià a la Ciutat d’Alzira.» Si voleu saber-ne més, premeu aquí. 

 Desconnectat el Fòrum de la SdO. El fòrum de la Societat ha estat desconnectat 
per manca de participació. Esperem endegar aviat l’activitat a les xarxes socials.  

  Novetats editorials 

 Onomàstica del terme municipal de Porrera, de Ramon Amigó. Treballs de 
l’Oficina d’Onomàstica; 21. Publica IEC (Barcelona, 2011). Pàgines: 363 (4 fulls de 
làm.). Preu: 40 €. El darrer llibre d’Amigó es va presentar el 17 de gener a 
l’Ajuntament de Porrera. Hi van intervenir la regidora Teresa Fernández; Josep 
Moran, director de l’Oficina d’Onomàstica, i el geògraf Òscar Borràs.  

  Enllaços 

 Nomenclàtor del carrerer de Lleida. Us podeu descarregar aquest llistat en línia 
de carrers de Lleida del web de l’ajuntament. 

 Toponimia y antiguos caminos. Recuperación de la toponimia tradicional y los 
antiguos caminos tradicionales, dins de “La Palabra Habitada” de Cantàbria. 
Recull de notícies sobre toponímia. 

 

 

FES- NOSTRE TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A 
CONSERVAR EL PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari 
d’inscripció o envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-plenari-aprova-per-unanimitat-el-reglament-de-la-toponimia-local-d%E2%80%99alzira-ribera-alta
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-plenari-aprova-per-unanimitat-el-reglament-de-la-toponimia-local-d%E2%80%99alzira-ribera-alta
http://www.alzira.es/alziraPublic/inicio/noticias/hemeroteca?noticia=e600c9e9-92cd-4e01-a3f7-30751ed5c692&idioma=vc
http://www.onomastica.cat/ca/news/desconnectat-el-forum-de-la-sdo
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastica-del-terme-municipal-de-porrera
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=coleccions_bibliografiques&subModuleName=&method=start&LIST.ID=COLLECCIONS_CATALOGRAFIQUES&idColleccio=177
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=coleccions_bibliografiques&subModuleName=&method=start&LIST.ID=COLLECCIONS_CATALOGRAFIQUES&idColleccio=177
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://cartolleida.paeria.es/lleidaoberta/descarrega.aspx?id=44
http://www.scoop.it/t/toponimia-y-antiguos-caminos
http://www.scoop.it/t/toponimia-y-antiguos-caminos
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  Agenda 

 Presentació de les actes del XXXIII Col·loqui de Montblanc, pel Centre d’Estudis 
de la Conca de Barberà i amb la presència d’Albert Turull i Rubinat, vicepresident de 
la Societat d’Onomàstica.  

Serà el proper diumenge 12 de febrer a les 12.30 h a la sala d’actes del Museu Arxiu 
de Montblanc i Comarca (C/ Josa, 6, Montblanc). 

 XVIe Colloque International d’Onomastique. Del 12 al 14 de setembre de 2012 a 
l’Université de Liège. Organitza: Société Française d’Onomastique, (SFO, Paris, 
Archives Nationales), Comission Royale de Toponymie et dialectologie (secció 
valona) i Université de Liège.  

1- Modes et modeles en onomastique 
2- Onomastique belgoromane 

Presideix el comitè científic Marie-Guy Boutier (Université de Liège) i Michel Tamine 
(SFO); el formen: E. Baiwir, Marie-Guy Boutier, Jean-Claude Bouvier, Jean Germain, 
X. Gouvert, M. Tamine, G. Taverdet, M. Willems. 

Durant aquest mes de febrer sortirà la segona circular amb el programa i les 
informacions per a les persones que hi vulguin assistir. 

  Recursos 

 Einescat, del Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca. Inclou 
una apartat sobre toponímia i un altre sobre normalització de cognoms, que es basa 
sobretot en oferir enllaços d’interès.  

Hi podeu trobar, a més, altres temes relacionats amb la llengua (diccionaris, 
gramàtiques, consultes, jocs, models de documents, traductors en línia, materials, 
articles sobre llengua, i un llarg etcètera). 

  Llibres 

 Toponimia de Tierra de Biescas. 
Publiquen l’Ajuntament de Biescas i Comarca 
Alto Gállego. 2a edició, 2010.  

Descarregueu-vos el PDF de l’exemplar. 

 

 

 

 
FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o envia les 
teves dades a toponimia@onomastica.cat. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-de-les-actes-del-xxxiii-col%C2%B7loqui-de-montblanc
http://www.onomastique.asso.fr/spip.php?article156
http://www.onomastique.asso.fr/spip.php?article156
https://sites.google.com/site/einescat/
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1&action=contacts&id_contact=130&id_parent=1&id_lang=0
http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/BDPCA_10.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/feste039n-soci
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  Notícies 

 Euskarabidea o Instituto Navarro del Vascuence, juntament amb la Federación 
Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, recopilaran i difondran topònims 
relacionats amb les activitats esportives de muntanya 

El conveni de col·laboració signat entre ambdues entitats té l’objectiu de 
recopilar, oficialitzar i difondre els topònims de muntanya navarresos.  

La recollida de topònims, la seva determinació oficial es faran d’acord 
amb els criteris de la comissió d’experts de les Nacions Unides i la Real 
Academia de la Lengua Vasca -Euskaltzaindia. Les entitats 
organitzadores ja porten anys col·laborant i treballant en la revisió de la 
toponímia de les rutes de muntanya, però ara es durà a terme aquest 
mateix treball de manera sistemàtica. 

 El Club Xeito organitza un concurs de toponímia  

El concurs d’aquesta entitat lleonesa organitza el I Concurso de Recogida de 
Toponimia Concha de Lama. Hi Col·labora la Diputación de León i l’Instituto 
Leonés de Cultura. 

El recull es podrà fer dels termes municipals de 
Villablino, Murias de Paredes, Riello, Palacios del Sil, 
San Emiliano i Cabrillanes. Caldrà recollir els topònims 
que es coneguin dels pobles esmentats i que ha 
d’incloure paratges, prats i tots els altres elements. Es 
farà aquesta recollida de la forma més completa que 
sigui possible i haurà d’incloure obligatòriament: breu 
descripció geogràfica, històrica i general de la localitat, 
llistat ordenat alfabèticament de topònims, amb una breu 
descripció de cadascun d’ells seguint els exemples que 
s’indiquen al web; la localització al mapa, foto o ortofoto 
de tots els elements recollits, de manera que quedi clara 
la seva localització. 

Tots els treballs han de ser inèdits. Llegiu les condicions d’enviament al web del 
Club Xeito. El jurat estarà format per persones vinculades al món de l’onomàstica i 
es coneixerà el guanyador abans del 31 de desembre de 2012. El premi està dotat 
amb 300 euros i la publicació del material.  

 Es fa públic l’acord de dissolució del Consorci Casa de les Llengües 

«El Consorci Casa de les Llengües es va crear el 2005 per a promoure i facilitar la 
preservació, l'ús i el desenvolupament de les llengües del món, com a vehicle de 
comunicació, civilització i diàleg, com a patrimoni cultural de la humanitat, i com a 
dret de les persones i les comunitats lingüístiques.» 

http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20111227/20111227_AG.pdf 

http://www.onomastica.cat/ca/news/euskarabidea-i-la-federacion-navarra-de-deportes-de-montana-y-escalada-recopilaran-i-difondran-
http://www.onomastica.cat/ca/news/euskarabidea-i-la-federacion-navarra-de-deportes-de-montana-y-escalada-recopilaran-i-difondran-
http://www.onomastica.cat/ca/news/euskarabidea-i-la-federacion-navarra-de-deportes-de-montana-y-escalada-recopilaran-i-difondran-
http://www.mendinavarra.com/Portal/noticias_ultimas.php?id=170
http://www.xeitu.es/concurso_de_toponimia.html
http://www.xeitu.es/concurso_de_toponimia.html
http://www.xeitu.es/
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  Enllaços 

 Terr@sit. Infraestructura de Dades Espacials de la Comunitat Valenciana. 
Portal de territori dels ciutadans 

Què aporta pel que fa a la toponímia? Gràcies a la col·laboració entre l’Institut 
Cartogràfic Valencià (ICV) i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) es pot 
disposar a Terr@sit, el geoportal promogut per la Generalitat Valenciana i implantat  
per l’ICV, del Nomenclàtor toponímic de la Comunitat Valenciana.  

Podeu accedir a una gran base de dades toponímica georeferenciada que vol 
conèixer, difondre i conservar la toponímia menor i major del territori. S’han introduït 
més cent mil topònims de la Comunitat Valenciana a una base de dades, noms que 
anteriorment l’AVL havia recollit i que en una fase posterior l’ICV va georeferenciar.  

Com s’han recollit els topònims per al Nomenclàtor? L’AVL va seleccionar els 
enquestadors per al recull de la informació toponímica sobre un mapa 1:10 000. 
Després es va crear una base de dades Access i els tècnics de l’ICV van introduir la 
informació toponímica dels 50.000 topònims inicials. 

Què sabem sobre la base de dades actual? La base de dades té actualment 
110.000 topònims, treballen en el projecte més de 80 tècnics i lingüistes i 
s’incorporen, aproximadament, uns 500 topònims cada setmana. 

 

Imatges del Visor 2D, resultat de la cerca del topònim Ontinyent. 

http://terrasit.gva.es/
http://www.icv.gva.es/
http://www.icv.gva.es/
http://www.avl.gva.es/inici.html
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Què és el Visor 2D? És la interfície en què es pot consultar el nomenclàtor de la 
Comunitat Valenciana. Es presenta en tres parts amb informació variada: la visualització 
cartogràfica, les eines i quadres de cerca i, a la dreta, el mapa guia i la gestió de capes 
(vegeu imatge pàg. 1). 

Com es presenta la informació cartogràfica? Amb l’ortofoto com a fons cartogràfic de 
referència, es visualitzen també els límits municipals, la cartografia vectorial, etc. Hi 
trobareu les coordenades UTM per a la geolocalització dels elements cartogràfics. 

L’aplicació segueix els continguts que en aquesta matèria recomana la directiva INSPIRE 
de la Unió Europea, amb la finalitat que tots els estats membres comparteixin una mateixa 
estructura de base de dades, de manera que sigui més fàcil l’intercanvi de la informació i 
l’optimització de recursos.  

A més, visors temàtics: quins són? Imatges històriques de la Comunitat Valenciana, 
imatges sobre Medi Ambient, el Sistema d’Ocupació del Sòl i la Guia de carrers. 

 

Quins altres serveis ofereix el Terr@asit? Cartociudad; Xarxa geodèsica de la 
Comunitat Valenciana, Cartografia 1: 200.000; Ortofoto digital, Cartografia cadastral, 
Espais protegits; Sistema d’informació urbanística, Ordenació Territorial, Platges, Terreny 
Forestal, entre d’altres. 

L’aplicació per a nomenclàtors toponímics a Internet s’ha pogut desenvolupar gràcies a un 
equip multidisciplinari (aportació cartogràfica de Carlos Embuena; geogràfica de Joan 
Carles Membrado, i informàtica de Quique Araque). El projecte es va presentar dins del 
XXIV Congrés Internacional ICOS sobre Ciències Onomàstiques celebrat a Barcelona 
el setembre de 2011, a la secció Cartografia i noms de lloc, noves plataformes de 
gestió de la informació. Podreu consultar l’article a les actes del congrés. 

D’interès 
A més de les imatges que permet el 
visualitzador es poden trobar enllaços 
relacionats amb mapes antics, delimitació 
territorial, biodiversitat, etc., i fins i tot 
comparar la informació sol·licitada amb 
mapes històrics de la zona. 
 

Des del Terrasit, es podrà utilitzar el 
Visor 3D i sobrevolar tot el territori. A més, 
les rutes es poden introduir al GPS (cal 
descarregar-se l’aplicació). 

 



  
  
 Full de novetats Onomàstica.cat  16/02/2012          Núm. 126 
 

www.onomastica.cat  3 

 

  Toponímia 

 L’Acadèmia Valenciana de la Llengua publica la denominació actualitzada dels 
pobles valencians 

La taula sobre topònims de pobles valencians és a disposició de tothom a la pàgina 
web de l’AVL: http://www.avl.gva.es/inici.html.  

Hi trobareu el nom valencià, el nom oficial, el gentilici que correspon i la predilecció 
lingüística de la denominació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 
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 Agenda 

 Congrés-convegno di Onomastica (Indirizzo di Onomastica del Dottorato di Studi 
Euroasiatici: indologia, linguistica, onomastica, Scuola di Dottorato di Studi 
Umanistici, Università di Torino). Els dies 19 i 20 d’abril de 2012.  

2a Circular  

Temes: La zoonímia en l’onomàstica 

Els assentaments i les circulacions onomàstiques a la Mediterrània 

Organitza: Postgrau de Toponímia.  

Hi col·laboren: Departament de Filologia Catalana de la Universitat 
de València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Consell Valencià 
de Cultura, UNESCO València. 

Inscripcions: Gratuïtes fins al 10 d’abril. Cal escriure a Emili 
Casanova: emili.casanova@uv.es 

 

 

Programa: 

19, d’abril 
- 9’00 h, lliurament de materials 
- 9’15 h, inauguració 
- 9’30-11’15 h, sessió inaugural: “Zoonímia”:  

Rubio/Rossebastiano/Billy/Ballester 

Descans 

- 11’40-14’00 h: Rubano/Felecan-Felecan/Papa/Cacia/Becker 

Dinar  

- 16-18’15 h: Garcia Osuna/Ros/Carta/Laera/Semeraro 

Descans 

- 18’30-20’15 h: Circulació per la Mediterrània: 
Castellvell/Domínguez/Pasqual/Casanova 

20 d’abril 
- 9-11’30 h, sessió inaugural: “Circulació per la Mediterrània”: 

Ferrer/Caffarelli/Brincat/Llorca/Dettori/Peytaví 
- 12’00-14 h: Mira/Gironés-Sicluna/Terol/Hernàndez/Escrivà 

Dinar oficial 

- 16’30-19’30 h, reunió de la Scuola di Dottorato/ Visita guiada per la ciutat de 
València 

- 22’30 h, recital de Lluís Fornés sobre poetes valencians 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/congresconvegno-di-onomastica
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/congresconvegno-di-onomastica
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/congresconvegno-di-onomastica
mailto:emili.casanova@uv.es
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Ponències i comunicacions 

▪ Ballester, X.-Mata, X. (UV), Los nombres latinos derivados de zoónimos 

▪ Becker, Lidia (U. Hannover), Zoónimos en la antroponimia y el contacto de lenguas 

▪ Billy, Pierre-Henri (U. París-Sorbonne), Les animaux dans les noms propres 
composés verbaux en France 

▪ Brincat, Joseph M. (U. Malta), I cognomi spagnoli a Malta, degli Aragonesi ad oggi 

▪ Cacia, Daniela (U. Torino), Tracce zoonimiche nell’antroponimia cuneese 

▪ Caffarelli, Enzo (RION), Antroponimia italiana de origen hispánico 

▪ Carta, Carla (U. Cagliari), Nomi aggiunti da zoonimi nella Sardegna medievale 

▪ Casanova, E. (UV-AVL), Lèxic deonomàstic al s. XIV valencià 

▪ Castellvell, Ventura (SdO), Antroponímia occitana a la ciutat de Tortosa l’any 1637 

▪ Dettori, Antonietta (U. Cagliari), Considerazioni sul soprannome familiare in area 
italiana con particolare attenzione alla Sardegna 

▪ Domínguez, Neus (Postgrau UV), Una boutique Zara al Benaguasil del segle XVIII 

▪ Escrivà, Vicent (UV), Els noms propis en l’obra d’Enric Valor 

▪ Felecan, D.- Felecan, O. (U. Baia Mare), Considérations concernant les zoonymes: 
attribution et classification des noms dans le cas des chats de compagnie 

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

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

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

▪ Hernández, Francisco José (Postgrau UV), Origen de l’onomàstica de la Carta de 
Població d’Alcàsser 

▪ Laera, Giovanni (U. Bari), Zoonimia nell’onomastica medievale della Puglia Centro 
Settentrionale: riflessi lessicali 

▪ Llorca, Francesc (UA-Alacant), Alacant: Terra de cruïlla de cognoms 

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

▪ Papa, Elena (U. Torino), Zoonimi nella toponomastica del Piemonte 

▪ Peytaví, Joan (U. Perpinyà), Migracions al Sud de França de cognoms valencians 
descendents dels Potes Negres d’Algèria 

▪ Ros, Honorat (AVL), Els zootopònims en el Corpus Toponímic Valencià 

▪ Rossebastiano, Alda (U. Torino), Vacca e affini nell’onomastica italiana 

▪ Rubano, Anna Luisa (U. Bari), Tra equini e ruminanti Cognomi da zoonimi in area 
pugliese 

▪ Rubio, Josep E. (UV-IIFV), La influència dels bestiaris medievals en l’onomàstica 

▪ Semeraro, Maria (U. Bari), “Come gli dicevano” tracce di zoonimia nei supranommi 
della Puglia centromeridionale 

▪ Terol, Vicent (A. d’Ontinyent), Els fenòmens migratoris en una comarca valenciana: 
la Vall d’Albaida (s. XV-XVI) 

▪ Vicens Pasqual, Josep (A. Pego), Cognoms de fora del Regne de València 
incorporats a Pego entre 1553 i 1661 
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 Agenda 

 Toponimia. Curso de formación de 
especialistas. Març 2012. Curs itinerant 
que se celebrarà els dies 2, 3, 9, 10, a 
Vigo; 16, 17, a Pontevedra, i 23 i 24, a 
Gondomar. 

Places limitades per a 40 persones, amb 
prioritat per als llicenciats en filologia 
gallega, en humanitats, geografia i història i 
mestres. 

Es podran realitzar pràctiques.  

Preinscripcions del 13 al 22 de febrer, 
inclosos, enviant un correu electrònic a 
oficina@minhor.org (Instituto d’Estudos 
Miñoranos).  

Preu: 30 € (15 € per a aturats i estudiants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oficina@minhor.org


  
  
Full de novetats Onomàstica.cat  23/02/2012          Núm. 127 

4 www.onomastica.cat 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
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  Novetats editorials 

 Cuando Castilla-la Mancha era Al-Ándalus, de Juan Antonio Chavarría Vargas. 
Biblioteca Añil; 50. Publica Almud Ediciones. Preu: 18 €. 

 

«[...] la geografía y toponimia de Castilla-la Mancha 
desde la perspectiva de las fuentes árabes. Su 
marco es, pues, la territorialidad de Al-Ándalus en las 
hoy nombradas tierras castellano-manchegas. Todos 
sus espacios provinciales se hallan representados: 
Toledo, por dos veces, la vasta extensión de Ciudad 
Real, Cuenca capital que vale por si sola, la 
Guadalajara serrana y alcarreña y los llanos de 
Albacete donde se levanta la multisecular Chinchilla. 
[...]. Se trata de relacionar determinados ámbitos 
geográficos con su toponimia patrimonial andalusí, 
diversa en su carácter y origen etimológico 
(prerromano, latino-romance, árabo-bereber). Por 
eso a la vez que recorre caminos geográficos de la 
región, se detiene en su toponimia, complementada 
casi siempre por datos históricos, arqueológicos, 
paisajísticos o urbanos, a veces incluso 
legendarios.»  

Font: Almud Ediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A 
CONSERVAR EL NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el 
formulari d’inscripció o envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 
 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/cuando-castillala-mancha-era-alandalus
http://www.tienda.editorialalmudclm.es/
http://www.tienda.editorialalmudclm.es/
mailto:toponimia@onomastica.cat
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  Enlaços. Revistes digitals 

 Publicat el número 44 de la “Revista Catalana de Geografia” 

La “Revista Catalana de Geografia. Revista digital de geografia, cartografia i 
ciències de la Terra" (IV època / volum XVII / núm. 44 / febrer 2012) recull en aquest 
número les aportacions de les II Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos 
Espaciales que van tenir lloc a Barcelona el novembre de 2011, sobre l’accés i la 
visualització de dades geoespacials, la difusió de la informació geogràfica per mitjà 
de geoportals. Per veure’n el contingut, premeu aquí. 

  

  Novetats editorials 

 Josep M. de Casacuberta i Roger: sessió en memòria, que va tenir lloc a la Sala 
Pere i Joan Coromines el 25 de gener de 2011. Semblances biogràfiques ; 55. 
Institut d’Estudis Catalans, (Barcelona, 2012). Pàgines: 28. 

Al l’apartat de publicacions del web de l’IEC us podeu descarregar els textos 
d’aquest homenatge, que són: 

- Homenatge a Josep M. de Casacuberta i Roger (1897-1985), amb motiu del 
vint-i-cinquè aniversari del seu traspàs 

- Introducció, per Isidor Marí 
- Josep M. de Casacuberta i l'Institut d'Estudis Catalans, per Josep Moran 
- Josep M. de Casacuberta: patriota, editor i erudit, per Josep Massot  

 Més informació: Vida i obra: Josep M. de Casacuberta (web IEC) 

 

 Petit atles lingüístic del domini català, per Joan Veny. Volum 3. Publica l’Institut 
d’Estudis Catalans (Barcelona, 2011). Pàgines: 323. Mapes: 194 (comparatius, 
fonètics, morfològics i lèxics). Preu: 24 €. Dirigeixen el projecte Joan Veny i Lídia 
Pons (Universitat de Barcelona). 

«En quins punts del domini lingüístic català en diuen domenge, del diumenge? On 
l’església és iclésia, iglésia o ilésia? La resposta a aquestes preguntes es pot trobar 
en el tercer volum del Petit atles lingüístic del domini català, de Joan Veny. [...]» 
Font: IEC. Saber-ne més. 

 
 

 
FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A 
CONSERVAR EL NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el 
formulari d’inscripció o envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 
 
 

http://www.onomastica.cat/ca/news/publicat-el-numero-44-de-la-%E2%80%9Crevista-catalana-de-geografia%E2%80%9D
http://www.rcg.cat/
http://www.rcg.cat/?edition=81
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/josep-m-de-casacuberta-i-roger-sessio-en-memoria
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=15428
http://scg.iec.cat/Scg7/Scg72/S720016a.htm
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/petit-atles-linguistic-del-domini-catala
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=novetats_editorials&subModuleName=darreres_novetats&idCatalogacio=15408
mailto:toponimia@onomastica.cat
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  Agenda 

 18a Conferència del LIBER Groupe des 
Cartothécaires, que tindrà lloc els dies 
17 i 18 d'abril de 2012 a Barcelona, a la 
seu de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
(Parc de Montjuïc, Barcelona).  

Organitzen: Grup de Cartotecaris del 
LIBER i ICC. 

Totes les conferències seran en anglès i 
no hi haurà servei de traducció.  

Correu de contacte: cartoteca@icc.cat. 
Consulteu tots els detalls clicant aquí. 

 

 7è Workshhop "Digital Approaches to 
Cartographic Heritage", a Barcelona els 
dies 19 i 20 d'abril, a la seu de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

Per saber-ne més i veure el programa, 
premeu aquí.  

 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

  Agenda de març 2012 

 02/03/12 Curs de toponímia: Curso de formación de especialistas 

Març 2012. Curs itinerant que se celebrarà els dies 2, 3, 9, 10, a Vigo; 16, 17, a 

Pontevedra, i 23 i 24, a Gondomar. Places limitades per a 40 persones, amb prioritat 

per als llicenciats en filologia gallega, en humanitats, geografia i història [...] 

 07/03/12 Curs de toponímia de la Fundación Mejora 

Curs bàsic d’introducció a la toponímia organitzat per la Fundación Mejora, de Caja 

Vital Kutxa. Del 7 al 15 de març de 2012, els dimarts i els dijous de 12 a 13.30 h. [...] 

 22/03/12 Col·loqui internacional: Défis de la toponymie synchronique : 
structures, contextes et usages  

 
(Premeu sobre el títol per saber-ne més.) 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/18a-conferencia-del-liber-groupe-des-cartothecaires
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/18a-conferencia-del-liber-groupe-des-cartothecaires
http://www.icc.cat/
http://www.libereurope.eu/
mailto:cartoteca@icc.cat
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartoteca/Consulta-de-catalegs/La-Cartoteca/Serveis/LIBER-GdC
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/7e-workshhop-quotdigital-approaches-to-cartographic-heritagequothttp:/www.onomastica.cat/ca/agenda/7e-workshhop-quotdigital-approaches-to-cartographic-heritagequot
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/7e-workshhop-quotdigital-approaches-to-cartographic-heritagequothttp:/www.onomastica.cat/ca/agenda/7e-workshhop-quotdigital-approaches-to-cartographic-heritagequot
http://xeee.web.auth.gr/ICA-Heritage/2011_2015/BARCELONA_2012/index.htm
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/curs-de-toponimia-curso-de-formacion-de-especialistas
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/curs-de-toponimia-de-la-fundacion-mejora
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
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  Any Alcover 

 

 La Institució Pública 
Antoni M. Alcover presenta 
l’Any Antoni M. Alcover.  

Si voleu fer-ne el seguiment o 
conèixer els actes que s’han 
preparat en motiu dels 150 anys 
del seu naixement, consulteu el 
web oficial d’aquesta institució. 
També hi trobareu informació 
força extensa sobre la seva vida i 
obra, el I Congrés, les rondalles, 
etc. 

  Materials a la Xarxa 

 “Foncebadón, una Fervencia en el Camino” (04/03/2012, Diario de León). Dins 
de l’apartat Geografías Cercanas, un article sobre la desaparició i l’extinció d’alguns 
topònims tradicionals.  

  Enllaços Mapes antics 

 Old Maps Online 

Aquest portal reuneix mapes antic i moderns. S’hi poden fer cerques des de l’any 
1000 al 2010. És un projecte interessant que serveix d’aparador als mapes històrics 
de cartoteques d’arreu del món. 

 

 

 
FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A 
CONSERVAR EL NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el 
formulari d’inscripció o envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 
 

http://www.onomastica.cat/ca/news/la-institucio-publica-antoni-m-alcover-presenta-l%E2%80%99any-antoni-m-alcover
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-institucio-publica-antoni-m-alcover-presenta-l%E2%80%99any-antoni-m-alcover
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-institucio-publica-antoni-m-alcover-presenta-l%E2%80%99any-antoni-m-alcover
http://www.institucioalcover.org/
http://www.diariodeleon.es/noticias/filandon/foncebadon-una-fervencia-en-camino_672676.html
http://www.oldmapsonline.org/
mailto:toponimia@onomastica.cat
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 Onomàstica. Bibliografia i recursos 

 La toponímia dels antics pescadors de Calella de Palafrugell (105 senyes de 
pesca), per Gerard Pareras Niell (Palafrugell, 2012). Treball de recerca d’un 
estudiant de l’IES Frederic Martí Carreras de Palafrugell, amb l’assessorament del 
Museu de la Pesca. Pàg.: 55.  

 «[...] Les senyes eren les referències geogràfiques que empraven els pescadors 
artesanals per ubicar en el mar un calador de pesca. A partir de la triangulació de 
diferents referències visuals de la costa (edificis, muntanyes, carreteres, etc.) 
aconseguien localitzar els llocs més adients per calar els ormeigs i aconseguir una 
bona pesquera.[...].» Ressenya del Museu de la Pesca de Palamós. Font: Museu 

de la pesca. 

Es pot consultar aquesta referència a Documare. Centre de Documentació de la 
Pesca i el Mar. Hi podeu trobar també la referència de diverses obres sobre 
toponímia litoral i marítima. (Vegeu els resultats de la cerca). Disposa també d’un 
fons cartogràfic amb cartes nàutiques antigues i modernes, plànols 
d’embarcacions, gravats, il·lustracions, etc. 

 Bases de dades de premsa del Centre de Documentació de Llengua Catalana 
(Generalitat de Catalunya). Vegeu els resultats de la consulta sobre Onomàstica a 
la premsa de tot l’Estat i llegiu tots els articles des de l’1 de gener de 2012 fins avui. 

 Toponímia de la parròquia d’Encamp. La parròquia d’Encamp ha publicat la 
toponímia amb ortofoto com a fons cartogràfic de referència, en versió PDF (juliol de 
2011), i l’ofereix als usuaris des del seu web. Us el podeu descarregar des d’aquí.  
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http://www.onomastica.cat/ca/novelty/la-toponimia-dels-antics-pescadors-de-calella-de-palafrugell-105-senyes-de-pesca
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/la-toponimia-dels-antics-pescadors-de-calella-de-palafrugell-105-senyes-de-pesca
http://www.museudelapesca.org/
http://www.museudelapesca.org/index.php/component/content/article/250-un-treball-de-recerca-recupera-les-senyes-dels-pescadors-de-calella-de-palafrugell
http://www.documare.org/index.php
http://www.documare.org/index.php
http://www.documare.org/index.php/cataleg-documare/catalog?search=topon%C3%ADmia
http://extranet.cultura.gencat.cat/CercadorPremsa/noticia.do?reqCode=search&data=01-01-2012&dataFi=13-03-2012&titol=&diari=&edicio=&autor=&idAutor=&descriptor1=10&relDesc1=&genere=&ambit=&llenguaTractada=&llenguaNoticia=&textLliure=
http://www.encamp.ad/Front_Web/Pagina-final/_yG15UZlvEtWWAn1_xUTtDBs79V-rqNUaMX0Tz0j8Mh0xJ_Mblw7OKT9LuLPlGH5a
http://www.encamp.ad/files/14-807-ARXIU/Ultima%20versió%20topo.pdf
mailto:toponimia@onomastica.cat
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  Noms i territori. No us podeu perdre... 

Els 100 cims més emblemàtics de Catalunya  

La web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya acull un gran treball sobre els 
100 cims més emblemàtics de Catalunya, la idea del qual va sorgir a partir de 
la interacció entre la cartografia i l’excursionisme, que van confluir en les 
primeres jornades celebrades sobre aquest tema a la seu de l’ICC (2004).  

Els cims van ser seleccionats a partir d’un criteri geogràfic, de notorietat 
cultural, històrica, literària i fins i tot de significació per al país. Altres entitats 
consultades, com ara l’Institut d’Estudis Catalans, la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya o la Direcció General de Turisme també hi van 
aportar els seus comentaris i suggeriments.  

L’ICC va realitzar els treballs de mesurament dels cims i els va finalitzar l’any 
2010, emprant les tècniques més avançades en l’àmbit de la geodèsia. A més 
del treball cultural de fons associat a aquest projecte, s’han obtingut dades de 
gran valor tècnic i geogràfic en establir l’altitud exacta del punt natural més 
elevat dels cims emblemàtics del país.  

La informació sobre aquests cims es poden consultar al Vissir3 (vegeu 1), de 

manera que clicant sobre el punt  i després sobre el pictograma de cim us 
apareix una finestra amb un PDF (2) en què es detalla tota la informació 

(exemple de la Mola de Colldejou, Baix Camp, pàgina 2 ). A més, us podeu 
descarregar la llista de noms ordenats alfabèticament amb el codi i l’altitud.  

 

 (1) Imatge que proporciona el Vissir3 amb els 
pictogrames de tots els cims seleccionats 

 

(2) Imatge 
del  Vissir3 
amb la 
informació 
del cim que 
hem clicat 

 

 

 

 

http://www.icc.cat/vissir3/?mp_x=n%3A395762.5&mp_y=n%3A4618362.5&mp_zoom=n%3A1&mp_visibility_Topogr%26agrave%3Bfic=b%3A1&mp_opacity_Topogr%26agrave%3Bfic=n%3A1&mp_visibility_Ortofoto=b%3A0&mp_opacity_Ortofoto=n%3A1&mp_visibility_WMSP1000=b%3A0&mp_opacity_W
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartografia/Cataleg-i-informacio/Material-promocional-i-recursos/100-cims/Llista-100-cims
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  Materials a la Xarxa 

 Sant Josep, comentaris sobre l’onomàstica del 19 de març al bloc de Gabriel 
Bibiloni. Hi trobareu molts altres textos interessants sobre toponímia i antroponímia, 
escrits amb ironia, humor i criteri lingüístic. 

 Bloc: Arqueotoponimia. Toponimia prerromana, hidronimia paleoeuropea, 
etnografía, megalitismo y arte rupestre. Un bloc interessant que posa a l’abast 
nombrosos articles dedicats a la toponímia. 

 Talasonimia da costa sur de Galicia. Da punta da Caranguexo (Panxón, Nigrán) ó 
Regueiro da Gándara (Salcidos, A Guarda), per Xosé Lois Vilar Pedreira. Publica 
Institut de Estudos Miñoranos (2a edició de 2009). Ara el podeu consultar 
directament a la xarxa (premeu el títol de l’obra). 

 

  Novetats 

 Laxe no seus nomes, de Xosé Vidal Pérez. 

«Os topónimos, os nomes dos lugares, das terras de labor, dos montes, dos 
regos, dos ríos, dos areais, do litoral marítimo, etc., forman parte do 
patrimonio histórico e cultural do país.[...]» 

Entrevista a Xosé vidal Pérez, autor de Laxe no seus nomes a “La Voz de Galicia” 
sobre el seu llibre: «A toponímia cambiou pola súa transmisión oral».  

Consulteu també en PDF la Catalogación Toponímica del concello de Laxa. 

 Etnotoponimia de las tierras situadas entre las rías d’Avilés y d’Aboño, tesi 
doctoral de Cristian Longo sobre toponímia asturiana àmpliament comentada en 
aquest enllaç per Xulio Concepción, el seu director de tesi (llegida el passat 2 de 
febrer a la Facultat de Filologia de la Universitat d’Oviedo). Una acurada ressenya 
que aprofundeix en l’estudi de toponímia i que resumeix la tesi i el sistema seguit en 
la recerca des dels inicis del seu plantejament.  
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http://bibiloni.cat/blog/?p=1997
http://arqueotoponimia.blogspot.com.es/
http://ronsel.uvigo.es/images/Documentos/talasonimia_.pdf
http://www.concellodelaxe.com/turismo/info.php?id_seccionweb=192&id_info=214
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2012/03/13/toponimia-cambiou-pola-sua-transmision-oral/0003_201203C13C29921.htm
http://www.concellodelaxe.com/media/documentos/Toponimia_Laxe.pdf
http://www.xuliocs.com/index.php?pagina=http://www.xuliocs.com/cristlongetn.htm
mailto:toponimia@onomastica.cat
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  Agenda 

 Jornada a l’Institut Cartogràfic de Catalunya: Plataforma de Recursos de 
Geoinformació (PGR), el 12 d’abril a la seu de l’ICC. Presentació de l’espai web on es 
reuneixen diverses funcionalitats per a utilitzar l’inventari de geoinformació disponible a 
la xarxa IDEC a més d’altres serveis i aplicacions: 

▪ Accés a les dades geogràfiques o georeferenciades a la xarxa IDEC.  
▪ Eines simples i intuïtives per a la creació i personalització d’aplicacions.  
▪ Aplicacions preparades per a ser adaptades a les necessitats de l’usuari. 

 
La PRG és una eina que, de manera senzilla, intuïtiva i fàcil permet gaudir de les 
aplicacions i utilitzar les dades que precisa. 
 

▪ Permet els usuaris desentendre’s del manteniment i la millora de productes i 
aplicacions. 

▪ És un mitjà de cooperació entre administracions, representa un primer estadi de 
les organitzacions en la gestió territorial, gratuïta i fàcil d’utilitzar.  

▪ Permet convertir la informació que l’usuari entra en descriure les capes que crea 
en metadades ISO, que poden ser incorporades al catàleg IDEC, així com ser 
utilitzades com a catàleg dels mapes creats pels usuaris en l’entorn PRG. Es 
podran aprofitar els treballs que altres facin en publicar informació.  

Programa: 

 09.30 h. Benvinguda 

 09.45 h. Descripció de la Plataforma i les seves funcionalitats. 

 10.30 h. Usos en les entitats locals. CAOC 

 11.00 h. Atles de Geotermia. IGC 

 11.15 h. Aplicacions en l’ensenyament. IES Artès 

 11.30 h. Atles de Camins. CC Alt Penedès 

 11.45 h. Conclusions i propostes finals 

 12.00 h. Cloenda 

 

Per saber-ne més, premeu aquí. 

Si voleu fer  la inscripció, premeu aquí. 

Com arribar-hi: Autobusos: 55. / <M> L3 Poble Sec o 

Plaça Espanya. Premeu aquí per veure el mapa. 

 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-a-l’institut-cartografic-de-catalunya-plataforma-de-recursos-de-geoinformacio-pgr
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-a-l’institut-cartografic-de-catalunya-plataforma-de-recursos-de-geoinformacio-pgr
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/ICC/Agenda/(month)/04/(year)/2012
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Inscripcions/Inscripcio
http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?CONSULTA=Institut%20Cartogr%25E0fic%20de%20Catalunya&XYADDRESS=429486:4580392&zoom=7&xy=429511%3A4580585&capes=METRO,BUSTMB,&base=m
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  Agenda 

 Homenatge a Ramon Amigó. Dins de Jornades de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans a Reus. Dia 20 d’abril, a la sala d’actes del Centre de Lectura de 
Reus (carrer Major, 15).  

Programa: 

 11.00 Acte pel qual es dedicarà una sala de la Biblioteca del Centre de 
Lectura a Ramon Amigó 

 17.30 Obertura de les jornades a càrrec de les autoritats i dels representants 
de la Secció Filològica. 

Sessió dedicada a Ramon Amigó moderada per Josep Moran (membre de la 
Secció Filològica i director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC) 

 17.45 Montserrat Corretger (prof. agregada de la URV) i Xavier Ferré (prof. 
lector de la URV). Ramon Amigó, pedagog del territori 

 18.10 Miquel S. Jassans. Els vincles amb Ramon Amigó, el meu mestre 

 18.35 Eugeni Perea. El joc de pilota al Camp de Tarragona (s. XV-XX) 

 19.00 Carme Plaza (Dra. filologia catalana). Fronteres i senyorius en la 
toponímia de la Conca de Barberà 

 19.25 Col·loqui 

 20.00 Lectura del text de R. Amigó «L’esquena mascla de Montsant», del 
llibre Amb penyals d’un blau cansat, a càrrec de Montserrat Auqué, Dolors 
Esquerda i Dolors Juanpere, del col·lectiu En Veu Alta, i amb la col·laboració 
de Xavier Pié, saxo soprano. Direcció: Dolors Juanpere 

 

  Bibliografies onomàstiques 

 Centre de Documentació de Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de 
la Generalitat de Catalunya. “Obres seleccionades i comentades”. Obres que 
els han arribat i que ens presenten amb referència i comentades. Actualització fins a 
2011, inclosa la web de la SdO, que recull tots els articles disponibles dels butlletins. 
Les dues darreres incorporacions comentades són: 

▪ AMIGÓ I ANGLÈS, Ramon. Onomàstica i llenguatge: de cap a cap del país. 
Barcelona: Rafael Dalmau, 2011. (Camí Ral; 32). 262 p. 

▪ Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. 2a ed. rev. i ampl. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya: Institut d'Estudis Catalans, 2009. 3 vols. 

Consulteu aquesta selecció aquí. 

 Centre de Documentació de la DGPL Generalitat de Catalunya. “Onomàstica 
catalana. Toponímia i antroponímia (2000-2011)”. Hi trobareu revistes, llibres, 
articles dins d’obres, capítols de llibres, documents inèdits. Consulteu el recull 
d’obres aquí. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.iec.cat/activitats/agenda.asp?a_data=%2020/4/2012
http://www.iec.cat/activitats/agenda.asp?a_data=%2020/4/2012
http://www.onomastica.cat/ca/l039onomastica
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Docs%20del%20Centre%20de%20Documentacio/Bibliografies%20selectives/Arxius/COM_select_onomastica.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Docs%20del%20Centre%20de%20Documentacio/Bibliografies%20selectives/Arxius/select_onomasticaII.pdf
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  Novetats editorials 

 Morphologie der Familiennamen, per Fahlbusch Fabian, Rita Heuser, Jessica 
Nowak, i M. Schmuck. Nou volum del Deutscher Familiennamenatlas. De Gruyter 
(Berlin, 2012). Preu: 299 €.  

L’obra completa treballa amb més de mil mapes i comentaris que documenten els 
cognoms d’Alemanya, tant estadísticament com pel que fa a la seva distribució 
geogràfica. Un atles on es tracten diferents aspectes lingüístics dels cognoms amb 
dades culturals i històriques ben documentades. 

 Deutsches Ortsnamenbuch (Book of German Place Names), edició a cura de 
Manfred Niemeyer. De Gruyter (Berlin, 2012). Preu: 129.95 €. Articles d’ un grup 
d’investigadors que presenten un recull toponomàstic amb explicacions 
etimològiques, històriques i referències bibliogràfiques. Conté uns 3.000 topònims 
de l’àrea lingüística germànica. 

  Notícies 

 Josep Massot i Muntaner, soci de la SdO, premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes 2012 

Vegeu una selecció de notícies sobre aquest fet: 

 Monestir de Montserrat, departament de comunicació 

 La notícia 

 Vídeo sobre la notícia 

 La Vanguardia, de 26 de març de 2012  

 L’Institut d’Estudis Catalans 

 Alguns escrits sobre onomàstica de Massot i Muntaner: 

 Joan Coromines, filòleg, per Josep massot i Muntaner. “Llengua & 
Literatura : revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura” 
(Barcelona, 1997). Volum 8. P. 610-618. 

 Sobre l’etimologia Marià/ Marian/Mariano, per Josep Massot i Muntaner. A 
“Llengua & Literatura : revista anual de la Societat Catalana de Llengua i 
Literatura”. Volum 1 (Barcelona, 1986). P. 275-279 

 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A 
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http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.abadiamontserrat.net/(S(kqaybs45ovmnvdayaytx5wes))/App_Themes/White/Documents/Noticies/catala/premilletres.pdf
http://www.abadiamontserrat.net/(S(kqaybs45ovmnvdayaytx5wes))/App_Themes/White/Documents/Noticies/catala/premilletres.pdf
http://www.abadiamontserrat.net/(S(kqaybs45ovmnvdayaytx5wes))/videos.aspx?newsid=www.youtube.com/embed/KEcjspw_LMs
http://www.lavanguardia.com/cultura/20120326/54277124204/josep-massot-premi-d-honor-lletres-catalanes-omnium-cultural.html
http://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=442
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000034/00000061.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000114/00000071.pdf
mailto:toponimia@onomastica.cat
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  Novetats editorials 

 Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica (núm. 115). Actes del XXXI Col·loqui a 
Barcelona, que va tenir lloc a l’Institut Cartogràfic de Catalunya (2004). Publicació que 
correspon a desembre de 2009. Edició a cura d’Albert Turull. Contingut: 

 La Comissió de Toponímia de Catalunya  

Ponències 

 Albert TURULL. Un balanç i un futur per a l’onomàstica catalana  

 Pere BALAÑÀ. L’obra de Joan Coromines en relació amb el Barcelonès i les 
comarques del seu entorn  

Comunicacions 

 Juli MOLL. Qüestions de toponímia catalana  

 Miquel PARELLA. Noves eines per a l’estudi i la difusió de la toponímia  

 Lluïsa COLOMER i Anna TARDÀ. Validació històrica de la toponímia actual de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya a escala 1:5 000  

 Eva BLASI i Assumpta LLEONART. Requeriments actuals de la toponímia en els 
processos de producció cartogràfica  

 Manel FIGUERA. Excursionisme i toponímia  

 Núria VALDOVINOS. El valor cultural dels topònims en la restitució de la memòria 
històrica del lloc en àmbits intensament urbanitzats  

 Antoni JAQUEMOT. El ferro en la toponímia antiga  

 Josep MENARGUES. La toponímia dels mudèjars i moriscs de Crevillent registrada en 
els documents cristians  

 Héctor MORET i Maite MORET. Notes sobre onomàstica medieval de Mequinensa i 
Favara del Matarranya  

 Ventura CASTELLVELL. Toponímia antiga de les Terres de l’Ebre. El capbreu de Flix 
de l’any 1400  

 Vicenç M. ROSSELLÓ. La toponímia del primer mapa imprès del País Valencià 

 Santi ARBÓS. Aranès, català i espanyol: llengües en contacte en la toponímia 
documental de Salardú d’inicis del segle XVIII  

 Joan DOMÍNGUEZ BELL-LLOC. Els pobles edetans parlen els uns dels altres  

 Antoni ORDINAS i Miquel GRIMALT. Hodonímia dels carrers rurals de les Illes Balears. 
Algunes particularitats  

 Fèlix BRUGUERA. La pervivència dels noms de casa a Osor (la Selva)  

 Miquel VALLS. Demografia i onomàstica: distribució geogràfica dels fogatges del 
1497 i el 1553  

 Joan ABRIL i Albert MELIÀ. Tractament estadístic i lingüístic de la web d’onomàstica 
de l’Idescat  

 Joan ABRIL. Projecte d’explotació de la web de nadons en format multilingüe  

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/bulletin/xxxi-col%C2%B7loqui-de-barcelona
http://www.onomastica.cat/ca/bulletin/xxxi-col%C2%B7loqui-de-barcelona
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 Lletres Asturianes (Boletín Oficial de l'Academia de la Llingua Asturiana), número 
106. Revista anual de l’Acadèmia de la Llingua Asturiana. Publica: Academia de la 
Llingua Asturiana (Gijón, 2012). Preu: 10 €.  

Contingut: 

 Los problemas de la diptongación de asturleonés a la luz de la romanística. 
Fernando SÁNCHEZ MIRET, Pàg.: 11-33 

 L'antroponimia asturiana y el procesu de castellanización documental. Ana María 
Cano González, Pàg.: 35-48 

 La toponimia de Cantabria vista dende l'asturiana. Xosé Lluis GARCÍA ARIAS, Pàg.: 
49-70 

 Onimia empresarial asturiana: el sector del vinu y de la sidra. Clara Elena PRIETO 
ENTRIALGO, Pàg.: 75-92 

 Los topónimos asturianos Tamoca/Caloca. Martín SEVILLA RODRÍGUEZ, Pàg.: 71-73 

 Toponimia y antroponimia en la zona de Las Médulas (León). Fernando BELLO 
GARNELO, Pàg.: 93-115 

 Los llugares de pasu. Una aproximación antrópica cola toponimia. Xabiel FERNÁNDEZ 
GARCÍA, Pàg.: 117-123 

 La estructura de la 'frase nominal' en asturiano. José Luis GONZÁLEZ ESCRIBANO, 
Pàg.:125-161  

 Estudio codicológico sobre el Libro del Prior. C. GARCÍA-SAMPEDRO, Pàg.: 125-161 

 La lliteratura de les escritores asturianes. Perspectives d'un trabayu d'investigación 
sociollingüística. Xuan SANTORI VÁZQUEZ-AZPIRI, Pàg.: 163-181  

 L'artículu 5.2. del Estatutu d'Autonomía de Castiella y Lleón. Nicolás BARTOLOMÉ 
PÉREZ, Pàg.: 205-228  

 La llingua asturiana na televisión autonómica. Presencia, audiencia y estándar. 
Cristobal RUITIÑA, Pàg.: 229-246 

 Léxico de Topónimos y Etnónimos del Noroeste de la Península Ibérica en la 
Antigüedad, per Manuel Albaladejo Vivero. Publica CSIC, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Madrid, 2012). Pàgines: 224. Preu: 18 €. Vegeu-ne la fitxa 
editorial. 

Contingut: Prólogo.- Abreviaturas bibliográficas.- Léxico.- Conclusiones.- Cartografía.- 
Bibliografía.- Índices: índice de accidentes geográficos.- Índices de castella.- Índices de 
centros urbanos.- Índice de etnóminos.- Índice de mansiones.- Índice general 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/lletres-asturianes-boletin-oficial-de-l039academia-de-la-llingua-asturiana-numero-106
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/lletres-asturianes-boletin-oficial-de-l039academia-de-la-llingua-asturiana-numero-106
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/lexico-de-toponimos-y-etnonimos-del-noroeste-de-la-peninsula-iberica-en-la-antiguedad
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/lexico-de-toponimos-y-etnonimos-del-noroeste-de-la-peninsula-iberica-en-la-antiguedad
http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=1345E263D4C6DE51A3CD24019D1AEBDD
http://www.publicaciones.csic.es:8080/CSIC/inicio.html
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 Namen. Eine Einführung in die Onomastik, per Damaris Nübling, Fabian Fahlbusch i 
Rita Heuser. Publica Gunter Narr Verlag (Tübingen, 2012). Preu: 24.99 €. 

 

Namen analitza, de manera introductòria, els noms 
propis en alemany (noms, renoms) i en descriu les 
característiques. 

S’ocupa també del noms dels animals, dels noms 
comercials o de producte, dels noms d’objectes (per 
exemple, béns, obres d’art), o fins i tot de fets 
històrics, com ara els fets de l’11 de setembre a 
Nova York, i els fenòmens naturals destacables. 

Només en alemany. 

 

 

S 

  Notícies 

 El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya presenta per primera vegada una 
aplicació amb els noms i la localització dels 
arbres singulars del Solsonès 

L’aplicació Apple per a mòbil és gratuïta i aplega 
la informació del llibre de D. Guixé, M. Rodríguez i 
R. Rocaspana de 2006: Guia d’arbres i arbredes 
singulars del Solsonès. 

Aquesta aplicació és una eina que té com a 
objectiu el coneixement i la conservació del 
patrimoni natural i la promoció turística. Conté la 
fitxa de 125 arbres i 43 arbredes, i mostra 292 
fotografies.  

Cada fitxa inclou el nom de l’arbre o l’arbreda i el 
situa en el mapa; a més, a través de l’aplicació, 
es pot localitzar exactament la posició de 
l’element cercat.  

Saber-ne més. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/namen-eine-einfuhrung-in-die-onomastik
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-ctf-de-catalunya-presenta-per-primera-vegada-una-aplicacio-amb-els-noms-i-la-localitzacio-de
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-ctf-de-catalunya-presenta-per-primera-vegada-una-aplicacio-amb-els-noms-i-la-localitzacio-de
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-ctf-de-catalunya-presenta-per-primera-vegada-una-aplicacio-amb-els-noms-i-la-localitzacio-de
http://baclab.ctfc.cat/?p=775
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 El “Curso de formación de especialistas en toponimia” és a YouTube 

Les conferències d’aquest primer curs organitzat per l’Instituto d’Estudos Miñoranos, 
que va tenir lloc el mes de març passat, són a YouTube (premeu el títol si voleu 
veure el vídeos). 

Divendres, 2 (Vigo) 

 Inauguració 

 Gonzalo Navaza. Que é a toponimia? (1:49:20) 

 Ana Isabel Boullón. Toponimia e antropoloxía. (1:24:07) 

Dissabte, 3 (Vigo)  

 Vicente Feixoo. Metodoloxía de recollida en toponimia. Problemática do 
traballo de campo. (1:56:18) 

 Roberto Rodríguez. A recollida de toponimia: o concello de Oia. (1:17:15) 

Divendres, 9 (Vigo) 

 Emili Casanova. Toponimia valenciana: logros e sombras (1:46:20) 

 Xosé Henrique Costas. Galicia exterior 

Dissabte, 19 (Vigo) 

 Xosé Lois Vilar. A recollida de talasonimia galega (1:32:38) 

Divendres, 16 (Pontevedra) 

 Xosé Manuel Souto. Xeografia, toponimia e identidades espaciais (1:20:03) 

 Albert Rodríguez. Toponimia càntabra (1:00:04) 

Dissabte, 17 (Pontevedra) 

 Xesús Saavedra. Aproximación á cartografia (00:43:43) 

 Xesús Costas. Lexislación e toponimia (1:14:20) 

 Marcial Rodríguez. Programa informático para o labor da recollida da 
toponimia (1:13:15) 

Divendres, 23 (Gondomar) 

 Luís Bará. Proxectos de aplicación da toponimia no patrimonio (00:52:22) 

 Marta Souto. Meu! Coñecéndonos, descubríndonos. Aplicacións lúdico-
didácticas (1:02:50) 

 Luz Méndez. Toponimia: recibir, descubrir, divulgar (1:09:05) 

Dissabte, 24 (Gondomar) 

 Xavier Gomila, A talasonimia de Menorca (1:42:42) 

 Pilar Barreiro. Proxectos educativos con toponimia (00:39:18) 

 Xulia Marqués. Aplicacións didácticas (00:56:57) 

http://www.onomastica.cat/ca/news/el-%E2%80%9Ccurso-de-formacion-de-especialistas-en-toponimia%E2%80%9D-es-a-youtube
http://www.minhor.org/toponimia/artigos/543-inauguracion-do-i-curso-de-formacion-de-especialistas-entoponimia
http://www.minhor.org/toponimia/artigos/544-que-e-a-toponimia-por-gonzalo-navaza
http://www.minhor.org/toponimia/artigos/545-toponimia-e-antroponimia-por-ana-isabel-boullon
http://www.minhor.org/toponimia/artigos/546-metodoloxia-de-recollida-en-toponimia-problematica-do-traballo-de-campo-vicente-feixoo
http://www.minhor.org/toponimia/artigos/546-metodoloxia-de-recollida-en-toponimia-problematica-do-traballo-de-campo-vicente-feixoo
http://www.minhor.org/toponimia/artigos/547-a-recollida-de-toponimia-o-concello-de-oia-roberto-rodriguez
http://www.youtube.com/watch?v=47-um_1nMMU
http://www.youtube.com/watch?v=xSzcLjGIxjg
http://www.youtube.com/watch?v=CphTPJ5Gkpk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=RAiDwEqNQCw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Myg0XRp1L2w&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=9BDLXYKzvW0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=BvtaA-RtnxA&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=BvtaA-RtnxA&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=JDf6ttxQqSI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=lkAOkoKPq8U&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=lkAOkoKPq8U&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=JJNOmXVAO5w&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=qLD5JkNK-6c&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Yi7oinQI7vM
http://www.youtube.com/watch?v=z9AgY48oIoo&feature=relmfu
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El curs, que va comptar amb la col·laboració de la Vicerreitoría de Extensión 
Universitaria i l’Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo, va 
superar el centenar d’inscrits.   

  Materials de toponímia 

 L’hora dels inquisidors, de Gabriel Bibiloni. 04/04/2012 

«La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma ha decidit prescindir de la 
Universitat de les Illes Balears en la Comissió de Toponímia, un ens creat durant la 
legislatura passada per a assessorar l’Ajuntament, especialment en els canvis de 
nomenclatura dels carrers. [...]» Llegiu aquest Post. 

 De topònims, articles i diaris, de Gabriel Bibiloni. 11/04/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 

http://bibiloni.cat/blog/?p=1411
http://bibiloni.cat/blog/?p=2154
mailto:toponimia@onomastica.cat
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  Agenda 

 Presentació del mapa de la Vall d’Aran, dimarts 27 d’abril a les 13.30 h, a l’aula 2.27, 
de l’edifici Rectorat, a la Universitat de Lleida.  

El mapa té una impressió de gran qualitat i ha estat revisat toponímicament per la 
Càtedra d’Estudis Occitans-Cadièra d'Estudis Occitans. Serà presentat pels tècnics de 
l’associació de guies aranesos Aran Cultural. 

Lloc: Universitat de Lleida (Departament de Filologia Catalana i Comunicació), plaça de 
Víctor Siurana, 1 (Lleida). 

 

 

 XXV Jornada d'Antroponímia i Toponímia  - VII Seminari de Metodologia en 
Toponímia i Normalització Lingüística. Convocatòria de comunicacions del Gabinet 
d’Onomàstica- Universitat Illes Balears. Serà el dia 11 de maig de 2012 al Campus 
Universitari (Son Lledó. Campus universitari. Ctra. de Valldemossa, km 7.5. de Palma).  

El termini de presentació de comunicacions s’acaba el 20 d’abril. Si hi voleu participar, 
cal escriure un correu electrònic a Francisca Latorre (francisca.latorre@uib.cat) i enviar 
el títol i un resum de la comunicació (200 paraules). Si us voleu posar en contacte amb 
l’organització, podeu telefonar al 971 17 27 17, de 9 a 14 h.  

Si voleu saber-ne més, premeu aquí. 

 
 

 

 
FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 
  

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-mapa-de-la-vall-d%E2%80%99aran
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/xxv-jornada-d039antroponimia-i-toponimia-vii-seminari-de-metodologia-en-toponimia-i-normalitz
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/xxv-jornada-d039antroponimia-i-toponimia-vii-seminari-de-metodologia-en-toponimia-i-normalitz
mailto:francisca.latorre@uib.cat
http://slg.uib.cat/gabinets/go/formacio/
mailto:toponimia@onomastica.cat
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  Campanyes per la toponímia 

 
 El Conseil General Pyrenées Orientales i la 

regió de Llenguadoc Rosselló reivindiquen el nom 
català del Canigó 

El Conseil dels Pirineus orientals reivindica el nom 
català del massís, Canigó, en lloc del nom francès, 
Canigou, i ho fa mitjançant una vistosa campanya 
publicitària (vegeu foto).  

Font: Time Out Barcelona 

 

 

 

 L.lena inicia una campanya per a 
reivindicar els seus topònims  

“L.lena abre una campaña pa fomentar la toponimia 
oficial del conceyu” (13/04/2012, a Lesnoticies.com).  

El conceyu de L.lena, a Astúries, ha llançat aquesta 
campanya per a difondre i conservar els seus noms 
asturians ara oficials.  

Cadascuna de les xapes porta un topònim i la 
campanya té com a lema: “los nomes de llugar nun 
tienen preciu, garra’l tuyu”.  

Saber-ne més. 

 

 Whangarei: What’s in a name? Un debat ciutadà sobre com s’ha de pronunciar el nom 
d’aquesta ciutat neozelandesa, Whangarei. 

 

 

AVUI ADJUNTEM EL PROGRAMA DEL CONGRESO CONVEGNO DI ONOMASTICA,  
QUE SE CELEBRARÀ A LA FACULTAT DE FILOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA ELS PROPERS 19 I 20 D’ABRIL DE 2012. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news/el-conseil-general-pyrenees-orientales-i-la-regio-de-llenguadoc-rossello-reivindiquen-el-nom-ca
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-conseil-general-pyrenees-orientales-i-la-regio-de-llenguadoc-rossello-reivindiquen-el-nom-ca
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-conseil-general-pyrenees-orientales-i-la-regio-de-llenguadoc-rossello-reivindiquen-el-nom-ca
http://www.lesnoticies.com/lesnoticies/noticies/l.lena-abre-una-campa%C3%B1a-fomentar-toponimia-oficial-del-conceyu/9485
http://www.lesnoticies.com/lesnoticies/noticies/l.lena-abre-una-campa%C3%B1a-fomentar-toponimia-oficial-del-conceyu/9485
http://www.asturies.com/node/20211
http://www.stuff.co.nz/auckland/local-news/northland/whangarei-leader/6749577/Whats-in-a-name
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Especial Sant Jordi  

Literatura, geografia i paisatge 

 Mapa Literari Català 2.0 
Cerques literàries, geogràfiques, per autor o per ruta que us permetran ubicar en el 
mapa els espais i racons que descriu o evoca cada escriptor. 

 Endrets. Geografia literària dels països catalans 
298 autors, 1.372 textos ubicats en 778 indrets i rutes per la geografia literària catalana. 

 Espais escrits. Xarxa del patrimoni literari català 
Rutes molt detallades i georeferenciades del patrimoni literari de parla catalana (us podeu 
descarregar el mapa). Des de Caterina Albert fins a Joan Vinyoli. 

 I Congrés de Geografies literàries: http://geografiesliteraries.wordpress.com/. 
El 24 i 25 d’abril a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València (Avinguda dels 
Tarongers, 4). Grup d’Innovació Geografies Literàries. Hi col·laboren: Consell Valencià de 
Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Descobrir Catalunya, Fundació Bromera. 
Trobareu també una ruta llegendària per València i l’homenatge a Vicent A. Estellés.  
 

 
Llibres i noms propis 

Aquestes són algunes de les publicacions dels darrers mesos sobre antroponímia i 
toponímia sobre les quals hem donat notícia en el nostre web. 

 Onomàstica del terme municipal de Porrera 

 Toponimia de Tierra de Biescas 

 Cuando Castilla-la Mancha era Al-Ándalus 

 La toponímia dels antics pescadors de Calella de Palafrugell (105 senyes de pesca) 

 Toponímia de la parròquia d’Encamp 

 Morphologie der Familiennamen 

 Deutsches Ortsnamenbuch (Book of German Place Names) 

 Butlletí Interior de la SdO (núm. 115). Actes del XXXI Col·loqui a Barcelona 

 Lletres Asturianes (Boletín Oficial de l'Academia de la Llingua Asturiana), núm. 106 

 Petit Atles Lingüístic del domini català 

 Namen. Eine Einführung in die Onomastik 

 

http://www.mapaliterari.cat/ca/
http://www.endrets.cat/
http://www.espaisescrits.cat/
http://geografiesliteraries.wordpress.com/
http://geografiesliteraries.wordpress.com/
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastica-del-terme-municipal-de-porrera
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-de-tierra-de-biescas
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/cuando-castillala-mancha-era-alandalus
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/la-toponimia-dels-antics-pescadors-de-calella-de-palafrugell-105-senyes-de-pesca
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-de-la-parroquia-d’encamp
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/morphologie-der-familiennamen
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/deutsches-ortsnamenbuch-book-of-german-place-names
http://www.onomastica.cat/ca/bulletin/xxxi-col%C2%B7loqui-de-barcelona
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/lletres-asturianes-boletin-oficial-de-l039academia-de-la-llingua-asturiana-numero-106
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/petit-atles-linguistic-del-domini-catala
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/namen-eine-einfuhrung-in-die-onomastik
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   Butlletins i bibliografia  

 Els articles del “Butlletí Interior” número 114 de la Societat d’Onomàstica ja es 
poden trobar al web  

En l’apartat Bibliografia s’ha incorporat també una llista actualitzada dels articles 
publicats des del primer número del butlletí, per la qual cosa s’inclou ara una relació 
d’un total de 1.380 articles ordenats alfabèticament per autor, número i any. 
Descarregueu-vos el llistat (PDF; 883.37 KB) aquí. 

   Agenda i novetats 

 Presentació del treball “Salvem les paraules. Els noms de lloc de Cerdanyola”, 
de Miquel Sánchez, dins de la xerrada: Quan érem pagesos. Orígens i identitat a 
Cerdanyola, per Miquel Sánchez, historiador, i Esperança Castell. Serà el dijous 26 
d’abril a les 19:30 h al Bar Grau de Cerdanyola (carrer de Sant Ramon, 180).  

 Presentació del mapa “Caminant per Tarrés (a peu i en BTT)”. Dissabte dia 28 
d’abril a la Sala Polivalent del Sindicat (19:00 h). El mapa, d’escala 1: 10 000, l’ha 
editat Piolet (Barcelona, 2012) i el patrocina l’ajuntament.  

S’ha revisat la toponímia i s’han localitzat cabanes de volta, fonts, basses, etc. 
Destaquen molt especialment la ruta de la Calç per a realitzar-hi excursions i la 
constatació d’alguns noms de partides ja en desús. A més, al bloc Tarrés al dia! 
podeu consultar la llista de partides i col·laborar en la localització d’altres el nom de 
les quals es coneix però no se sap ben bé on són.  

Descarregueu-vos el mapa.  

 Diccionari de pesca, elaborat pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de les 
Illes Balears (UIB) i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern 
de les Illes Balears. Publica Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. 
Palma, 2011. Pàgines: 210.  

Conté 1.218 entrades del món de la pesca. Inclou també equivalències en castellà, 
relacions de sinonímia i notes, i un annex amb 235 noms de peixos i el marisc que 
es comercialitza a les Illes. El diccionari es pot trobar també en línia. 

 Se nommer pour exister. L’exemple du pseudonyme sur Internet, de Marcienne 
Martin. L’Harmattan (París, 2012). Col·lecció: Nomino Ergo Sum. Pàgines: 220. Preu 
del llibre en paper: 20,90 €. Preu de l’e-book: 16,50 €. Comprar el llibre.  

 

 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news/els-articles-del-“butlleti-interior”-numero-114-de-la-societat-d’onomastica-ja-es-poden-trobar-
http://www.onomastica.cat/ca/news/els-articles-del-“butlleti-interior”-numero-114-de-la-societat-d’onomastica-ja-es-poden-trobar-
http://www.onomastica.cat/ca/bibliografia
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/Relació_Articles_autors_BISO_v6.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-treball-“salvem-les-paraules-els-noms-de-lloc-de-cerdanyola”
http://tarresaldia.blogspot.com.es/2012/04/presentacio-del-planol-caminant-per.html?showComment=1335282242067
https://docs.google.com/file/d/0B9VcKJfkwYR-ejdJSy1TaEhYN0U/edit?pli=1
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/diccionari-de-pesca
http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1041009.
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/se-nommer-pour-exister-l’exemple-du-pseudonyme-sur-internet
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=36856
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   Materials 

 Sant Jordi, nou post al bloc de Gabriel Bibiloni (23/04/2012) 

 “El Canigó ja no s’escriu “Canigou””, al Punt AVUI (12/04/2012) 

 Web de El Valle de Turón (Astúries). Conté molta informació sobre els 
antropònims i els topònims dels pobles de la vall.  

El web tracta especialment d’història i onomàstica. Pel que fa als antropònims, 
presenta un banc de dades amb 45.000 noms que recull els noms de família, 
matrimonis, naixements i morts dels habitants dels pobles de la vall. En el cercador 
es poden buscar dades des de 1627. Al web també es poden consultar els elements 
toponímics característics d’aquest indret, poble per poble; tot il·lustrat amb 
fotografies dels racons més singulars. 

     

 Iniciativa pol Asturianu reclama l’ús de la toponímia oficial a La Vuelta a 
Astúries 

 “A propósito de la toponimia del mar (Apuntes sobre la talasonimia entre las 
rías de Aboño y Avilés, el trabajo reciente de Cristian Longo)”, de Xulio 
Concepción (La Nueva España, 24/04/2012).  

 

 

Sobre aquest Full de Novetats.  Des d’avui podeu trobar aquests Fulls setmanals al 

web de la SdO. Si premeu el logotip que trobareu al lateral dret arribareu a una pàgina amb 
els continguts següents: 

 
Full de Novetats - 2008 (núm. 1 a 8) 
Full de Novetats - 2009 (núm. 9 a 37) 
Full de Novetats - 2010 (núm. 38 a 79) 
Full de Novetats - 2011 (núm. 80 a 120) 
Full de Novetats - 2012 (núm. 121 a 136) 

 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 

http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://bibiloni.cat/blog/?p=2167
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/527909-el-canigo-ja-no-sescriu-canigou.html
http://www.elvalledeturon.net/
http://www.elvalledeturon.net/
http://iniciativapolasturianu.org/web/web/index.php/noticies/iniciativa-pol-asturianu-reclama-l-usu-de-la-toponimia-oficial-en-la-vuelta-a-asturies
http://iniciativapolasturianu.org/web/web/index.php/noticies/iniciativa-pol-asturianu-reclama-l-usu-de-la-toponimia-oficial-en-la-vuelta-a-asturies
http://www.lne.es/aviles/2012/04/24/proposito-toponimia-mar/1232109.html
http://www.lne.es/aviles/2012/04/24/proposito-toponimia-mar/1232109.html
http://www.onomastica.cat/ca/fulls-de-novetats-2008
http://www.onomastica.cat/ca/fulls-de-novetats-2009
http://www.onomastica.cat/ca/fulls-de-novetats-2010
http://www.onomastica.cat/ca/fulls-de-novetats-2011
http://www.onomastica.cat/ca/fulls-de-novetats-2012
http://www.onomastica.cat/ca/full-de-novetats
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   Agenda  

 II edició del Premi “Gerardo López de Guereñu” 2012. Convoca el Departamento 
de Euskera, Cultura y Deporte de Vitoria-Gasteiz. L’objectiu d’aquesta convocatòria 
és donar a conèixer l’èuscar a Àlaba a través del temps, i es fa en dues modalitats: 

o A/ Curiositats del patrimoni lingüístic. Presentació d’un treball que posi de 
manifest el basc en l’entorn (barri, família, etc.), en els aspectes de: 
toponímia i substrat del basc al castellà. 

o B/ Testimonis personals. Vivències, anècdotes, jocs, cançons, dites o 
tradicions, etc., en aquesta llengua. 

Destinataris: A) Alumnes de primària. B)-1): Alumnes del centres escolars del 
territori històric d’Àlaba i Treviño d’ESO, Batxillerat o Formació professional. Els 
treballs s’han de presentar en grup i l’ha d’enviar el professor o tutor. 2) 
Associacions culturals amb domicili social al territori històric d’Àlaba o Treviño. Cal 
presentar treballs individuals.  

Dotació econòmica: 12.000,00 euros.  
Termini de presentació: fins al 25/05/2012 

Saber-ne més. 

        

   Materials: Toponímia 

 Un nom per a cada cràter, per Enric 
Marco i Carles Duarte. A Vilaweb.cat 
(01/05/2012). Un article sobre els noms que es 
trien per als planetes. 

«Com ja informà Vilaweb el darrer octubre, un 
cràter de Mercuri ha estat homenatjat amb el 
nom del poeta de Gandia Ausiàs March. Enric 
Marco i Carles Duarte expliquen el criteri de 
selecció de noms per als cràters i els 
planetes.» Font: Vilaweb.  

Seguir llegint. 

 Amurrio decide renovar su mapa toponímico (elcorreo.com; 26/04/2012). 
L’ajuntament d’Amurrio (Àlaba) demana la col·laboració ciutadana per a revisar la 
seva toponímia. Llegiu tota la notícia.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/ii-edicio-del-premi-%E2%80%9Cgerardo-lopez-de-guerenu%E2%80%9D-2012
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1223997150434&pageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.vilaweb.cat/noticia/4006124/20120501/nom-cada-crater.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3937762/20111013/ausias-march-gandia-mercuri.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4006124/20120501/nom-cada-crater.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120426/alava/amurrio-decide-renovar-mapa-20120426.html
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1223997150434&pageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava/DPA_Ayuda_FA/DPA_ayuda
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   Toponímia: Suècia 

 Lantmäteriet. És la institució oficial que proveeix ciutadans i institucions de la 
informació geogràfica necessària, en forma de mapes, fotografia aèria i imatge per 
satèl·lit. La seva missió és també la planificació territorial i l’administració cadastral. 
És, a més, l’autoritat sueca en matèria de toponímia i ofereix una pàgina web molt 
ben estructurada en la qual s’accedeix als mapes i els noms de lloc de tot el territori 
suec. La pàgina web es pot consultar en suec i també en anglès i la informació 
continguda és d’accés lliure. 

 

Conegueu algunes dades d’interès: 

 Lantmäteriet és l’autoritat nacional sueca sobre toponímia. Estableix els noms 

oficials dels mapes nacionals (  The Place Name Advisory Name) 

 Disposa d’una base amb 950.000 topònims, tots ells georeferenciats.  

 Es tenen en compte també en aquesta base els noms en llengua finesa i 
sami i la seva ortografia vigents en el país, garantint així la conservació dels 
noms tradicionals i el respecte a les minories lingüístiques 

 En el seu web es poden fer cerques per zones, municipi, parròquies, 
districtes, monuments històrics, llocs d’interès natural, àrees de conservació 

 Disposa de diverses sèries de mapes: mapa de Suècia 1: 1 000 000; mapa 
general 1: 250 000; mapa de carreteres 1:100 000; mapa topogràfic 1:50 000; 
i altres mapes, com el cadastral i el mapa de muntanya 1:100 000, i mapes 
històrics de Suècia 

Vegeu la imatge del “Kartsök och ortnam” (“Cercador de topònims”).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=3049
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 Atlas Nacional de Suècia (Sverige National Atlas). Format per 4.800 mapes i una 
col·lecció de 22 llibres. Incorpora el Nomenclàtor de Suècia (The Swedish 
Gazetteer/ Ortregistret), que es pot consultar en línia (vegeu imatge).  

Si consulteu, per exemple, la ciutat de Malmö, n’obtindreu la localització exacta, el 
nom oficial, el comptat al qual pertany i dades estadístiques sobre població i 
extensió del territori. Conté més de 57.000 noms de lloc. 

En aquest mateix web trobareu diversos mapes temàtics d’interès: geològics, 
climàtics, regionals, d’infraestructures, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Imatge: Lanttmäteriet. National Land Survey of Sweden 

 

 

 

 
 

 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 

http://www.sna.se/e_index.html
http://www.sna.se/gazetteer.html
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   Enllaços nous 

 NORNA. Nordiska samarbetskomittén för namnforskning. Associació nòrdica 
especialitzada en la recerca en onomàstica. Inicià la seva activitat l’any 1971 amb el 
principal objectiu d’impulsar la recerca en toponímia i antroponímia en els països 
nòrdics i potenciar la cooperació entre els seus investigadors. El comitè de NORNA 
el conformen sis membres, que representen Dinamarca, Finlàndia, Illes Fèroe 
(DNK), Islàndia, Noruega i Suècia.  

 

Cada cinc anys NORNA organitza un 
congrés de temàtica variada i les 
comunicacions presentades es publiquen a 
NORNA-rapporter. 

  

 

 Onomastics.org. Pàgina dedicada a l’onomàstica que utilitza els recursos digitals 

per a l’inventari, la interpretació i la difusió d’aquesta matèria. El web l’administra 
Peder Gammeltoft, del Department of Scandinavian Research de la Copenhagen 
University a Dinamarca, i mira de dinamitzar i facilitar l’entrada al món digital de la 
majoria dels estudiosos de l’onomàstica. Proporciona alguns exemples de cercadors 
en línia per tal d’apropar els motors de cerca i les bases de dades a tothom, i 
exposa la importància de la geocodificació de les dades per tal que aquestes puguin 
representar-se en un mapa.  

 

 Xenealoxia.org  

Pàgina web dedicada a la recerca 
genealògica a Galícia. Té un apartat sobre 
onomàstica amb notes sobre toponímia i 
una guia amb consells útils per als 
investigadors. 

Destaca la seva pàgina Apelidos de 
Galicia, que conté una gran base de dades 
amb 3.241 cognoms gallecs (i les seves 
variants). Cada cognom entrat ens informa 
sobre: la seva localització, la seva 
distribució pel territori i el nombre de 
persones que el porten a Galícia (tot per 
províncies i concellos), i per tot el territori 
espanyol. Les dades proporcionades sobre 
els cognoms estan representades carto-
gràficament. 

http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www2.sofi.se/NORNA/NORNA.html
http://www.onomastics.org/default.htm
http://nfi.ku.dk/english/
http://www.xenealoxia.org/
http://www.apelidosgalicia.org/
http://www.apelidosgalicia.org/
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 Portal Gironí d’Història i Genealogia. Història i microhistòria a les comarques 
gironines. Un web que ofereix als investigadors, historiadors i a tothom qui hi 
estigui interessat la consulta d’un gran nombre de documents i recursos sobre 
diversos indrets de les comarques gironines. S’hi poden trobar diferents apartats: 
masos, genealogia, arqueologia, història, patrimoni, arxius documentals, museus 
(d’història i etnogràfics), centres d’estudis, publicacions (de temàtica molt variada), i 
cercador d’investigadors i obres.  

És un lloc web amb abundant informació on trobar documents sobre toponímia i 
antroponímia, molts d’ells consultables en línia. Podreu accedir també a un gran 
nombre de recursos, notícies, novetats, bibliografia i cercar altres enllaços d’interès. 

 

   Agenda 

  “10 Mapes de Catalunya (1606-1906)”, al 
programa El medi ambient. El llibre 10 Mapes de 
Catalunya (1606-1906), coeditat per Rafael Dalmau Editor 
i l’Institut Cartogràfic de Catalunya, apareixerà al 
programa El medi ambient (TV3), que s’emetrà el divendres 
dia 11 de maig a les 14.20 h. Si no ho podeu veure en 
directe, ho trobareu al web de TV3 a la carta. 

 Jornada: Georeferenciació consorciada dels mapes antics de la Cartoteca de 
Catalunya. Organitza: Institut Cartogràfic de Catalunya. Dijous 24 de maig a l’ICC.  

Hi ha 30.000 mapes digitals a la web de la Cartoteca, mapes no georeferenciats. 
L’ICC va posar a disposició de l’usuari un programari per a la georeferenciació 
consorciada de part d’aquesta informació. En la jornada es presenta la Cartoteca 
digital i com georeferenciar els mapes antics de la Cartoteca. Més informació. 

 

http://www.portalgironi.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/quot10-mapes-de-catalunya-16061906%E2%80%9D-al-programa-de-tv3-quotel-medi-ambientquot
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/quot10-mapes-de-catalunya-16061906%E2%80%9D-al-programa-de-tv3-quotel-medi-ambientquot
http://www.rafaeldalmaueditor.cat/
http://www.icc.cat/
http://www.tv3.cat/pprogrames/elmediambient/meaSeccio.jsp
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-georeferenciacio-consorciada-dels-mapes-antics-de-la-cartoteca-de-catalunya
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-georeferenciacio-consorciada-dels-mapes-antics-de-la-cartoteca-de-catalunya
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/
http://intranets.icc.local/Home-ICC/Inici/ICC/Agenda/Agenda/Georeferenciacio-consorciada-dels-mapes-antics-de-la-Cartoteca-de-Catalunya


  
  
 Full de novetats Onomàstica.cat  10/05/2012          Núm. 138 
 

www.onomastica.cat  3 

 

 Conferència: “Els registres dels noms i cognoms com a part 
integrant dels béns culturals de l'Església”, a càrrec de Mn. Josep 
Maria Martí i Bonet, director de l’Arxiu Diocesà, del Museu Diocesà i de 
la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona. Organitza: Societat 
Catalana de Genealogia (SCGHSVN).  

Serà el proper dilluns, 11 de juny, a seu de la SCGHSVN (Arxiu Nacional 
de Catalunya, carrer de Jaume I, 33-51, a Sant Cugat del Vallès). 

 Names in the Ecomomy IV. Programa del congrés. Del 14 al 16 de juny, a la 
Universitat de Turku (Finlàndia). Consulteu el programa i els resums de les 
comunicacions prement aquí (en anglès). 

   Notícies 

 Publicades les comunicacions de la 18th Conference LIBER / Maps Experts 
Group. Amb el títol “Map Libraries in a changing world” aquest congrés celebrat a la 
seu de l’ICC el mes d’abril ha publicat ja els resums de les comunicacions i articles 
de les presentacions. Accediu-hi i descarregueu-vos els PDF. 

   Materials toponímia 

 El to Nome y Apellíos n’Asturianu. Xixón per a la recuperació dels noms i 
cognoms tradicionals. 

 Un debate cultural, ¿debemos cambiar los topónimos?, per Pablo Cingolani 
(Bolpress, Bolívia, 19/04/2012). Un article bolivià sobre la memòria i la reparació 
històrica que cita el nom d’algun toponimista català. 

 La Conselleria de Cultura del Govern de la Comunitat Valenciana dóna ajuts a 
la promoció del valencià, a nivell municipal, una part dels quals es poden 
destinar a la recuperació de la toponímia tradicional. Text legal: ORDE 8/2012, 
de 23 d’abril, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport. 

   Ramon Amigó 

 L’ajuntament de Reus ret homenatge a Ramon Amigó i 
bateja una plaça amb el seu nom 

 “Mestratge i compromís amb la llengua del poble”, per 
Anton Baiges (Reus Digital, 22/04/2012) 

 
 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-“els-registres-dels-noms-i-cognoms-com-a-part-integrant-dels-bens-culturals-de-l0
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-“els-registres-dels-noms-i-cognoms-com-a-part-integrant-dels-bens-culturals-de-l0
http://www.scgenealogia.org/
http://www.scgenealogia.org/
http://www.scgenealogia.org/
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/congres-internacional-names-in-the-ecomomy-iv
http://www.tse.fi/EN/units/otherunits/names-in-the-economy/Pages/program.aspx.
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/publicades-les-comunicacions-de-la-18th-conference-liber-maps-experts-group
http://www.onomastica.cat/ca/news/publicades-les-comunicacions-de-la-18th-conference-liber-maps-experts-group
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Cartoteca/Consulta-de-catalegs/La-Cartoteca/Serveis/LIBER-GdC
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://llingua.gijon.es/page/4756-el-to-nome-y-apellios-n-asturianu
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012041905
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/02/pdf/2012_4114.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/02/pdf/2012_4114.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/en-memoria-de-ramon-amigo-i-angles-19252011
http://www.reus.cat/noticia/recepci%C3%B3-institucional-la-secci%C3%B3-filol%C3%B2gica-de-l%E2%80%99iec-amb-motiu-del-seu-centenari
http://www.reus.cat/noticia/recepci%C3%B3-institucional-la-secci%C3%B3-filol%C3%B2gica-de-l%E2%80%99iec-amb-motiu-del-seu-centenari
http://www.reusdigital.cat/index.php?command=show_news&news_id=24846
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   Agenda: II Jornada de la Societat d’Onomàstica 

 II Jornada de la Societat d’Onomàstica a València. Els dies 19 i 20 d’octubre de 
2012 a la seu de: Octubre Centre de Cultura Contemporània (Sant Ferran, 12, 
València). Organitza: Societat d’Onomàstica i Octubre CCC. Hi col·labora: Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).  

 

“L’EXONÍMIA: UNA MANIFESTACIÓ MÉS DE LA GLOBALITZACIÓ”  
Programa provisional 

19 D’OCTUBRE 

 19.30 h: Emili Casanova: “La deonomàstica i l’exonímia: dos fonts de la 
creació lèxiconomàstica” 

20 D’OCTUBRE: 

 09.00 h: Recollida de material 

 09.30 h: Josep Lacreu (AVL): “Problemes de l’exonímia valenciana”  

 10.30 h: Mar Batlle i Joan Anton Rabella (Oficina d’Onomàstica-IEC): “Els 
principis d’adaptació de l’exonímia catalana” 

 11.30 h: Descans 

 12.00 h: Lluís Polanco (UV-IEC): “Com han solucionat les adaptacions les 
altres llengües de zones multilingües”  

 13.00 h: Juli Moll (ICC) i David Ordóñez: “La difusió de l’exonímia catalana en 
un món interconnectat”  

 14.00 h: Dinar 

 16.00-17.30 h: Cinc comunicacions lliures de 15 minuts  

 17.30-19.00 h: Taula redona “Les necessitats exonímiques diàries”  

Modera: Joan Tort (UB)  
Daniel Casals (UAB): “L’exònim en la premsa”  
Alexandre Berenguer (UV-Canal Nou): “L’exònim en la TV”  
Joan Ramon Borràs (Talens Ass.): “El traductor literari davant l’exònim” 
Leopold Forner (UV): “L’adaptació en la indústria mèdica” 

 19.15 h: Cloenda: Vicenç Rosselló (UV-IEC): “Un precedent medieval de 
l’exonímia: les Cartes Portolanes”  

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/ii-jornada-de-la-societat-d%E2%80%99onomastica-a-l039octubre-centre-de-cultura-contemporania-valencia
http://octubre.cat/activ_fitxa.php?id_activitat=1598
http://www.icc.cat/
http://www.icc.cat/
http://www.avl.gva.es/inici.html
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Comunicacions lliures: Qualsevol tècnic o usuari en exonímia disposarà de 15 
minuts per a poder presentar a la Jornada la seua experiència o el fruit de les seues 
reflexions. El comitè organitzador en triarà 5 per a la seua lectura i la resta per a la 
seua publicació dins de les actes de la Jornada.  

El termini de presentació de propostes finalitza el 20 de juny de 2012. Les 
comunicacions s’han d’enviar per correu electrònic a: ltomas@octubre.cat.  
El Comitè avaluador respondrà abans del 10 de juliol. 

La inscripció per a participar en les jornades és gratuïta: Matricula't. 

 

 

Descarrega’t el pòster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 

http://octubre.cat/activ_cat_cic_automatricula.php?id_categoria=3&id_activitat=1598
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/ii-jornada-de-la-societat-d%E2%80%99onomastica-a-l039octubre-centre-de-cultura-contemporania-valencia
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/ii-jornada-de-la-societat-d%E2%80%99onomastica-a-l039octubre-centre-de-cultura-contemporania-valencia
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  Gentilicis 

 Publicats els nous continguts sobre gentilicis al web de la SdO. Dins de 
l’apartat de Gentilicis de la SdO s’han actualitzat els documents que ja hi havia. S’hi 
ha sumat encara el llistat de països i capitals del món i llurs gentilicis.  

Aquest apartat és un dels més consultats del web de la SdO i, juntament amb els 
PDF dels Butlletins, el que suma més descàrregues. 

COMARQUES  
 Gentilicis de les comarques de Catalunya. Llista de tots els gentilicis de 

comarques de Catalunya. Revisat per Albert Turull (Universitat de Lleida). 
 
MUNICIPIS 

 Gentilicis dels municipis de Catalunya. Doble llistat dels gentilicis de tots els 
municipis de Catalunya, distribuït per municipis o bé per comarques. Inclou, a 
més, els gentilicis d'antigues denominacions municipals. 

 Gentilicis dels municipis valencians (enllaç amb la base de dades de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua). 

 Gentilicis dels municipis de les Illes Balears. Llista de gentilicis dels 
municipis de les Illes Balears revisada per Juli Moll (Institut Cartogràfic de 
Catalunya). 

 Gentilicis dels municipis i comarques de la Catalunya del Nord. Llista de 
gentilicis de municipis i comarques de la Catalunya del Nord. Revisada per Joan 
Peytaví (Universitat de Perpinyà) i Idali Vera Grau. 

 
ESTATS D'EUROPA I CAPITALS 

 Gentilicis dels estats d'Europa i les seves capitals. Gentilicis dels estats 
europeus i llurs capitals. Toponímia de l’ICC (2009) i revisió de Juli Moll (ICC). 

 
PAÏSOS DEL MÓN I CAPITALS  

 Gentilicis dels països del món i llurs capitals. Toponímia de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. NOU! 

 

 

 

 

 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 
 

http://www.onomastica.cat/ca/gentilicis
http://www.onomastica.cat/ca/gentilicis
http://www.onomastica.cat/ca/gentilicis
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/Gentilicis_Comarques_Catalunya.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/Gentilicis_Municipis%20de%20Catalunya%20(2012).pdf
http://www.avl.gva.es/
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/Gentilicis_Illes%20Balears.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/Gentilicis_Cat_Nord.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/GentilicisEstatsCapitalsEuropa.pdf
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/Estats%20i%20capitals%20del%20món%20(ICC)_gentilicis.pdf
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  Webs i nomenclàtors 

 Nova web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. L’ICC estrena una nova versió 
de la seva pàgina i ofereix la informació reorganitzada de forma molt més intuïtiva 
per als usuaris. 

Destaquem, pel que fa a la toponímia, la facilitat per a trobar tota la informació 
continguda en el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, publicat 
per la Comissió de Toponímia l’any 2009 (2a edició), amb 52.000 topònims de 947 
municipis. Podreu consultar al web totes les fitxes per comarques i us podeu 
descarregar el PDF per municipis amb la informació cartogràfica, la transcripció 
fonètica, entre d’altres informacions d’interès. Ho trobareu tot a l’apartat Mapes, 

fotos aèries...  Toponímia, o bé a l’enllaç Consulteu el Nomenclàtor.  

Dins del web de l’ICC trobareu recursos que us poden ser de molta utilitat. Amb 
aquesta nova versió, si premeu Veure i descarregar cartografia ICC, accediu 
directament al Vissir3 i per tant a la cartografia de l’ICC.  

 

A l’apartat de Recerca i docència podeu consultar en línia els continguts de la 
Revista Catalana de Geografia i Articles, on trobareu textos sobre toponímia 
publicats pel personal de la casa. En aquest apartat també hi ha el subapartat 
Esdeveniments, que conté l’agenda de les jornades, congressos, conferències 
organitzats per l’ICC. L’agenda s’actualitza cada dos mesos. 

Premeu aquí 
per accedir a 
TOPONÍMIA 

Accés directe al 
Vissir3 

http://www.icc.cat/cat
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-fotos-aeries/Toponimia
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-fotos-aeries
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-fotos-aeries
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-fotos-aeries/Toponimia
http://www.icc.cat/cat
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-docencia
http://www.rcg.cat/
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-docencia/Articles
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-docencia/Esdeveniments
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-docencia/Esdeveniments
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 Nomenclátor Xeográficu de la Toponimia Oficial del Principáu d’Asturies. El 17 
de maig es va presentar a la Conselleria de Cultura i Esports el nou nomenclàtor del 
principat d’Astúries. La Xunta Asesora de Toponimia del Principáu d'Asturies 
(constituïda el 2004), de la Dirección Xeneral de Política Llingüística d’Astúries, ha 
estat l’encarregada de recuperar, normalitzar i oficialitzar els noms 
tradicionals del Principáu, amb l’ajut de tots els ajuntaments. 

El Nomenclàtor, que podeu consultar al web oficial, conté molta informació 
sobre la tasca normativa i d’estandardització, com els decrets d’oficialització 
per a cadascun dels conceyos i altres documents oficials sobre toponímia, 
amb el procediment de treball que s’ha seguit. Podeu consultar també el 
mapa toponímic; si premeu al damunt del topònim, trobareu el llistat dels 
noms oficials de cada població.  

La realització del Nomenclàtor ha estat precedida per una gran campanya 
d’informació i sensibilització sobre la importància de la toponímia.  

  Agenda 

 Conferència: “L'Holocaust dels jueus catalans, una aproximació a través dels 
cognoms”. El dia 24 de maig a les 19.00 h a la Universitat Rovira i Virgili (Aula 
Magna) a Tortosa. Organitza: l'Antena Cultural de la URV a Tortosa i campus Terres 
de l'Ebre, l'Ajuntament i Caminos de Sefarad. Accés lliure. Més informació. 

  Materials 

 Article: “Joans, Joseps, Peres i ases... sobre els noms i cognoms catalans”, 
d’Antoni Janer. Revista Presència, núm. 2.098, setmana de l’11 al 17 de maig de 
2012. Pàg.: 22-25.  

«Tot i els antecedents romans, a Catalunya l’ús dels cognoms es va començar a 
generalitzar a partir del segle IX. El ventall d’afegitons al nom fou infinit, des d’oficis 
a malnoms. Al segle XIX la llei de registre civil imposà el doble cognom.»  

 Article: “Viure la llengua”, de Xavier Ferré. Article dedicat a Ramon Amigó. 
Revista Presència, núm. 2.098, setmana de l’11 al 17 de maig de 2012. Pàg.: 30-31. 

  Novetats editorials 

 La suerte de los nombres propios: léxico y ortografía, de Jorge Braga. Madrid:  
Sílex, dins de Sílex Universidad (2012). Pàgines: 192. Preu: 17 €. 

«[...] Los nombres propios han contribuido, de esta forma, a enriquecer 
la cultura de los pueblos en la que se insertan. En este sentido, La 
suerte de los nombres propios: léxico y ortografía realiza un entretenido viaje por 
el español, el inglés, el vasco, el portugués y el árabe para dejar constancia, 
precisamente, de la potencialidad del antropónimo. [...]» Font: Sílex 

http://www.politicallinguistica.org/toponimia.php
http://www.politicallinguistica.org/toponimia.php
http://www.politicallinguistica.org/toponimia.php
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-“l039holocaust-dels-jueus-catalans-una-aproximacio-a-traves-dels-cognoms”
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-“l039holocaust-dels-jueus-catalans-una-aproximacio-a-traves-dels-cognoms”
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=agenda/acto012680.htm
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://quiosc.elpunt.cat/Quiosc.php?do=mostrarHemeroteca&edicio_id=15&data=2012-05-17&cbo_mes=2012-05-24&cbo_an=2012-05-24
http://www.elquiosc.cat/Quiosc.php?do=mostrarHemeroteca&edicio_id=15&data=2012-05-17&cbo_mes=2012-05-24&cbo_an=2012-05-24
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/la-suerte-de-los-nombres-propios-lexico-y-ortografia
http://www.silexediciones.com/Shop/Detail.aspx?id=306
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  Notícies 

 La propera Jornada d’Onomàstica de l’AVL serà a Xèrica (Alt Palància). Tindrà 
lloc els dies 8 i 9 de març de 2013. Us anirem informant sobre aquesta jornada. 
Consulteu l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). 

 L’ACL i GRAFCAN treballen per a salvar i recuperar la toponímia de La Palma 

L’any 2011 Cartográfica de Canarias (GRAFCAN) i l’Academia Canaria de la Lengua 
(ACL) van iniciar la recuperació dels noms de lloc de l’illa i de moment han recollit ja 
uns 15.000 topònims, en el marc del conveni de col·laboració signat per a la 
recopilació i ampliació toponímica. Han finalitzat els treballs de camp de deu dels 
catorze municipis i es calcula que aquesta tasca s’acabarà el proper mes de juliol. 
Està previst que el resultat del treball es publiqui l’any 2012. Consulteu el bloc de 
GRAFCAN. 

  Agenda 

 Exposició: "Toponimia local i repressió, la nostra memòria col·lectiva", a 
Bétera (Camp de Túria). Dies: 4-11 de juny.  

Aquesta exposició s’emmarca dins de les jornades organitzades en homenatge als 
represaliats de Bétera durant la Guerra Civil. Lloc: Ajuntament vell de Bétera. 
Organitza: l’Ateneu Espai Cívic de Bétera. 

  Novetats editorials 

  El parlar de Cambrils, de Pere Navarro. Cossetània 
edicions, 2012. Pàgines: 520. Preu 18 €.   

La presentació del llibre tindrà lloc el proper divendres 1 de juny 
del 2012, a les 20 hores, al Centre Cultural de Cambrils (Sant 
Plàcid, 18-20). Anirà a càrrec de Mercè Dalmau, alcaldessa de 
Cambrils; Jordi Ginebra, director del Departament de Filologia 
Catalana de la URV, i l'autor. 

 

 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
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http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-propera-jornada-d%E2%80%99onomastica-de-l%E2%80%99avl-sera-a-xerica-alt-palancia
http://www.avl.gva.es/inici.html
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-acl-i-grafcan-treballen-per-a-salvar-i-recuperar-la-toponimia-de-la-palma
http://blog.grafcan.es/
http://blog.grafcan.es/
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/exposicio-quottoponimia-local-i-repressio-la-nostra-memoria-col·lectivaquot
http://ateneubetera.wordpress.com/
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/el-parlar-de-cambrils
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  Recursos en línia. Us recomanem: 

 Paisatge Històric de Catalunya: PaHisCat 

 Què és? És un projecte pilot sobre l'evolució històrica del paisatge elaborat gràcies a 
la col·laboració entre el Departament d'Història de la Universitat de Lleida i 
l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Mira de conèixer i fer difusió de les 
marques del passat visibles en el paisatge. 

 Com ho fa? A partir de quatre paisatges de Catalunya, en la seva dimensió 
paisatgística i històrica, amb la col·laboració del Grup d'Estudis del Paisatge 
Històric (UdL). Coordinador: Jordi Bolòs. 

 Quins paisatges analitza? Conca de Poblet, Horta de Pinyana, Terraprims i Vall 
Cerdana, com a resultat de segles d’història.  

 Què estudia? Les empremtes que el passat ha deixat en el paisatge i que 
constitueixen el seu caràcter. 

 Quin és el seu objectiu principal? Sensibilitzar les persones vers el paisatge i 
millorar la planificació i gestió actual del territori. Identificar, documentar, entendre, 
cartografiar i difondre les traces del passat (camins, parcel·les, masos, canals, etc.) 
visibles en quatre dels 135 paisatges contemporanis de Catalunya, definits a través 
dels catàlegs de paisatge. 

 Quines fites concretes persegueix? 
Explicar el paisatge com una realitat de segles, 
fer-lo entendre i poder-lo gestionar, donar valor 
al patrimoni paisatgístic de Catalunya, difondre 
els canvis del paisatge en diferents èpoques i 
explicar la història per mitjà d’aquests canvis 
(situar camins, relacionar jaciments amb el 
passat, datar sèquies, estudiar límits municipals, 
monuments històrics, etc.). Descobrir les 
herències del paisatge i saber-lo interpretar per 
millorar el futur. 

 És un projecte que permet comprendre 
millor el significat dels topònims com un 
element més del paisatge històric.  

 Cadascun dels elements estudiats aporta 
alguns apunts històrics. El resultat del projecte 
ha generat força documentació; us destaquem la 
cartografia temàtica del paisatge històric, a més 
de fotografies. 

Descobriu els resultats de PaHIsCat.  

http://www.catpaisatge.net/pahiscat/cat/index.php
http://www.catpaisatge.net/cat/index.php
http://www.paisatgehistoric.udl.cat/PaHisCat/ca/estudis/estudisIActivitatsDelGrupDEstudisDelPaisatgeHistoric(ProjectePaHisCat).php
http://www.paisatgehistoric.udl.cat/PaHisCat/ca/estudis/estudisIActivitatsDelGrupDEstudisDelPaisatgeHistoric(ProjectePaHisCat).php
http://www.catpaisatge.net/cat/cataleg_mapa.php
http://www.catpaisatge.net/cat/cataleg.php
http://www.catpaisatge.net/pahiscat/cat/resultats.php
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  Toponímia als mitjans de comunicació 

 Noves emissions de l’espai “Topònims de Catalunya”, al programa Extraradi 
de COM Ràdio. El programa setmanal, del qual es va informar en el número 122 
d’aquest Full (19/01/2012), ja ha dedicat gairebé una vintena d’emissions a la 
toponímia.  

Dos minuts d’espai emesos amb la col·laboració del Consorci per a la 
Normalització Lingüística; l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC i la Direcció General 
de Política Lingüística, membres de la Comissió de Toponímia de Catalunya. 
L’espai s’inscriu dins la iniciativa de l’Any de la Paraula Viva, que organitzà la 
Secció Filològica de l’IEC. 

        

Us presentem la relació dels programes emesos i l’enllaç per a escoltar-los en 
línia: 

1. Pobles en blanc i negre (09/01/12) 
2. Pobles que udolen (16/01/12) 
3. Pobles amb personalitat (23/01/12) 
4. Pobles que sumen (30/01/12) 
5. Cornudella, pobles amb cor (06/02/12) 
6. Torrefeta, pobles que no són allò que semblen (13/02/12) 
7. Matadepera, pobles que no són la “pera” (05/03/12) 
8. Ripoll, pobles amb llegenda (19/03/12) 
9. Llagostera, pobles molt animals (o no) (26/03/12) 
10. Viladecans, pobles un pèl “gossos” (02/04/12) 
11. Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, hiperpobles! (09/04/12) 
12. Santa Linya, pobles poc “sants” (16/04/12) 
13. Cardedeu, pobles “divins” (23/04/12) 
14. La Beguda Alta, pobles multicomarcals (30/04/12) 
15. Portbou, pobles amb cornamenta (07/05/12) 
16. Masroig, pobles marcians? (14/05/12) 
17. Martorell, pobles amb els dits d’una mà (21/05/12) 
18. Quart, pobles amb mesura (28/05/12) 
19. Abella de la Conca, pobles que “piquen” (04/06/12) 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news/noves-emissions-de-l%E2%80%99espai-%E2%80%9Ctoponims-de-catalunya%E2%80%9D-al-programa-quotextraradiquot
http://www.onomastica.cat/ca/news/noves-emissions-de-l%E2%80%99espai-%E2%80%9Ctoponims-de-catalunya%E2%80%9D-al-programa-quotextraradiquot
http://www.cpnl.cat/
http://www.cpnl.cat/
http://www.iec.cat/coneixement/entrada_c.asp?c_epigraf_num=163
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=bcbb929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=bcbb929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11881
http://taller.iec.cat/filologica/centenari/entrada.asp?epigraf=2
http://comradioblocs.com/extraradi/category/seccions/toponims-de-catalunya/
http://comradioblocs.com/extraradi/category/seccions/toponims-de-catalunya/
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  Agenda 

 Conferència: “Presentació de l’eina de recerca genealògica del web 
municipal”, el dissabte 9 de juny, a les 20.00 hores, a la sala d’actes del Teatre 
Municipal de Palafrugell (carrer Santa Margarida, 1). Presentació d’un web en què 
es poden consultar 30.230 registres parroquials que corresponen a baptismes (anys 
1539-1807), matrimonis (anys 1575-1800) i defuncions (anys 1453-1800). Permet 
fer cerques i consultar una interessant relació d’equivalències (per exemple, són 
equivalents els cognoms Joer, Joé, Joher i Jué). Premeu aquí per a conèixer aquest 
portal de recerca. 

 Getxo. Recorreguts toponímics. L’ajuntament de Getxo i l’Asociación Bizarra 
Lepoan organitzen conjuntament tres recorreguts en bicicleta pel municipi. L’objectiu 
és donar a conèixer la toponímia, la riquesa etnogràfica i l’arquitectura, el paisatge, 
la flora, etc., en definitiva, el patrimoni cultural i natural de Getxo.  

Els recorreguts són tots de tres hores, de 9.00 a 12.00 h del matí. Més informació al 
correu: getxo.toponimia@gmail.com. 

- 02/06/12: Recorridos toponímicos: El Getxo de siempre  
- 09/06/12: Recorridos toponímicos: El Getxo nuevo  
- 16/06/12: Recorridos toponímicos: Getxo por la costa  

 XV International Conference of Historical Geographers, del 6 al 10 d’agost a 
Praga, Charles University, facultat de Ciències. Al web podreu trobar els temes del 
congrés, els preus d’inscripció, els programes i les activitats (10 excursions), entre 
d’altres. Destaquen com a temes principals del congrés: la geografia històrica; 
l’ensenyament de la geografia històrica; la recerca; canvis i transformacions en el 
paisatge i les ciutats; natura, societat i medi ambient; patrimoni, industrialització, 
urbanització i desenvolupament; turisme, etc.  

Consulteu el web. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-%E2%80%9Cpresentacio-de-l%E2%80%99eina-de-recerca-genealogica-del-web-municipal%E2%80%9D
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-%E2%80%9Cpresentacio-de-l%E2%80%99eina-de-recerca-genealogica-del-web-municipal%E2%80%9D
http://palafrugell.cat/portal/arxiu-municipal/genealogia.html
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/getxo-recorridos-toponimicos
http://www.getxo.net/es/servicios/detalle-evento/405
http://www.getxo.net/es/servicios/detalle-evento/356
http://www.getxo.net/es/servicios/detalle-evento/357
http://www.ichg2012.cz/
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  Novetats editorials 

 Llengua & Literatura. Societat Catalana de Llengua i Literatura, núm. 22 (2011-
2012). Aquesta revista la podeu trobar en accés obert a l’Hemeroteca Científica 
Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans seguint aquest enllaç.  

Els continguts són, entre d’altres, «Origen del topònim Sants», de Josep Moran; o 
«Incorporació de les propostes etimològiques de Joan Veny en el Gran 
diccionari de la llengua catalana», de Carles Riera.  

A més de les ressenyes ―n’hi ha d’onomàstica—, hi trobareu articles d’homenatge 
a Jordi Bruguera, per Joan Martí, Josep Massot i J. Torres; a Joan Solà, per Irene 
Rigau; a Ramon Amigó, per Josep Moran. 

 Names. A journal of Onomastics. Revista de l’American Name Society. Volum 
60, número 2. Publica: Maney Publishing (juny de 2012). Pàgines: 123. Preu: 
$49.00. Contingut:  

- Editorial pp. 63-64(2): Nuessel, Frank 
- Hierarchical Naming in Milton's Paradise Lost and Twain's Diaries of Adam 

and Eve  pp. 65-73(9): Cantor, Rebecca Guess 
- Naming and War in Modern Germany pp. 74-89(16): Bruhn, Anja; Huschka, 

Denis; Wagner, Gert G  
- Naming Academic Libraries: Is Institutional Identity Obscuring the 

Generous Benefactors and Illustrious Educators of Old? pp. 90-104(15): 
Crosetto, Alice; Atwood, Thomas A 

- Returning to Missouri, pp. 105-106(2): McCafferty, Michael 
- Name of the Year 2011, pp. 107-108(2): Evans, Cleveland 
- A Note on Selected Names in James Hynes's Academic Novel The 

Lecturer's Tale pp. 109-116(8): Nuessel, Frank  
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NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/llengua-amp-literatura-societat-catalana-de-llengua-i-geografia
http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/index
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/names-a-journal-of-onomastics
http://www.wtsn.binghamton.edu/ans/
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2012/00000060/00000002;jsessionid=f3qht16n62rld.alice
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2012/00000060/00000002/art00001
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2012/00000060/00000002/art00002
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2012/00000060/00000002/art00002
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2012/00000060/00000002/art00003
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2012/00000060/00000002/art00004
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2012/00000060/00000002/art00004
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2012/00000060/00000002/art00005
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2012/00000060/00000002/art00006
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2012/00000060/00000002/art00007
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2012/00000060/00000002/art00007
http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/index
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  Agenda 

 Conferència: “El territorio visto a través de la mirada de nuestros ancestros", 
per Gustavo González. Dia: 14 de juny, a les 20.30 h, a Sociedad Democracia de 
Arrecife. Organitza: Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote. Entrada lliure. 

Explicarà el sistema de recollida de topònims mitjançant l’entrevista oral a persones 
grans. Amb exemples dels projectes en els que ha treballat conjuntament amb 
Cartografía de Canarias, S.A., i l’Academia Canaria de la Lengua. 

 Trends in Toponymy 5, a la Universitat de Berna (Suïssa), del 9 al 13 de juliol. 
Descarregueu-vos el programa complet d’aquest congrés anual aquí. 

Relació de ponències: 

 Richard Coates (University of the West of England, Bristol, United Kingdom) 
Place-names, naming, history, and the mind 

 Peter Jordan (Austrian Academy of Sciences, Wien, Austria) The roles of Place 

names In relating Man to territory. A view on place names from a cultural‐ 
geographical perspective 

 Lorenza Mondada (University of Basel, Switzerland) Opaque toponymies 
Misunderstandings about  place names in calls for help 

 Wolfgang Haubrichs (Saarland University, Saarbrucken, Germany) Continuity,  
transformation, Innovation: Historical Toponomastics in Romance-Germanic 

Border‐ Regions (Meuse‐Rhine‐Region Alsace, Switzerland, Tyrol, Salzburg) 

 

http://www.topotrends2012.org/index.html 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-%E2%80%9Cel-territorio-visto-a-traves-de-la-mirada-de-nuestros-ancestrosquot
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/trends-in-toponymy-5
http://www.topotrends2012.org/media/public/pdfs/programme/provisional-programme-trends-in-toponymy-5.pdf
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  Novetats editorials 

 Publicat el número 45 de la “Revista Catalana de Geografia”. Revista digital de 
geografia, cartografia i ciències de la Terra. La podeu consultar en línia prement 
aquest enllaç: http://www.rcg.cat/.  

 Diccionari terminològic de sistemes d’informació geogràfica (SIG). Autor i 
director Joan Nunes. Publica: TERMCAT, Institut Cartogràfic de Catalunya i 
Enciclopèdia Catalana (Barcelona, 2012). És el tercer volum de la sèrie Diccionaris 
Terminològics, iniciativa de l’ICC, amb revisió terminològica del TERMCAT i edició 
a cura d’Enciclopèdia Catalana. Pàgines: 551. Preu: 18 €. 

El diccionari conté 3.197 entrades amb definició i àrea temàtica; categoria lèxica; 
sinònims si en té; traducció dels termes al castellà i a l’anglès; la definició del 
terme i, si cal, nota o aclariment que complementen la informació donada. Presenta 
arbre de camp; índex temàtic català, castellà i anglès. Com a novetat, un annex de 
noms propis, on podem trobar noms com ara GeoMedia, MiraMon (programa de 
detecció i de SIG català) o Associació Catalana de Tecnologies de la Informació 
Geospacial (ACTIG), entre molts altres. Al final, una bibliografia completa. 

 Rivista italiana di Onomastica. RION, vol. XVIII (2012, 1r semestre). Any XVIII, 
núm. 1. Revista dirigida per Enzo Caffarelli des de Roma on s’apleguen articles, 
nombroses ressenyes bibliogràfiques i un apartat interessant d’activitats que tenen 
lloc arreu del món. Destaquem la ressenya (per Emili Casanova) sobre l’Onomàstica 
del terme municipal de Porrera, de Ramon Amigó; comentaris sobre l’Onomàstica 
de la Bisbal d’Empordà, de Moisés Selfa; el Recull de noms d’Osor, de F. Bruguera, 
entre molts d’altres, i nota sobre el número 114, 119 i 120 del Butlletí de la SdO. 

   Materials a la xarxa: toponímia 

 Ukraine or the Ukraine: Why do some country names have 'the'? Per Tom 
Geoghegan. BBC NewsMagazine (07/06/12). 

 La parroquia de Celoriu. Límites geográficos y toponimia. Recull de toponímia 
menor de Celoriu (Llanes) a càrrec de l’Asociación de Vecinos de Celoriu, grup de 
muntanya La Hoguera. Han recollit més tres-cents noms basant-se en documentació 
antiga, del monestir de Celoriu i sobretot en la tradició oral. Han incorporat els noms 
de lloc en mapes i han dibuixat diferents rutes de senderisme. 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR 
EL NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari 
d’inscripció o envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.rcg.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/diccionari-terminologic-de-sistemes-d’informacio-geografica-sig
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/rivista-italiana-di-onomastica-rion-any-xviii-num-1
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-18233844
http://www.hogueraceloriu.com/limites_y_toponimia.htm
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  Agenda 

 IX Congreso Internacional de Historia de la 
Lengua Española, del 10 al 14 de setembre de 2012 
a la Universitat de Cadis. Organitza l’Àrea de Llengua 
Espanyola de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

El congrés té nou seccions lingüístiques, una de les 
quals porta per títol: “Toponimia y onomástica”. 

Si voleu més informació sobre els detalls del congrés, 
premeu aquí. 

Les inscripcions tindran un preu reduït fins al proper 15 
de juliol.  

Universidad de Cádiz 
Facultad de Filosofía y Letras.   
Telèfon: 956 015 500  
Contacte: secretaria.9cihle@uca.es  
 

 International Medieval Meeting Lleida 2012. “The birth of medieval linguistic 
consciousness”, del 26 al 28 de juny de 2012 a la Universitat de Lleida. Si voleu 
saber-ne més, entreu al web del congrés. 

Vegeu el programa amb les ponències, contribucions, els pòsters i tots els actes 
que s’han organitzat.  

    

 Presentació del llibre “Franges. Els paisatges de la perifèria”, el 21 de juny de 
2012, a les 19.00 h, a la Pedrera (Barcelona). Llibre a càrrec de Joan Nogué, Laura 
Puigbert; Gemma Bretcha i Àgata Losantos. És el cinquè volum de la col·lecció 
Plecs de paisatge, Reflexions, 3; de l’Observatori del Paisatge (2012). Preu: 25 €. 

Presentat per Ferran Miralles, coordinador de la Secretaria de Territori i Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A 
CONSERVAR EL NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el 
formulari d’inscripció o envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat.  

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/ix-congreso-internacional-de-historia-de-la-lengua-espanola
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/ix-congreso-internacional-de-historia-de-la-lengua-espanola
http://cihlecadiz2012.org/es/seccionestematicas.html
http://cihlecadiz2012.org/es/presentacion.html
mailto:secretaria.9cihle@uca.es
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/international-medieval-meeting-lleida-2012-“the-birth-of-medieval-linguistic-consciousness”
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/international-medieval-meeting-lleida-2012-“the-birth-of-medieval-linguistic-consciousness”
http://www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat/
http://www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat/
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-“franges-els-paisatges-de-la-periferia”
http://www.catpaisatge.net/cat/documentacio_plecs_ref_3.php
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  Grup d’Experts en Noms Geogràfics de Nacions Unides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The 10th Conference on the Standardization of Geographical Names 
(UNCSGN), del Grup d’Experts en Noms Geogràfics de Nacions Unides. 
Tindrà lloc a Nova York del 31 de juliol al 9 d’agost de 2012. Podeu consultar 
també l’informe de la 9a trobada de 2011 a Viena. 

              

 The 27th Session of the United Nations Group of Experts on 
Geographical Names (UNGEGN). Tindrà lloc a Nova York del 30 de juliol al 
10 d’agost de 2012. Podeu consultar, a més, l’informe de la 26a sessió  de 
2011 a Viena.  

 Coneix l’UNGEGN a fons. 

El seu portal web té com a finalitat principal donar a conèixer els objectius del 
Grup d’Experts en Noms Geogràfics de Nacions Unides i la tasca que porta a 
terme. És una plataforma per a la difusió de les seves activitats, així 
com del material per a l’estandardització dels noms geogràfics. 

A més de poder consultar una gran base de dades toponímiques, sabreu 
com treballa aquest organisme internacional; com s’organitza en divisions 
(23 divisions lingüístiques), en grups de treball (n’hi ha 10, com ara el 
d’exònims, el de sistemes de romanització, el de bases de dades i 
nomenclàtors, etc.); com són les seves sessions de treball i quins resultats 
se n’obtenen.  

Hi trobareu també documentació oficial, resolucions, acords i enllaços 
directes als webs de les principals autoritats nacionals en matèria de noms, 
entre moltes d’altres informacions que us poden ser útils. 

Accediu a la BASE DE DADES georeferenciada de topònims del món: 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf9.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession27.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession27.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession27.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession26.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession26.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/default.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/divisions.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/wgs.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/sessions.html
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/


  
  
  Full de novetats Onomàstica.cat  28/06/2012          Núm. 145 
 

www.onomastica.cat  1 

 

  100 anys de la Comissió de toponímia del Quebec 

 100 anys de la Commission de toponymie du Québec. Le nom de lieu, 
signature du temps et de l’espace 

Visiteu el portal que commemora els cent anys de la comissió de toponímia 
quebequesa. Hi podreu trobar un resum dels esdeveniments més destacats en la 
trajectòria d’aquesta comissió: la seva creació el 1912, la primera participació en el 
congrés de Nacions Unides per a la normalització dels noms de lloc de 1967, o la 
publicació de la primera Guide toponymique du Quebec el 1968. 

Si voleu conèixer més a fons una de les comissions en toponímia més activa i amb 
més tradició, consulteu també la seva pàgina web. En francès, anglès i castellà. 

                      

 Banque de noms de lieux du Québec  

Banc de dades toponímic gestionat per la Commission de toponymie du 
Québec. Cadascun dels topònims recollits inclou municipi, regió, coordenades i 
una fitxa descriptiva que especifica:  

 mapa amb localització del nom, 

 origen i explicació del topònim,  

 data d’oficialització,  

 genèric i mot específic,  

 tipus d’entitat, 

 regió administrativa,  

 territori, municipi i codi geogràfic,  

 coordenades,  

 full en mapa escala 1:50 000 i 1:20 000. 

 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat 

 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/100ans/index.html
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/100ans/index.html
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/
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 Le Québec Géographique és el portal d’informació geogràfica del Govern 
quebequès amb gran quantitat d’informació i de recursos que permeten 
aprofundir en la cartografia, la geografia i en la toponímia oficial i tradicional.  

L’apartat La géo c’est quoi? té com a objectiu fer difusió dels conceptes més 
elementals en matèria de geografia i cartografia, sobretot per al gran públic, 
com ara explicar les escales en els mapes; què és una fotografia aèria i com es 
fa; què és la geodèsia i per a què serveix un GPS, etc. 

 

A més dels conceptes bàsics, hi ha prou informació per a aproximar-se a temà-
tiques més específiques, com atles del medi ambient o de la biodiversitat. 

 Ville de Montréal- Patrimoine · La toponymie  

Web de l’ajuntament de Mont-real que dedica part dels continguts a la toponímia de 
la ciutat amb diversos apartats sobre noms de lloc com: Qu’est-ce que la toponymie, 
Le répertoire historique des toponymes, Les citoyens et la toponymie, L’histoire des 
grandes rues montréalaises, D’un centre ville a l’autre- excursion toponymique o 
Laissez vous raconter la toponymie de Montréal. També s’explica què és un 
topònim, categories de topònims, normativa en toponímia, entre d’altres conceptes. 

 

http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/
http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/education/index.asp
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1560,1723376&_dad=portal&_schema=PORTAL
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  Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa definitiu de la II Jornada de la SdO  
l'Octubre Centre de Cultura Contemporània (València) 

19 D’OCTUBRE  

19.30 h: Emili Casanova (UV-AVL): “La deonomàstica i l’exonímia: dues fonts 
de la creació lèxiconomàstica” 

20 D’OCTUBRE 

 09.00 h: Recollida de material 

 09.30 h: Josep Lacreu (AVL): “Problemes de l’exonímia valenciana” 

 10.30 h: Mar Batlle i Joan Anton Rabella (Oficina d’Onomàstica-IEC): “Els 
principis d’adaptació de l’exonímia catalana” 

 11.30 h: Descans 

 12.00 h: Lluís Polanco (UV-IEC): “Com han solucionat les adaptacions les 
altres llengües de zones multilingües” 

 13.00 h: Juli Moll (ICC) i David Ordóñez (IEC): “La difusió de l’exonímia 
catalana en un món interconnectat”  

 14.00 h: Dinar de germanor  

 16.00-17.30 h: Cinc comunicacions lliures de 15 minuts: 

Miquel Parella (ICC): “El tractament dels exònims en cartografia i les 
resolucions de les Nacions Unides” 

Maria Àngels Jericó i Vicent Satorres (DGPLGV): “Problemàtica geopolítica 
i cultural d’alguns exotopònims” 

Joan Carles Membrado (UV): “Tractament dels exònims en català/valencià a 
les pàgines turístiques on-line” 

Maite Mollà (AVL): “Exonímia i oficialitat. El cas valencià”  

Elena Sànchez i Jordi M. Antolí (UA-IVITRA): “L’exonímia en el Corpus 
Informatitzat Multilingüe de textos antics i contemporanis (CIMTAC)” 

 17.30-19.00 h: Taula redona: “Les necessitats exonímiques diàries”  

Modera: Joan Tort (UB)  

Daniel Casals (UAB): “L’exònim en la premsa” 

Alexandre Berenguer (UV-Canal Nou): “L’exònim en la TV”  

Joan Ramon Borràs (Talens Ass): “El traductor literari davant l’exònim” 

Leopold Forner (UV): “L’adaptació en la indústria mèdica”  

 19.15 h: Cloenda: Vicenç Rosselló (UV-IEC): “Un precedent medieval de 
l’exonímia: les Cartes Portolanes” 
 
Inscripció gratuïta a: Matricula't 

 

http://www.octubre.cat/activ_cat_cic_automatricula.php?id_categoria=3&id_activitat=1598
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  Agenda 

 Jornada de l’ICC: “El mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000”, el 12 de 
juliol de 2012 a la seu de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  

Es tracta d’una sèrie de 77 fulls, centrats en capitals comarcals, espais naturals 
protegits i unitats geogràfiques. Incorpora informació cultural i turística. La 
cartografia d’origen prové de la Base topogràfica de Catalunya 1:25 000, 
actualitzada amb els vols més recents. 

La jornada vol propiciar la col·laboració o accions entre productors de mapes i 
usuaris per tal d’oferir una informació cartogràfica més àmplia i adaptada a les 
necessitats dels diferents perfils d’usuari. (Font: ICC). 

PROGRAMA:   

 9:30 h Acreditacions  

 10:00 h Benvinguda i presentació de la jornada. Isabel Ticó, cap de l’Àrea de 
Cartografia, ICC  

 10:05 h Presentació de la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. 
Isabel Ticó, cap de l’Àrea de Cartografia, ICC  

 10:20 h Procés de treball del Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. 
Francisco E. Campo, cap de la Unitat de Sèries Cartogràfiques, ICC  

 11:00 h Toponímia. Miquel Parella, responsable de Toponímia, ICC  

 11:30 – 13:15 h El Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000 com a eina per a 
la gestió, el coneixement, la difusió i l’accés al patrimoni natural, cultural i 
turístic 

- Olga Sabater, cap de l’Àrea de Turisme, Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

- Rosa Colomer, gerent del Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà 

- C. Francisca López, enginyer de Forest, Consell Comarcal de la 
Cerdanya 

- Anna Baldó, arquitecta, Consell Comarcal de la Garrotxa 

- J. L. Piqué, Servei de Medi Ambient, Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

- Jordi Gavaldà, tècnic de Nivologia, Conselh Generau d’Aran 

- Mercè Aniz, directora-conservadora, Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici 

- Josep Espigulé, director 1998-2010, Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà 

- Marc Garriga, responsable de Millora Rural i Manteniment, Parc Natural 
de l’Alt Pirineu 

- Jordi Garcia, director, Parc Natural del Cadí-Moixeró  

 13:15 – 13:30 h Torn obert de paraules 

Seu: ICC, Parc de Montjuïc, Barcelona.  És indispensable inscriure’s:  

http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-de-l%E2%80%99icc-%E2%80%9Cel-mapa-topografic-de-catalunya-125-000%E2%80%9D
http://www.icc.cat/
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-docencia/Esdeveniments/Inscripcions/Inscripcio
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  Materials  

 “15 minuts amb…” Joan Veny. Entrevista de José Enrique Gargallo a Joan 
Veny. Serveis Audiovisuals de la Universitat de Barcelona.  

Un tomb pels orígens, la seva la formació filològica i la seva trajectòria com a 
romanista i dialectòleg, l’obra i el llegat d’un savi. 

             

 “La toponimia como medio de información geográfica: el caso de los 
fitotopónimos”, per F. Molina Díaz. Revista de Geografia y Ciencias Sociales. 
Universidad de Barcelona. Vol. XVII, núm. 982. 

 Raons d’Estat puntimirat, per Màrius Serra a La Vanguardia (25/06/12) 

  Novetats editorials 

 Leioako Leku-Izenak, per Goizalde Ugarte, Iratxe Lasa i Mikel Gorrotxategi, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Leioa. Publicat per Euskatzaindia 
(Bilbao, 2012), dins la col·lecció Izenak (‘noms’). És el resultat de la recerca en 
toponímia duta a terme els darrers tres anys al municipi de Leioa.  

Leioako Leku-Izenak (‘noms de lloc de Leioa’) recull uns 800 topònims actuals i 
oblidats, dividits per barris, masos (baserri o caserío) i carrers, amb la forma 
escrita i oral, la localització, l’etimologia, la història i algunes fotografies. 
Destaca el capítol dedicat als baserri, alguns del segle XVI, i sobretot XVIII i XIX. 

  Notícies 

 El fons del geògraf Pau Vila (1881-1980) ja és a la Cartoteca Digital. El fons 
conté gairebé un miler d’imatges de la seva etapa com a mestre i pedagog, 
sobretot, a més d’un fons documental amb textos manuscrits, informes, etc.  

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 

envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-982.htm
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-982.htm
http://www.lavanguardia.com/encatala/20120625/54316305450/marius-serra-raons-destat-puntimirat.html
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/leioako-lekuizenak
http://www.euskaltzaindia.net/index.php?option=com_content&Itemid=&catid=121&id=3866&lang=es&view=article
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-fons-del-geograf-pau-vila-18811980-ja-es-a-la-cartoteca-digital
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
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  Notícies 

 L’Institut Cartogràfic de Catalunya incorpora fotos aèries antigues al VISSIR3  

Des d’aquest juliol les ortofotos de diferents anys (1956, 2008, 2009, 2010, 2011...) ja 
es poden visualitzar i comparar amb el VISSIR3 (versió 3.3) de l’ICC.  

L’aplicació permet analitzar l’evolució del territori només clicant en el nou menú de 
pestanyes que es desplega a l’esquerra: Veure i comparar. Hi podeu aplicar, a més, la 
toponímia oficial. Vegeu-ne un exemple amb dues fotografies aèries que corresponen al 
litoral de Badalona (Barcelonès) i de la seva zona industrial. La primera data de l’any 
1956 i la segona és de 2011; entre una i una altra han passat cinquanta-cinc anys.  

A grans trets, només coincideixen la línia costanera, el pont del Petroli —avui reclam 
turístic i encara en peu per les mobilitzacions populars— i les vies de tren que des de 
finals de segle XIX corren paral·leles a la costa (fou la primera línia d’Espanya, de 
Barcelona fins a Mataró).  

S’han respectat els traçats dels carrers però les fàbriques ubicades antigament en la 
zona industrial, molt desenvolupada durant el segle XX, pràcticament han desaparegut 
(es conserva com a patrimoni de la ciutat la destil·leria de l’Anís del Mono). Les 
fàbriques han estat reconvertides en equipaments o substituïdes per blocs de pisos i 
apartaments a primera línia de mar i zona urbanitzada per damunt de les vies, sobretot 
durant el boom de la construcció dels primers anys del segle XXI (l’ombra dels edificis 
(2) dóna una idea de l’alçada d’aquestes construccions). (**Les fletxes i indicacions en 
vermell són nostres; la toponímia de la foto 2 és de l’ICC). 

              

(1) Imatge aèria de la costa de Badalona el 1956. 
(2) La mateixa zona en ortofoto de 2011. 

 

(1) Zona industrial 

Blocs de pisos construïts a primera línia de mar  Línia de ferrocarril de la costa  

(1) 

http://www.onomastica.cat/ca/news
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En la toponímia de la zona també s’hi reflecteix la realitat i la transformació del territori, 
amb els noms dels carrers i de les places d’aquesta zona litoral, tant nous com antics, 
que responen una a l’activitat industrial ja desapareguda (plaça del Gas, carrer de la 
Indústria, carrer del Progrés) o bé a les activitats pesqueres i de la navegació (carrer de 
l’Estrop, carrer de la mar Adriàtica, carrer del Tresmall). Aquesta eina serà, doncs, molt 
útil per a l’estudi del territori però també per a la recerca en toponímia. 

 L'Acadèmia Valenciana de la Llengua detecta en Google Maps més d'un miler 
d'errors en la toponímia valenciana 

L’AVL ha detectat més de mil errors en els topònims valencians de Google Maps a 
escala 1:20.000.  

La institució valenciana té les competències per a fixar les formes correctes dels 
topònims valencians i, per tant, ha sol·licitat a la companyia Google Spain que esmeni 
els errors detectats. Aquests errors afecten tant el nom oficial d'alguns municipis, com 
elements orogràfics, hidrogràfics, vies de comunicació, partides i paratges.  

L’AVL ha enviat un document a Google Spain estructurat per províncies, i dins de cada 
província, per municipis. S’hi detallen més de mil denominacions que contenen algun 
error, i s’indica la correcció que correspon en cada cas. Es proposa la denominació en 
valencià de més de 300 urbanitzacions que només tenen el nom en castellà. Font: AVL: 
nota de premsa del dia 11 de juliol de 2012.  

 

 Nova senyalització de les partides rurals de 
Benidorm 

La manca de senyalització rural a Benidorm, que havia 
generat problemes i situacions desagradables,  se 
soluciona després d’anys de  reivindicacions veïnals 
amb nous noms que respecten la tradició oral.  

Vegeu el vídeo de RTVV. (Durada: 1:21). 

 

 

 

 

 

Curiositats: Homònims...  

Es creu que quan un inuit mor el seu esperit continua viu, a l’espera de retornar 
al món dels vius mitjançant el nom d’un nounat. Tant se val quin sexe tingui, 
sempre que el difunt tingui el mateix nom. Encara avui el nom genera un vincle 
complex entre les famílies inuit.  

Si voleu conèixer una mica més els inuit de Canadà premeu aquest enllaç: 
http://www.itk.ca/about-inuit 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news/l039academia-valenciana-de-la-llengua-detecta-en-google-maps-mes-d039un-miler-d039errors-en-la-
http://www.onomastica.cat/ca/news/l039academia-valenciana-de-la-llengua-detecta-en-google-maps-mes-d039un-miler-d039errors-en-la-
http://www.onomastica.cat/ca/news/nova-senyalitzacio-de-les-partides-rurals-de-benidorm
http://www.onomastica.cat/ca/news/nova-senyalitzacio-de-les-partides-rurals-de-benidorm
http://www.rtvv.es/va/comunidad-valenciana/Nova-senyalitzacio-partides-rurals-Benidorm_3_730756968.html
http://www.itk.ca/about-inuit
http://www.rtvv.es/va/comunidad-valenciana/Nova-senyalitzacio-partides-rurals-Benidorm_3_730756968.html
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  Nou recull toponomàstic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alzira. Toponímia dels pobles valencians. València: 
Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2012. (Onomàstica; 163). 
Sèrie Toponímia dels Pobles Valencians. Pàg.: 18. Preu: 0.60 €. 
Descarrega’t el PDF d’aquesta publicació.  

Dins de la sèrie Toponímia de Pobles Valencians es poden 
consultar en línia tots els títols publicats els darrers anys prement 
aquest enllaç: http://www.avl.gva.es/va/publicacions.html 
 

 Juneda i els seus noms de lloc, per Joan Cornudella Olivart. Juneda: 
editorial Fonoll, 2012 (col·lecció Lo Plançó). 

La presentació del llibre serà el dimecres 22 d’agost (22.00 hores) al recinte de 
les piscines municipals de Juneda (les Garrigues), dins dels actes de nits a la 
fresca i com a preludi de la festa major. 

Aquesta presentació comptarà amb la presència de la regidora de Cultura de 
Juneda, Ramona Urgell; d’Albert Turull, vicepresident de la Societat 
d’Onomàstica; d’Isidre Piñol, historiador local i tècnic de Cultura del Consell 
Comarcal de les Garrigues; i l’autor. La nit continuarà amb música de jazz. 

L'editorial Fonoll distribuirà el llibre a través de Firex 21 (vegeu el portal de 
venda). Es podrà adquirir també a les llibreries o bé directament a l’editorial: 
info@editorialfonoll.cat o trucant al 973 15 01 05 (de 9 a 13 h). 

     

        

Juneda i els seus noms de lloc és un treball de 
recerca de Joan Cornudella i va rebre l’impuls de 
la Societat d’Onomàstica per a la seva 
finalització l’any 2010.  

Aquest treball es va subvencionar, juntament amb 
d’altres reculls toponomàstics de Catalunya, 
gràcies al suport de la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Onom-stica--/S-rie--Topon-mia-dels-Pobles-Valencians-/ALZIRA/contentDocument/ALZIRA_TPV.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/juneda-i-els-seus-noms-de-lloc
http://www.juneda.cat/
http://www.firex21.com/
http://www.firex21.com/
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  Institut Cartogràfic de Catalunya: jornades 

 L’ICC publica en línia les presentacions de les darreres jornades. Us podeu 
descarregar i desar els PDF o bé veure la presentació des de Slideshare. 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000 (12/07/2012) 

▪ Presentació de la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000: PDF | Slideshare  

▪ Procés de treball del Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000: PDF | Slideshare  

▪ Toponímia: PDF | Slideshare 

Georeferenciació consorciada dels mapes antics de la Cartoteca (24/05/2012) 

▪ La Cartoteca Digital: PDF | Slideshare  

▪ Introducció a la georeferenciació: PDF | Slideshare  

▪ El projecte Georeferencer: PDF | Slideshare  

▪ Cartoteca 2.0: PDF | Slideshare  

Plataforma de Recursos de Geoinformació (12/04/2012) 

▪ Descripció de la Plataforma i les seves funcionalitats: PDF | Slideshare  

▪ Usos en les entitats locals: PDF | Slideshare  

▪ Atles de Geotèrmia: PDF | Slideshare  

▪ Aplicacions en l'ensenyament: PDF | Slideshare  

▪ Atles de camins: PDF | Slideshare  

 

  IGN: Institut National de l’Information Géographique et Forestière 

 Web de l’IGN francès. Conegueu l’apartat Comprendre la toponymie, que inclou 
les fitxes següents: 

▪ La toponymie, science des noms 
géographiques 

▪ Les noms de lieux en France : glossaire 
de termes dialectaux (le "Pégorier") 

▪ Glossaire de terminologie toponymique  

▪ Charte de toponymie IGN  

▪ Publications de la commission de 
toponymie  

▪ Brèves de toponymie  

 

http://www.icc.cat/
http://www.icc.cat/cat/content/download/51178/359868/file/20120712_mtc25m_presentacio.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/presentaci-del-mapa-topogrfic-125000
http://www.icc.cat/cat/content/download/51179/359873/file/20120712_mtc25m_proces.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/procs-de-treball-del-mapa-topogrfic-125000
http://www.icc.cat/cat/content/download/51180/359878/file/20120712_mtc25m_toponimia.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/toponmia
http://www.icc.cat/cat/content/download/50238/355519/file/20120524_georef_cartoteca_digital.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/la-cartoteca-digital
http://www.icc.cat/cat/content/download/50239/355524/file/20120524_georef_intro_georef.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/introducci-a-la-georeferenciaci
http://www.icc.cat/cat/content/download/50240/355529/file/20120524_georef_projecte.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/el-projecte-georeferencer
http://www.icc.cat/cat/content/download/50241/355534/file/20120524_georef_cartoteca_20.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/cartoteca-20
http://www.icc.cat/cat/content/download/50022/354657/file/20120412_prg_descripcio.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/descripci-de-la-prg
http://www.icc.cat/cat/content/download/50023/354662/file/20120412_prg_usos_enslocals.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/s-de-la-prg-en-ens-locals
http://www.icc.cat/cat/content/download/50024/354667/file/20120412_prg_atles_geotermia.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/atles-de-geotrmia
http://www.icc.cat/cat/content/download/50025/354672/file/20120412_prg_aplicacions_ensenyament.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/aplicacions-de-la-prg-en-ensenyament
http://www.icc.cat/cat/content/download/50026/354677/file/20120412_prg_atles_camins.pdf
http://www.slideshare.net/cartograficcat/atles-de-camins
http://www.ign.fr/
http://www.ign.fr/institut/node/607
http://www.ign.fr/sites/all/files/science_noms_geographiques.pdf
http://www.ign.fr/sites/all/files/science_noms_geographiques.pdf
http://www.ign.fr/sites/all/files/glossaire_noms_lieux.pdf
http://www.ign.fr/sites/all/files/glossaire_noms_lieux.pdf
http://www.toponymiefrancophone.org/DivFranco/Formation/boite/FBoiteAutres.htm
http://www.ign.fr/sites/all/files/charte_toponymie_ign.pdf
http://www.ign.fr/sites/all/files/5267259.pdf
http://www.ign.fr/sites/all/files/5267259.pdf
http://www.ign.fr/sites/all/files/breves_toponymie.pdf
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  La toponímia als mitjans de comunicació 

 Noves emissions de “Topònims de Catalunya” al programa Extraradi de 
COMRadio, presentat per l’Olga Vallejo. Escolteu les emissions dels mesos de 
juny i de juliol clicant damunt dels títols: 

 Vilaverd, pobles molt “verds” (11/06/2012) 

 Baix Pallars, pobles amunt i avall (18/06/2012) 

 Granollers, pobles que van al gra (02/07/2012) 

 La Galera, pobles que no són al mar (09/07/2012) 

 Pobles amb Infants (16/07/2012) 

 Reus (23/07/2012) 
 

En col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, l’Oficina 
d’Onomàstica de Institut d’Estudis Catalans, i la Direcció General de Política 
Lingüística, membres de la Comissió de Toponímia de Catalunya.  

 

  Novetats editorials 

 Actes de les terceres Jornades sobre el bosc de Poblet i 
les muntanyes de Prades: Les polítiques de conservació del territori i la 
gestió del medi. Diversos autors. L’Espluga de Francolí: Paratge Natural 

d’Interès Nacional de Poblet; Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 2012. Pàg.: 349. (Jornades al Monestir de Poblet, 
els dies 5, 6 i 7 de novembre de 2010). [Cliqueu el títol per descarregar PDF] 

Hi trobareu aquests articles sobre onomàstica: 

 “Els estudis d’onomàstica a les muntanyes de Prades: estat de la 
qüestió”, de Moisés Selfa Sastre, p. 322-333. 

«Presentació dels principals estudis relacionats amb l’onomàstica de 
les muntanyes de Prades i la seva línia metodològica. A més, es fa una 
breu caracterització biogràfica dels autors que han estat els vertaders 
impulsors dels treballs d’onomàstica en aquest sector geogràfic.» 

 “De l’aigua blanca de les fonts, no n’ha de gaudir tothom”, de Joan 
Pallisé, p. 152-172.  

«Un grup d’amics que compartim una visió similar del territori i els seus 
recursos, ens va donar la fal·lera per localitzar i arranjar les fonts d’una 
part del terme municipal de Montblanc, al nord est de les muntanyes de 
Prades.» 

 “Els arxius parroquials de les muntanyes de Prades. Estat de la 
qüestió”, de Josep Maria Quijada i Bosch, p. 218-229. 

 “L’ombra literària dels arbres”, d’Eugeni Perea, p. 309-320. 

http://www.onomastica.cat/ca/news/noves-emissions-de-039toponims-de-catalunya039-al-programa-quotextraradiquot-de-comradio
http://www.onomastica.cat/ca/news/noves-emissions-de-039toponims-de-catalunya039-al-programa-quotextraradiquot-de-comradio
http://comradioblocs.com/extraradi/2012/06/11/vilaverd-pobles-molt-verds/
http://comradioblocs.com/extraradi/2012/06/11/vilaverd-pobles-molt-verds/
http://comradioblocs.com/extraradi/2012/07/02/granollers-pobles-que-van-al-gra/
http://comradioblocs.com/extraradi/2012/07/09/la-galera-pobles-que-no-son-al-mar/
http://comradioblocs.com/extraradi/2012/07/16/pobles-amb-infants/
http://www.cpnl.cat/
http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=bcbb929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=bcbb929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/actes-de-les-terceres-jornades-sobre-el-bosc-de-poblet-i-les-muntanyes-de-prades
http://www20.gencat.cat/docs/parcsnaturals/Home/Poblet/Coneix-nos/Centre%20de%20documentacio/Fons%20documental/III%20Jornades/III%20Jornades%20Poblet.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/parcsnaturals/Home/Poblet/Coneix-nos/Centre%20de%20documentacio/Fons%20documental/III%20Jornades/III%20Jornades%20Poblet.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/parcsnaturals/Home/Poblet/Coneix-nos/Centre%20de%20documentacio/Fons%20documental/III%20Jornades/III%20Jornades%20Poblet.pdf
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  Notícies 

 Plataforma per la Llengua se suma a la demanda de l’AVL i exigeix a Google la 
normalització dels topònims valencians. La Plataforma ha enviat una carta a 
Google Spain per tal que rectifiqui la cartografia de Google Maps. Saber-ne més. 

  Enllaços: Dinamarca 

 El National Survey and Cadastre (Danish Ministry of 
the Environement) ha desenvolupat un registre amb 
120.000 noms per a la seva base de dades i la seva  
cartografia. Els topònims estan autoritzats i gestionats 
pel Danish Place Names. Hi ha uns 25.000 noms de 
lloc autoritzats a Dinamarca, que gestiona el Place 
Name Committee, la secretaria del qual es troba al 
Departament for Name Research a la Universitat de 
Copenhage. Entre les seves responsabilitats hi ha 
també la d’informar sobre la forma oficial dels topònims 
danesos. 

 Stednavneudvalget: la comissió de toponímia 
danesa (només en danès) 

 Autoriserede Stednavne (toponímia oficial de Dinamarca, georeferenciada) 

 Names in Denmark. Department of Scandinavian Research.  

Web de la Universitat de Copenhage amb dues seccions molt ben diferenciades, la 
de toponímia i la d’antroponímia daneses. La recerca en toponímia tracta els 
significat dels noms de lloc danesos i els tipus de topònims; la d’antroponímia, els 
cognoms i els noms més imposats a nens i nenes, i genealogia (també en anglès). 

 Oqaasileriffik és la secretaria pels afers lingüístics de Grenlàndia (institució 
independent que pertany al Ministeri de Cultura, Educació, Recerca i Església), que 
ve a ser la seva acadèmia de la llengua, amb autoritat també sobre els noms propis. 
S’ocupa de les qüestions lingüístiques en les tres àrees que segueixen: 

 The Greenland Language Council 
 The Greenland Place Names Committee 
 The Committee for Personal Names 

La seva pàgina web inclou a més una guia de noms de persona amb 431 noms per 
a nens i nenes (web en kalaallisut, danès i anglès). 

                   

http://www.onomastica.cat/ca/news/plataforma-per-la-llengua-se-suma-a-la-demanda-de-l’avl-i-exigeix-a-google-la-normalitzacio-del
http://www.onomastica.cat/ca/news/plataforma-per-la-llengua-se-suma-a-la-demanda-de-l’avl-i-exigeix-a-google-la-normalitzacio-del
https://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/1843
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.kms.dk/English/
http://www.kms.dk/English/Maps+and+Topography/Danish+Place+Names/
http://www.stednavneudvalget.ku.dk/
http://www.stednavneudvalget.ku.dk/
http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx
http://names.ku.dk/place-names/
http://www.oqaasileriffik.gl/en/oqaasileriffik
http://www.oqaasileriffik.gl/en/oqaasileriffik/aboutthecouncil
http://www.oqaasileriffik.gl/en/oqaasileriffik/placenamescommittee
http://www.oqaasileriffik.gl/en/oqaasileriffik/personalnamescommittee
http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/findetsted_uk.htm?map=uk
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  Lectures d’estiu: llibres per llegir i rellegir 

 A peu pel Pallars i la Vall d’Aran (1956), de Josep Maria Espinàs. 
Barcelona: Edicions La Campana, 1999. 4a ed. Pàg.: 248. Preu: 13,00 €.  

 Viaje al Pirineo de Lérida, de Camilo José Cela. Barcelona: Anagrama, 
1965. 

L’any 1956 l’escriptor català Josep Maria Espinàs i el Nobel de literatura Camilo 
José Cela van iniciar un viatge pel Pirineu de Lleida, empresa que els va dur per les 
comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val d'Aran i Alta Ribagorça. 
Experiències, paisatges i reflexions que més tard reflectirien en aquestes obres i 

que sense voler encetarien un gènere. Van esdevenir, sens dubte, els primers dels molts 
llibres de viatges que, cadascun en solitari, iniciarien més tard.  

Les traces d’aquestes obres, però, no s’han esborrat i constitueixen una ruta de vivències i 
un retrat històric i sorprenent de la vida al Pirineu lleidatà a mitjan segle XX.  

 Excursions per l’Alta Ribagorça (1903), de Juli Soler i Santaló. Garsineu, 2003. 
Un clàssic de la literatura de muntanya. 

 Pel Pirineu aragonès, de Juli Soler i Santaló. Valls: Cossetània edicions, 2007. 
(Col·lecció Pioners, 2). Pàg.: 104. Preu: 9,00 €. 

Textos sobre les excursions de l’enginyer Juli Soler i Santaló (1865-1914) pel Pirineu 
aragonès, publicats al Butlletí del CEC, que obrí nous camins a l’excursionisme científic 
català i l’acostà a l’actiu pirineisme francès. Destacà també com a fotògraf, amb imatges 
que actualment tenen un altíssim valor documental i artístic.  

 Dietari de l'excursió filològica 1906, Antoni M. Alcover. Barcelona, Proa, 2006. (Alí 
Bei, Literatura de viatges, 1). Pàg.: 248. Preu: 19,15 €. 

L'estiu de 1906, Antoni Maria Alcover i el professor Bernhard Schädel, de la Universitat de 
Halle (Alemanya), van recórrer 52 localitats del Rosselló i la Catalunya occidental... 

 Recuerdos de un montañero. Henry Russel. Benasc: Barrabés editorial, 2002. 
(Col. Grandes Clásicos). Pàg: 465. Preu: 22,95 €. 

El comte Russel trepitjà el Pirineu per primera vegada l’any 1858 i es va enamorar 
perdudament d’una muntanya, el Vignemale. Aquest amor es traduí vint anys més 
tard en un llibre de memòries amb les seves experiències com a excursionista, 
alpinista i sobretot pirineista —el primer—, activitats a les quals va dedicar tota una 
vida. Un clàssic de la literatura de muntanya no exempt del romanticisme del XIX. 

 Les grands alpinistes. Mantovani, Roberto; Lazzarin, Paolo. París: Flammarion, 
2008. Preu: 42,00 €.  

Sobre els grans alpinistes de tots els temps amb noms tan importants com Edmund Hillary, 
Walter Bonatti, Reinhold Messner, George Mallory, A. Irvine, Cesare Maestri i fins i tot el 
gran alpinista català Josep Manuel Anglada. 
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  Nous enllaços 

 

 Toponymie à l’Institut Geographique National (IGN) – Belgique 

Pàgina web de l’IGN belga que exposa una sèrie de qüestions interessants sobre 
toponímia. L’Institut no gaudeix de les competències en atribució de noms de lloc a 
entitats geogràfiques ni es dedica a la recerca etimològica sobre aquests noms, sinó 
que segueix les recomanacions de la Commission Royale de Toponymie et de 
Dialectologie, que depèn de l'Académie royale de Belgique, i les adapta a la producció 
cartogràfica.  Per aprofundir en la seva feina, consulteu les entrades següents:  

Topònims i toponímia  

IGN i la toponímia 

Context institucional belga  

Llengües oficials i regions lingüístiques  

Ús de les llengües en els mapes de l'IGN 

Recull de la informació toponímica 

Dades toponímiques històriques 

Grafia dels topònims 

Normalització dels noms geogràfics 

Escriptures cartogràfiques 

Llocs web toponímics 

La particular situació política i administrativa de Bèlgica, amb tres llengües oficials 

(francès, neerlandès i alemany); quatre regions lingüístiques (inclosa la particularitat de 

la capital), que afecta l’ocupació i gestió del territori; i tres comunitats lingüístiques, fan 

que la producció cartogràfica sigui força elaborada des d’un punt de vista toponímic. 

S’explica el tractament de la toponímia de l’institut i el sistema de treball utilitzat, des de 

la recollida de les dades, la normalització de noms o la sistematització en base de 

dades. Proporciona, a més, un glossari sobre terminologia toponímica en anglès i en 

francès. El web es pot consultar en francès i neerlandès. 

 “Chamámonos así”- Web iniciativa del concello de Pontevedra 
gràcies a la qual es vol difondre el treball de recuperació i conservació de 
la toponímia local. El projecte, força ambiciós, compta amb la 
col·laboració de veïns i informants per al recull de noms de lloc. 
 

http://www.ngi.be/
http://www.toponymie-dialectologie.be/
http://www.toponymie-dialectologie.be/
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-1.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-2.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-3.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-4.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-5.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-6.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-7.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-8.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-9.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-10.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-11.shtm
http://www.websendesarrollo.com/?page_id=2
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-1.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-2.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-3.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-4.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-5.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-6.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-7.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-8.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-9.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-10.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR2-11-11.shtm
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  Agenda d’activitats: setembre i octubre 

 VIe Colloque International d’Onomastique. Del 12 al 14 de setembre de 2012,  
Université de Liège. Organitza: Société Française d’Onomastique, (SFO, Paris, 
Archives Nationales), Comission Royale de Toponymie et Dialectologie (secció 
valona) i Université de Liège. Saber-ne més. 

 Setmana Europea de la Custòdia del Territori i 5a Setmana de la 
Custòdia als Països Catalans. Del 28 de setembre al 7 d’octubre de 
2012. La setmana de la custòdia del territori és una campanya ciutadana 
que promou activitats arreu del territori per donar a conèixer la 
importància de tenir cura de la terra i els seus valors naturals, culturals i 
paisatgístics.  

 Convegno internazionale di Onomastica & Letteratura, tindrà lloc a la Università 
di Macerata (Itàlia) els dies 11, 12 i 13 d’octubre de 2012. 

Temes del congrés: 

 Onomàstica literària marchigiana 

 Noms i llocs literaris 

 La reflexió sobre el nom en literatura 

 Tema lliure 

Per a participar-hi, cal enviar títol de la comunicació i resum a: Donatella Bremer 
bremer@ling.unipi.it abans del dia 1 de setembre. Més informació aquí. 

  Articles i llibres 

 “L’ús de l’article determinat i dels descriptius geogràfics en la toponímia 
catalana”, per Joan Anton Rabella (IEC), dins de Llengua i Ús. Revista Tècnica de 
Política Lingüística, núm. 51. Barcelona: Direcció General de Política Lingüística, 
Generalitat de Catalunya, primer semestre de 2012, p. 78-85. 

«Probablement les dues qüestions que, des de l’àmbit de l’assessorament lingüístic, 
generen més consultes sobre toponímia catalana són l’ús de l’article i dels 
descriptius geogràfics [...].». Aquest article es pot consultar a Racó seguint aquest 
enllaç. 

 El Montsec de l’Estall. Etnografia, per Manuel Benito. Prames: Saragossa, 2012. 
Preu: 12 €. Colección Temas. Pàg.: 118. Dades sobre l’entorn, la toponímia, el 
paisatge i el cicle vital, jocs, gastronomia, etc.  

 La parroquia de Celoriu. Límites geográficos y toponimia, per José Carlos 
Lledías, Julio Galguera, Alberto Álvarez Rodríguez i Carlos Rueda. Celoriu, Astúries: 
Grupo de Montaña La Hoguera, 2012. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda/vie-colloque-international-d’onomastique
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/vie-colloque-international-d’onomastique
http://www.landlifeweek.eu/ca
http://www.landlifeweek.eu/ca
mailto:bremer@ling.unipi.it
http://www.unimc.it/dipri/xvii-convegno-di-onomastica-letteratura/call-for-papers
http://www.gencat.cat/llengua/liu/51/
http://raco.cat/
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/257211/344286
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/el-montsec-de-l%E2%80%99estall-etnografia
http://www.prames.com/novedades.asp
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/la-parroquia-de-celoriu-limites-geograficos-y-toponimia


  
  
  Full de novetats Onomàstica.cat  30/08/2012          Núm. 150 
 

www.onomastica.cat  3 

 

 Seduït per valls i cims I, Fotografies de Juli Soler i Santaló (1865-1914), 
coordinat per Francesc Roma i Ramon Barnadas. Saragossa: Prames, 2011. 
Col·lecció Enfocant el Passat. Preu: 25 €. Es reuneixen les fotografies de Juli Soler i 
Santaló en un llibre de gran qualitat. Més informació al web de l’editorial. 

 Seduït per valls i cims II, Fotografies de Juli Soler i Santaló (1865-1914), 
coordinat per José Luis Acín i Ramon Barnadas. Saragossa: Prames, 2011. 
Col·lecció Enfocant el Passat. Preu: 25 €. Edició bilingüe. Segon volum de les 
fotografies de l’enginyer J. Soler i Santaló, un dels pioners de l’excursionisme d’alta 
muntanya a Catalunya. 

      

  Iniciatives 

 Terr@sit. Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad Valenciana 
inaugura un noi espai divulgatiu al seu blog, Puzzles, dedicat a conèixer el territori 
d’una manera lúdica. De moment hi ha disponibles en línia quatre tipus de 
trencaclosques diferents: Ciudad de las Artes y las Ciencias, Mapa Topogràfic, 
Conques Hidrogràfiques, Rius.  

Els podeu conèixer prement aquest enllaç: 
http://terrasit.wordpress.com/puzzles/ 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/seduit-per-valls-i-cims-i-fotografies-de-juli-soler-i-santalo-18651914
http://www.prames.com/buscar.asp?sitio=Libreria&txtbuscar=soler
http://www.prames.com/buscar.asp?sitio=Libreria&txtbuscar=soler
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/seduit-per-valls-i-cims-ii-fotografies-de-juli-soler-i-santalo-18651914
http://www.prames.com/buscar.asp?sitio=Libreria&txtbuscar=soler
http://terrasit.wordpress.com/puzzles/
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  Nous enllaços 

 Centro de referência em nomes geográficos de Brasil 

Creat l’any 2007, depèn de l’Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística del govern brasiler. En el seu lloc web trobareu informació 
sobre les diferents divisions administratives de Brasil, els projectes que el 
centre porta a terme, els diversos productes que desenvolupa (com el 
BNGB, el glossari de termes geogràfics, una base de dades toponímiques), 
les activitats (cursos, jornades, etc.) i sobre la seva aportació internacional 
a Nacions Unides. 

La seva tasca, dirigida pel Comitê de Nomes Geográficos (CNGEO), té 
com a objectius promoure i fixar la toponímia nacional i els exònims de la 
seva cartografia. Atén les consultes sobre toponímia i n’escolta les 

propostes, estableix polítiques de gestió toponímica seguint les directrius i 
recomanacions de Nacions Unides i altres organismes oficials, difon els resultats de 
la seva tasca i promou altres iniciatives similars. 

Ha desenvolupat el Banco de Nomes Geográficos do Brasil (BNGB), a partir del 
qual es poden realitzar cerques de topònims segons criteris geocartogràfics. També 
es poden fer cerques per conèixer els aspectes històrics (les seves variants, etc.) i 
lingüístics (l’etimologia, l’ortografia, etc.) del topònim i la seva geolocalització. 

Com a exemple, ha desenvolupat el Projeto de Nomes Geográficos do Paraná, 
l’objectiu del qual és revisar, corregir i actualitzar la toponímia dels elements 
geogràfics que apareixen en el mapa escala 1:50 000 corresponent, comparant-la 
amb la bibliografia i portant a terme el treball de camp. 

Com a aportació al Grup d’Experts en Noms Geogràfics de Nacions Unides, 
participa en la Divisão dos Países de Língua Portuguesa em Nomes 
Geográficos, on s’inclouen, a més de Brasil, Moçambic, Angola, Cap Verd, Guinea-
Bissau, Portugal, São Tomé i Príncipe i Timor Oriental.  

 

Podeu consultar a més l’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Cidades, 
amb informació molt exhaustiva de les diferents ciutats de Brasil, amb gran aportació 
de dades estadístiques variades, codi municipal, gentilicis, extensió, etc. 

 

 

http://www.ngb.ibge.gov.br/default.aspx?pagina=nomesgeograficos
http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.ibge.gov.br/home/
http://www.bngb.ibge.gov.br/bngb.php
http://www.dlpng.ibge.gov.br/
http://www.dlpng.ibge.gov.br/
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  Novetats editorials 

 Name and naming: Synchronic and Diachronic Perspectives, editat per 
Oliviu Felecan. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012.  

Analitza els noms i el fet de nomenar en sentit intercultural, tant des d’un punt de 
vista sincrònic com diacrònic. Consulteu una mostra del llibre descarregant-vos el 
PDF: http://www.c-s-p.org/Flyers/978-1-4438-3752-1-sample.pdf. Hi trobareu els 
continguts següents:   

PART ONE: THEORY OF NAMES 

 Denominational Differences in the Romanian Rendering of Greekand Latin-Origin 
Proper Names in Ecclesiastical Literature: A Translation Theory Perspective, 
Octavian Gordon 

 Appellativisation and Proprialisation: The Gateways between the Appellative and 
Proprial Spheres of Language, Milan Harvalík 

 Pragmatics and Anthroponymy: Theoretical Considerations Regarding the System of 
Designating Terms in Contemporary Romanian, Margareta Manu Magda 

PART TWO: ANTHROPONOMASTICS 

Section One: Anthroponyms: A Diachronic Perspective (Forenames and Surnames) 

 Avra(ha)m and Šara(i): Infertility Overcome by a Linguistic Redox, Davide Astori 

 A Sociology of First Names in the Late Middle Ages, Pierre-Henri Billy 

 On the Adaptation of Names of Romance Origin (Spanish, French, Occitan, Italian) 
into Valencian Catalan, Emili Casanova 

 The Double System of Descent Groups and Surname Adaptations in a 
Francoprovençal/ French Diglossic Situation, Jérémie Delorme 

 Dame Catherine, Allix la Barbiere and La Femme le Grant Jehan du Pasquier: 
Naming Women in Accounting Records at the End of the Middle Ages, Aude Wirth-
Jaillard 

Section Two: Anthroponyms: A Synchronic Perspective (Forenames and Surnames) 

 Onomastics and the Internationally-Minded Generations of Baia Mare, Minodora 
Barbul 

 The Dynamics of Forenames in the Anthroponymy of Baia Mare, Nicolae Felecan 

 Conformity and Nonconformity in Gypsy Names, Oliviu Felecan 

 The Right to a Good Name: Muslim and Xhosa Children, Bertie Neethling 

 Ethnolinguistic Adoption, Adaptation and Migration: The Example of Family Names 
from Baia Mare (and the Surrounding Areas) and Maramureş, Romania, Rodica-
Cristina Ţurcanu 

 

http://www.c-s-p.org/Flyers/Name-and-Naming--Synchronic-and-Diachronic-Perspectives1-4438-3752-0.htm
http://www.c-s-p.org/Flyers/978-1-4438-3752-1-sample.pdf
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Section Three: Unconventional Anthroponyms (Nicknames, Bynames, Hypocoristics) 

 The Dynamics of Generic Terms used to Designate Women in the Contemporary 
Romanian Show Business, Daiana Felecan 

 Political Anthroponyms in French Mass Media, Georgeta Rus 

 Hypocoristics among Young People in Germany: Methodical Problems and Corpus 
Analysis, Bernd Spillner 

 Diachronic Classification of Bynames given by Adults, and Bynames given by Young 
People, Willy Van Langendonck 

Section Four: Literary Onomastics 

 Stylistic Aspects of Proper Names in Old Romanian Writings, Gh. Chivu 

 The Art of Names in Pascal Quignard’s Literary Work, Nicoleta Cîmpian 

 Literary Onomastics within Postmodern Fragmentation, Carmen Dărăbuş 

 Good Names and Bad Names: The Axiological Aspect of Literary Proper Names— A 
Cognitive Approach, Anna Fornalczyk and Aleksandra Biela-Wołońciej 

 Esoteric Meanings of Names in the Prose of Mircea Eliade, Gheorghe Glodeanu 

 Hibernian Choices: The Politics of Naming in Flann O’Brien’s At Swim-Two-Birds, 
Adrian Oţoiu 

 Name Quest, Identity Quest with Patrick Modiano, Marcela Oţoiu 

 The Sense of Intention in the Pagan Anthroponyms of The Song of Roland, Thierry 
Ponchon 

 Names and References in Shakespeare’s The Taming of the Shrew, Grant W. Smith 

PART THREE: TOPONOMASTICS 

 And the River Flows: The Presence of Latin amnis in Italian Place Names, Maria 
Giovanna Arcamone 

 The Change of Names in 20th Century Romanian Toponymy, Domniţa Tomescu 

 French Odonymy with a Link to Rumania: Naming Motivations of Political Origin, 
Michel A. Rateau 

 The Translation of Official Country Names into Romanian, Ioana Vintilă-Rădulescu 

PART FOUR: NAMES IN SOCIETY 

 On Brands and Branding in the Romanian Space, Alina Bugheşiu 

 Anthroponyms in the Names of Firms in Sighetu Marmaţiei, Adelina Emilia Mihali 

 Proper Names of Perfumes, Mihaela Munteanu Siserman 

 The Use of Proper Names in Early Finnish Newspaper Advertisements, Paula 
Sjöblom 
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  Materials 

  Toponimia euskérica en la Rioja 

 

  “Al rodiu la toponimia”, editorial del mes d’agost del programa radiofònic 
d’Iniciativa pol asturianu, que treballa per la normalització de l’asturià. 

 

http://www.vallenajerilla.com/berceo/aznar/toponimiaeuskericariojana.htm
http://iniciativapolasturianu.org/noticies/editorial-d-agostu-al-rodiu-la-toponimia
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  Agenda 

 Segones Jornades d'Història de la Cartografia de Barcelona, els dies 17 i 18 
d'octubre, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Santa Llúcia, 1). 
Organitza: Arxiu Històric de la Ciutat i Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Inscripcions del 12 de setembre a l'11 d'octubre. Preu: 32 €; estudiants, jubilats i 
aturats, 16 €. Les places són limitades. Més informació: shb@bcn.cat. 

Descarregueu-vos la butlleta d’inscripció. 

17 d’octubre 

9.30 h Inauguració 

SESSIÓ I 
10.00 h Els mapes geològics, d’Alexandre Vézian a Oriol Riba, 
1856-2009 Ferran Colombo (Universitat de Barcelona) 
11.00 h Descans 
11.30 h El pas a la cartografia automàtica Joaquim Calafí 
(Barcelona Regional) i Lluís Sanz (Ajuntament de Barcelona)  

12.30 h Taula rodona: La cartografia digital com a document 
històric del futur Joaquim Calafí (Barcelona Regional), Lluís 
Sanz (Ajuntament de Barcelona), Oriol Nel·lo (UAB), i Josep Lluís 
Colomer (ICC). Modera: Carme Montaner (ICC) 

SESSIÓ II 
16.30 h El reconeixement cartogràfic de la Barcelona romana 
Josep Oriol Granados (Ajuntament de Barcelona) 
17.30 h Els plànols d’alineació de carrers, 1772-1860 Marina 
López Guallar, historiadora 
18.30 h Debat 

18 d’octubre 

SESSIÓ III 
9.30 h La cartografia de la Marina de Llevant i el Rec Comtal, 
1750-1839 Meritxell Gisbert, geògrafa 
10.30 h Conèixer per transformar: l’empresa cartogràfica 
d’Ildefons Cerdà, 1854-1865 Ramon Grau, historiador 

11.30 h Descans 
12.00 h La cartografia municipal de Gràcia, 1850-1897 Francesc Nadal (UB) 
13.00 h Debat 

SESSIÓ IV 
16.30 h Dos plànols de Barcelona elaborats pel Cos d’Estat Major, 1870 i 1885 
Luis Urteaga (UB) 
17.30 h Un plànol exacte de la ciutat de Barcelona. La Brigada Topogràfica 
d’Enginyers, 1915-1930 José Ignacio Muro (URV) 
18.30 h Debat 
19.30 h Cloenda 

http://w110.bcn.cat/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/Segones%20jornades%20Historia%20de%20la%20cartografia.pdf
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/menuitem.ab2d885af1118530cef7cef7a2ef8a0c/?vgnextoid=1fda692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=1fda692b13e7c210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
mailto:shb@bcn.cat
http://w110.bcn.cat/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/Segones%20jornades%20Historia%20de%20la%20cartografia.pdf
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 International Conference on Onomastics “Name and Naming”, del 9 a l’11 de 
maig de 2013. Segona edició d’aquest congrés internacional que organitza el Centre 
d’onomàstica de la Facultat de Lletres de la Universitat de Baia Mare, Romania. 

Tema general del congrés: Onomastics in Contemporary Public Space. 

Llengües oficials: romanès, anglès, francès, italià, alemany i espanyol. Llengües del 
web: romanès, anglès i francès. 

Seccions:  

■ Noms als espais públics 
■ Antroponomàstica 
■ Toponomàstica 

Dates importants: 

■ 10/09/2012 – 10/01/2013: inscripcions (vegeu Registration) 
■ 10/01/2013: notificació de les comunicacions acceptades (cada comunicant 

disposarà de 20 minuts per a presentar comunicació i 5 minuts de discussió) 
■ 10/02/2013: primera circular i esborrany del programa 
■ 10/03/2013: finalització del termini d’inscripcions 
■ 10/04/2013: segona circular i programa final 
■ 10/06/2013: lliurament dels articles 

Consulteu qui forma el comitè organitzador i el comitè científic. 

 

Taula rodona: «Antoni M. Alcover: vida, obra i influència», el dijous 13 de 
setembre de 2012, a les 18.00 h, a la seu del Col·legi d’Arquitectes de 
Barcelona (Plaça Nova, 5). Organitza: editorial Moll i Institut d’Estudis Catalans. 

Dins de la Setmana del llibre en Català 2012, coincidint amb el 150è 
aniversari del naixement de Mn. Antoni M. Alcover i el 50è de l’acabament del 
Diccionari català-valencià-balear, aquest acte obre l’Any Alcover. 

Anirà a càrrec de Maria Pilar Perea, professora de filologia catalana de la UB, 
Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; 
Joan Veny, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, i Gabriel Janer Manila, 
escriptor i professor de la Universitat de les Illes Balears. Saber-ne més. 

 

http://onomastica.ubm.ro/
http://onomastica.ubm.ro/en/registration.php
http://onomastica.ubm.ro/en/organizingcommittee.php
http://onomastica.ubm.ro/en/scientificcommittee.php
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/taula-rodona-%C2%ABantoni-m-alcover-vida-obra-i-influencia%C2%BB
http://www.lasetmana.cat/
http://www.iec.cat/activitats/documents/Antoni%20M%20%20Alcover%20a%20la%20SLC.pdf
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  Novetats editorials 

 Toponimia Navarra. I. Estudios y metodología, de José María Jimeno. Pamplona: 
Udalbiltza, Euskaltzaindia, 2012. Repàs dels treballs de toponímia duts a terme a 
Navarra durant la segona meitat del segle XX. 

  Notícies 

 Canvis en la secretaria de la Comissió de Toponímia de Catalunya  

El proppassat dia 13 de setembre es va reunir la Comissió de Toponímia de 
Catalunya, que presideix Yvonne Griley, directora de Política Lingüística. En 
aquesta reunió, Montserrat Montagut, cap del Servei de Recursos Lingüístics de la 
DGPL, va assumir el càrrec de secretària de la Comissió, en substitució de Francesc 
Vilaró, cap del Gabinet Tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

  Antroponímia islandesa 

 Statistics Iceland. Web oficial del Departament d’estadística del Govern islandès 
amb dades actualitzades sobre els noms més posats a Islàndia (fins a 2012). 

 Icelandic Names. Informació interessant sobre els cognoms islandesos i les seves 
particularitats. 

 Icelandic fisrt names: Portal sobre genealogia islandesa i els noms islandesos dels 
emigrats a Amèrica del Nord. 

 Nordic names: Els noms islandesos, noms de noi, de noia i mixtes. Estadístiques 
dels noms més populars posats el 2010.  

  Toponímia islandesa 

 Norden Division - United Nations Group of Experts on Geographical Names 
(UNGEGN): Grup d’Experts en Noms Geogràfics de Nacions Unides, divisió dels 
països nòrdics. En aquest moment Dinamarca en té la representació. 

 The Árni Magnússon Institute for Icelandic 
Studies. És l’autoritat lingüística en noms 
geogràfics islandesos. 

 The National Survey of Iceland.  

 

 

 

Aquesta setmana us oferim un document especial ressenyes, en el qual trobareu 
una quinzena de comentaris sobre diferents publicacions toponomàstiques que 
han aparegut des dels anys noranta.  
 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-navarra-i-estudios-y-metodologia
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-comissio-de-toponimia-de-catalunya-canvia-de-secretari
http://www.statice.is/Statistics/Population/Names
http://www.simnet.is/gardarj/family.htm
http://www.halfdan.is/
http://www.nordicnames.de/wiki/Icelandic_Names
http://nordendivision.nfi.ku.dk/about/
http://www.arnastofnun.is/page/a_place_names
http://www.arnastofnun.is/page/a_place_names
http://www.lmi.is/
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/Especial_ressenyes%201990_2009.pdf
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  Agenda 

 

 27e Congrés International de Linguistique et de Philologie Romanes, del 15 al 
20 juliol 2013 a Nancy. El congrés consta de disset seccions lingüístiques. Els 
organitzadors us animen a presentar comunicacions sobre temes onomàstics o 
tractament automàtic de les llengües. Organitza: Laboratoire ATILF / CNRS - 
Université de Lorraine i Société de linguistique romane. 

Conferències plenàries 

 Cesare SEGRE, Université de Pavie : “Lachmann et Bédier : la guerre est finie”  
 Hans GOEBL, Université de Salzbourg : “Du chemin parcouru en géolinguistique 

romane depuis Jules Gilliéron : une reconsidération critique à la lumière de la plus 
récente dialectométrie” 

 Christiane MARCHELLO-NIZIA, Lyon : “Philologie numérique et syntaxe historique”  
 Thomas STÄDTLER, directeur du Dictionnaire Étymologique de l'Ancien Français 

(Heidelberg) : “Pour une réconciliation entre théorie et pratique : le cas de la 
sémantique historique” 

 Max PFISTER, Société de linguistique romane, Université de la Sarre : “Romains et 
Germains entre Rhin et Moselle de la fin de l'Antiquité au Haut Moyen Âge” 

Conferències obertes al públic 

 Gilles SOUVAY, CNRS (ATILF) : “Trésor de la Langue Française, FRANTEXT, 
Dictionnaire du Moyen Français et autres ressources informatisées : présentation et 
utilisation de dictionnaires et de bases de textes développées à l'ATILF” 

 Anthony LODGE, Université de St Andrews : “Le faible rôle de l'État dans l'évolution de 
la langue française” 

 Richard TRACHSLER, Université de Zurich : “Ce que la linguistique/philologie romane 
doit aux savants allemands” 

 Aude WIRTH-JAILLARD, 'Université catholique de Louvain : “Les noms de famille en 
Lorraine” 

Taules rodones 

 « Quels corpus et quels outils d’exploitation de corpus pour les études de linguistique 
et philologie romanes : l’unité de la romanistique » 

 « Littérature, philologie, linguistique : l’unité de la romanistique » (presidida per 
Wolfgang Raible, professor emèrit a la Universitat Fribourg-en-Brisgau) 

 Primera circular / Més informació al web del congrés. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/27e-congres-international-de-linguistique-et-de-philologie-romanes
http://www.atilf.fr/cilpr2013/sections.php
http://www.atilf.fr/cilpr2013/docs/CILPR-Nancy-15-20-07-2013-Premiere-circulaire.pdf
http://www.atilf.fr/cilpr2013/index.php
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   Agenda 

 Jornada: 50 anys del Diccionari Català-Valencià-Balear, 
d’Alcover-Moll-Sanchis, el divendres 5 d'octubre de 2012, de 9 a 14 h. 
Lloc: Universitat de València (Aula Magna La Nau).  

Organitza: Acadèmia Valenciana de la Llengua. Col·labora: Universitat de 
València. Inscripció: cases_ros@gva.es. Entrada gratuïta, aforament 
limitat. Saber-ne més. 

 9’15 h. Inauguració. Esteban Morcillo,  rector de la  Universitat de 
 València, i Ramon Ferrer, president de l’AVL 

 9’30 h. Santi Cortés: La presentació del DCVB a València el 1951 

 10’15 h. Taula Redona: El DCVB i el valencià  

Josep Lacreu (AVL): L’aprofitament normatiu del DCVB 
Lluís Gimeno: El tortosí en el DCVB 
Santi Vicente: La fraseologia en el DCVB 
Modera: Emili Casanova 

 11’30 h. Descans. 

 12’00 h. Gabriel Janer Manila: Antoni Maria Alcover, el promotor del DCVB 

 12’45 h. Maria Pilar Perea (UB): La tasca d’elaboració del DCVB 

 13’30 h. Joan Veny (UB - IEC): Els criteris d’elaboració del DCVB 

   Agenda d’octubre. Recordatori... 

 Setmana Europea de la Custòdia del Territori i 5a Setmana de la Custòdia 
als Països Catalans 

 Convegno internazionale di Onomastica & Letteratura. A Macerata (Itàlia) els 
dies 11, 12 i 13 d’octubre de 2012.   

 Segones Jornades d'Història de la Cartografia de Barcelona. A l'Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona. Organitza: Arxiu Històric i ICC. 

 II Jornada de la Societat d’Onomàstica: a l'Octubre Centre de Cultura 
Contemporània (València). El 19 i 20 d’octubre de 2012 a València. 

   Materials 

 Paremiologia tòpica. Un bloc amb dites o refranys sobre municipis dels Països 
Catalans en el qual podeu consultar les dites sobre un indret determinat. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-50-anys-del-diccionari-catalavalenciabalear-d%E2%80%99alcovermollsanchis
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-50-anys-del-diccionari-catalavalenciabalear-d%E2%80%99alcovermollsanchis
mailto:cases_ros@gva.es
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/universitat-valencia/50-anys-diccionari-catala-valencia-balear-alcover-moll-sanchis-1285845048380/Esdeveniment.html?id=1285862134508
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/setmana-europea-de-la-custodia-del-territori-i-5a-setmana-de-la-custodia-als-paisos-catalans
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/setmana-europea-de-la-custodia-del-territori-i-5a-setmana-de-la-custodia-als-paisos-catalans
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/convegno-internazionale-di-onomastica-amp-letteratura
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/segones-jornades-d039historia-de-la-cartografia-de-barcelona
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/ii-jornada-de-la-societat-d’onomastica-a-l039octubre-centre-de-cultura-contemporania-valencia
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/ii-jornada-de-la-societat-d’onomastica-a-l039octubre-centre-de-cultura-contemporania-valencia
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://topica.dites.cat/
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  Cartografia 

 Vídeo: “Cartografia catalana”, des de l’antiguitat fins a la creació de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. És un dels vídeos que ha realitzat l’ICC per a la difusió 
de la cartografia i la tasca que du a terme des de fa 30 anys. El podeu trobar al 
web de l’ICC o a Youtube. Cliqueu aquí per veure’l. 

                       

   Onomàstica i història 

 Sense ficció: “Papers personals”, sobre els dietaris i llibres de memòries de 
pagesos catalans entre els segles XVII i XVIII. Emès a Televisió de Catalunya el 
20 de setembre, es pot veure de nou a TV3 a la carta. 

« [...] la majoria de la població vivia a pagès, al voltant de masos escampats pel 
territori, en les quals els amos, homes benestants i amb una certa alfabetització, 
duien per escrit els comptes de l’explotació patrimonial. [...] hi escrivien també 
trossos de la història que vivien, [...], els comentaris pel naixement o la defunció de 
parents pròxims, receptes, remeis, etc. « 

» El doble valor d’aquests quaderns resideix en el fet que gairebé sempre aporten 
una informació molt valuosa sobre la vida, els costums i l’economia local de la 
comunitat on es van escriure [...]» Font: TV3 

          

http://www.onomastica.cat/ca/cartografia-0
http://www.youtube.com/watch?v=XAZ3sjqRKjc&list=UU8pXZQ5AzmAtLOgdkRSazrg&index=1&feature=plcp
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php
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  Notícies 

 Roda de Barà canvia la seva denominació per Roda de Berà. «El ple de 
l’Ajuntament va aprovar el dia 27 de setembre ―amb el vot a favor de totes les 
forces polítiques amb representació al consistori— el canvi de la toponímia Barà 
per la seva forma correcta Berà, amb la finalitat d’acomodar el terme a la 
normativa lingüística vigent.» Font: Ajuntament de Roda de Berà. 

 La Guiòla es pas proprietària del sieu nom. Un entrepreneire de cotèls 
parisenc n’enregistrèt lo nom coma marca depausada en 1993, al Jornalet. 
Gaseta occitana d’informaçons: 29/09/2012. 

 

 L’Optimot estrena bloc: Complementa el servei de consultes lingüístiques. 

  Any Alcover 

 “Antoni M. Alcover: accessible i vigent contra les tergiversacions”, per Isidor 
Marí, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Al Butlletí de 
l’IEC, núm. 168, de setembre-octubre de 2012.  

 Conegueu el Portal Alcover, un web de l’Institut d’Estudis Catalans que ha 
treballat i presenta Maria Pilar Perea (UB), i que posa  a l’abast en un format 
digital consultable la tasca d’Antoni M. Alcover en les diverses facetes.  

Inclou el Bolletí, llistes de noms i de topònims, referències bibliogràfiques, exposa 
els treballs dialectals ―amb els dietaris, treballs de camp—, una extensa 
bibliografia presentada en forma de base de dades i l’enllaç al Diccionari català-
valencià-balear, entre d’altres recursos. 

 
«Tota la vida d’Antoni M. Alcover (Manacor 1862-Palma 1932) gira a l’entorn de la 
llengua. Una llengua, la seva, que estima, que estudia i que aplega en un dels 
compendis més valuosos que a hores d’ara existeix: el Diccionari català-valencià-
balear. L’acompliment d’aquest projecte lexicogràfic el dugué a recórrer tots els 
territoris de parla catalana [...]» Per M. Pilar Perea. Font: Portal Alcover 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/roda-de-bara-canvia-la-seva-denominacio-per-roda-de-bera
http://www.jornalet.com/nova/840/%20la-guiola-es-pas-proprietaria-del-sieu-nom
http://www.jornalet.com/nova/840/%20la-guiola-es-pas-proprietaria-del-sieu-nom
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/optimot/
http://www.iec.cat/activitats/butlleti/detall_opinio.asp?id_noticies=597&numero=168
http://alcover.iec.cat/
http://dcvb.iec.cat/inici.asp
http://dcvb.iec.cat/inici.asp
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  Novetats editorials 

 “La toponimia mayor de las áreas hablantes de gallego portugués y 

asturleonés de León y Zamora estado actual y prospectiva de su 
conocimiento”, per Fernando Ávarez-Balbuena García. A Cahiers du 
P.R.O.H.E.M.I.O., XII, 2012, pp.181-206. [Accediu al PDF d’aquesta publicació 
prement l’enllaç del títol]. 

  Enllaços 

 Malnominació a Catalunya Nord. Estudi sincrònic dels sobrenoms nord-
catalans. Testimoniatges lingüístics i culturals. És el bloc de Pasqual Tirach 
sobre els sobrenoms de la Catalunya Nord. 

Un estudi de estructurat en tres parts que aprofundeix en els malnoms de la 
Catalunya Nord, amb gran aportació de dades i informació. Hi trobareu una 
introducció força extensa i l’explicació dels aspectes metodològics que han estat 
utilitzats per a la recerca dels noms. A més, podreu consultar el llistat dels pobles 
en els quals Tirach ha treballat.  

Podeu consultar en línia el sumari detallat d’aquest treball exhaustiu i aprofundir 
en aquest estudi. 

 

Imatges del bloc: entrevista oral i Carrer del malnom 

  

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://faceira.org/2012/09/la-toponimia-mayor-de-las-areas-hablantes-de-gallego-portugues-y-asturleones-de-leon-y-zamora/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-toponimia-mayor-de-las-areas-hablantes-de-gallego-portugues-y-asturleones-de-leon-y-zamo
http://faceira.org/2012/09/la-toponimia-mayor-de-las-areas-hablantes-de-gallego-portugues-y-asturleones-de-leon-y-zamora/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-toponimia-mayor-de-las-areas-hablantes-de-gallego-portugues-y-asturleones-de-leon-y-zamo
http://faceira.org/2012/09/la-toponimia-mayor-de-las-areas-hablantes-de-gallego-portugues-y-asturleones-de-leon-y-zamora/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-toponimia-mayor-de-las-areas-hablantes-de-gallego-portugues-y-asturleones-de-leon-y-zamo
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.tirachpasqual.cat/index.htm
http://www.tirachpasqual.cat/index.htm
http://www.tirachpasqual.cat/sumari.htm
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   Agenda 

 Exposició: “Paysages transformés, 15 projets qui changent le territoire”, 
organitzada per la Fédération française du paysage Languedoc-Roussillon, 
l’INSET/CNFPT de Montpellier, Atelier d’Urbanisme de Perpignan i CAUE de 
l’Aude. Del 18 de setembre al 5 d’octubre a Montpeller i del 8 al 26 d’octubre a 
Perpinyà, i del 16 de novembre al 21 de desembre a Carcassona. Vegeu-ne més 
informació. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/exposicio-
http://www.catpaisatge.net/docs/Perpignan.pdf
http://www.catpaisatge.net/docs/Perpignan.pdf
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  “Biografies”, mapa humà de l’onomàstica catalana 
 

 La SdO enceta una nova secció: Biografies. Aquesta secció està dedicada 
als noms més destacats que conformen el mapa de l’onomàstica catalana, i 
comença amb les biografies de Josep Balari Jovany, Enric Moreu Rey i Ramon 
Amigó.  

 Josep Balari i Jovany (1844-1904), per Ventura Castellvell 

 Enric Moreu Rey (1917-1992), per Eugeni Perea 

 Ramon Amigó (1925-2011), per Miquel Salvadó Jassans 

Cadascuna d’aquestes biografies —escrites amb rigor i sovint amb les paraules 
personals d’aquells qui els van conèixer― inclou: 

 apunts sobre la seva vida;  

 bibliografia exhaustiva, amb els llibres i articles de l’autor dedicats a 
l’onomàstica; 

 bibliografia, amb llibres i articles que altres persones han dedicat a la 
seva persona o a la seva obra; homenatges 

 enllaços en línia i materials d’interès 

Es fa referència als enllaços a obres o a fragments d’obres que us podeu 
descarregar d’Internet, els recursos dispersos que en definitiva la xarxa posa a 
l’abast i que ara la SdO mira d’aplegar en un sol espai. 

Premeu si voleu conèixer la secció: http://www.onomastica.cat/ca/biografies 
 

       
 

La SdO 
  

http://www.onomastica.cat/ca/biografies
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  Notícies 

 L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha fet 30 anys. 
L’ICC ha fet trenta anys el 8 d’octubre. Des de la seva 
creació el 1982, ha viscut i superat tres dècades fins a 
assolir l’excel·lència. La seva trajectòria ha estat 
premiada en diverses ocasions a casa i a l’estranger i 
demostra la seva vocació de servei públic en el camp de 
la geoinformació. 

 Publicat el número 46 de la “Revista Catalana de Geografia”. Revista digital de 
geografia, cartografia i ciències de la Terra. IV època / volum XVII / núm. 46 / 
octubre 2012. Inclou les presentacions realitzades a les V Jornades IBERCARTO, 
celebrades a Santander el 4-5 d'octubre de 2012. La podeu consultar en línia 
prement aquest enllaç: http://www.rcg.cat/.  

   Materials 

 El nom fa la cosa, per Màrius Serra, publicat a La Vanguardia, el 01/10/2012. 
«Per fi descobreixo com es diuen aquells cognoms que estan relacionats amb 
l'ofici del portador...». 

 El mundo se llama Wang, per Isabel Gómez, publicat el dissabte 06/10/12 al 
“ES” de La Vanguardia. Sobre els cognoms més habituals per països, amb 
algunes dades curioses. 

 Les noms de lieux dans les montagnes françaises (1908), de Jules Ronjat, a 
La Montagne, del Club Alpin Français. Descarregueu-vos el text complet  

   Novetats editorials 

 Urumeako zilegimendietako toponimia (Toponimia de 
los montes francos del Urumea), de Luis Mari Zaldua (tesi 
doctoral); 2012.   

Anàlisi de la toponímia dels Montes Francos del Urumea, en els 
termes municipals de Donostia, Hernani i Urnieta. 
Descarregueu-vos el text i els mapes d’aquesta publicació (en 
basc). 

 

 

 

 

Recordeu que encara us podeu inscriure a la II Jornada 
d’Onomàstica de la SdO que tindrà lloc a València el proper 

20 d’octubre. Saber-ne mes. 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/l%E2%80%99institut-cartografic-de-catalunya-ha-fet-30-anys
http://www.onomastica.cat/ca/news/publicat-el-numero-46-de-la-%E2%80%9Crevista-catalana-de-geografia%E2%80%9D
http://www.rcg.cat/
http://www.lavanguardia.com/encatala/20121001/54351420248/marius-serra-el-nom-fa-la-cosa.html
http://www.lavanguardia.com/gente/20100116/53870472098/el-mundo-se-llama-wang.html
http://archive.org/details/LesNomsDeLieuDansLesMontagnesFrancaises
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.urnieta.org/es/html/1/2130.shtml
http://www.onomastica.cat/ca/seminar/ii-jornada-d039onomastica-a-valencia
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  Agenda 

 Curs de cartografia digital i GPS, del 5 al 19 de novembre de 2012. Al Centre 
Excursionista de Catalunya (Paradís, 10, Barcelona). Preu soci: 80 €. Preu no 
soci: 100 €.  

 XI Fòrum TIG-SIG 2012. “Ciutadans”, el 14 i 15 de novembre, en el marc del 
Smart City Expo World Congress (Fira de Barcelona). Organitza: Associació 
Catalana de Tecnologies de la Informació Geoespacial (ACTIG) i Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC). Saber-ne més. 

Es presentaran les tendències, tecnologies i experiències basades en la 
participació ciutadana per a la generació i explotació de geoinformació.  

Sessió de dimecres, 14 

Sessió especial- Cartografies contemporànies i participació 

La cartografia emergent: Els moviments socials de participació ciutadana i el 
seu impacte en la geoinformació. 

Sessió Crowdsourcing – I. Casos d’èxit i el seu futur 

Presentació d’experiències de crowdsourcing en l’àmbit geogràfic. Reflexions 
entorn dels èxits i les dificultats dels projectes. Discussions sobre la qualitat i 
confiança en aquestes fonts d’informació. 

Sessió Crowdsourcing – II Comunitats i participació  

El desenvolupament del geocrowdsourcing en dominis específics. Experièn-
cies particulars. 

Sessió de dijous, 15 

Sessió bases de dades- Les BDs geogràfiques professionals 

Fonts clàssiques d’informació georeferenciada. Quina és la seva posició en el 
nou paradigma de l’e-participació.  

Taula rodona. Incentivant la participació de ciutadans i empreses: “Open 
Data” 

El ciutadà com a consumidor de geoinformació. El rol de l’Administració 
pública com a font d’informació: Institucional sourcing, opendata, infraestruc-
tures de dades. 

Sessió Anàlisi- Anàlisi, visualització i dades 

De les dades georeferenciades als productes temàtics finals: aplicació 
d’intel·ligència artificial, mapes temàtics i gràfics colpidors. 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.cec.cat/CGIActividad.aspx?ID_Act2=3287
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-docencia/Esdeveniments/Agenda/XI-Forum-TIG-SIG-2012.-Ciutadans
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   Novetats editorials 

 Noms de lloc, de casa i de persona de Balsareny, de Ramon Carreté, el trobareu 
en la seva versió digital al web de la Societat d’Onomàstica. Us podeu descarregar 
el PDF amb aquest recull toponomàstic publicat el 2010 per l’ICC i la SdO 
(Monografies; 37). Inclou, a més, els mapes del nucli i del municipi.  

 El rol de les llengües dels alumnes a l’escola, de 
Carme Junyent. Barcelona: Horsori editorial, 2012. Col·lecció 
Manuals; 20.  

«En els darrers anys, la diversitat lingüística al nostre país s'ha 
enriquit amb centenars de llengües vingudes d'arreu del món. 
Aquest canvi del nostre paisatge lingüístic planteja nous 
reptes...». 

Apartats del llibre: Els conceptes de llengua i de diversitat 
lingüística; De com poden ser les llengües; Els vincles històrics 
de les llengües; Les llengües com a vincle; Les llengües com a 
representació; Petit diccionari de llengües del món; Apunts de 
literatura universal; Les llengües i les altres matèries. Dins de les 
activitats, els apèndix 6 i 7 estan dedicats als topònims i 
etnònims (per llengua i ordre alfabètic).  

   Agenda 

 Conferència: “Una anàlisi genètica del sistema de cognoms catalans”, a càrrec 
de Francesc Calafell (CSIC-UPF), el 22 d’octubre a les 19 hores, a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya (Sant Cugat del Vallès). Organitza la Societat Catalana de 
Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Entrada lliure. 

 Conferència: “Joan Sales, Joan Coromines i la tradició catalanòfila a Nord-
Amèrica”, a càrrec de Phil Rasico, el proper divendres 23 novembre, dins del cicle 
de conferències dedicat a Joan Sales: Organitza Òmnium Gironès (carrer del 
Nord, 17, Girona). 

 Exposició “Fotògrafs viatgers: (1890-1936). L’Àlbum d’Ulisses”, al Museu 
d’Història de Catalunya, del 18 d’octubre de 2012 al 13 de gener de 2013. 
Organitza: Centre Excursionista de Catalunya i Museu d’Història de Catalunya. 

Un recorregut per la fotografia de viatges a partir de la selecció dels fons de l’Arxiu 
Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya de sis viatgers de finals del segle 
XIX i principis del XX: César August Torras, Juli Soler, Lluís Llagostera, Jean 
Thomas, Albert Oliveras i Adolf Zerkowitz.  

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/balsareny_llibre_2011.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/el-rol-de-les-llengues-dels-alumnes-a-l%E2%80%99escola
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-“una-analisi-genetica-del-sistema-de-cognoms-catalans”
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-“joan-sales-joan-coromines-i-la-tradicio-catalanofila-a-nordamerica”
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/conferencia-“joan-sales-joan-coromines-i-la-tradicio-catalanofila-a-nordamerica”
http://girona.omnium.cat/ca/noticia/torna-el-cicle-de-conferencies-dedicat-a-joan-sales-6296.html
http://girona.omnium.cat/ca/noticia/torna-el-cicle-de-conferencies-dedicat-a-joan-sales-6296.html
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/exposicio-%E2%80%9Cfotografs-viatgers-18901936-l%E2%80%99album-d%E2%80%99ulisses%E2%80%9D
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  II Jornada de la Societat d’Onomàstica. València, 19-20 d’octubre 

 II Jornada de la Societat d’Onomàstica. Va tenir lloc els dies 19 i 20 d’octubre de 
2012, a la seu de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, i va portar per títol 
“L’exonímia: una manifestació més de la globalització”.  

Aquest cap de setmana passat va tenir lloc al 
centre Octubre de València la II Jornada 
d’Onomàstica, que es va centrar en la 
problemàtica de l’exonímia (adaptació dels 
noms i topònims estrangers), un tema que 
preocupa lingüistes, geògrafs, cartògrafs i 
mitjans de comunicació. 

 
La jornada va estar organitzada per la SdO, la Fundació Ausiàs March i l’Octubre 
Centre de Cultura Contemporània, i va comptar amb la col·laboració de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Va 
aconseguir un total de cinquanta inscripcions i una desena d’intervencions, a més de 
la taula rodona. 

La jornada es va iniciar el divendres 19 d’octubre al vespre amb la conferència “La 
deonomàstica i l’exonímia: dues fonts de la creació lexiconomàstica”, a càrrec 
d’Emili Casanova (Universitat de València). 

 

Un moment de la intervenció del professor Emili Casanova. 

Ponències: 

 Josep Lacreu (AVL): “Problemes de l’exonímia valenciana” 

 Mar Batlle i Joan Anton Rabella (Oficina d’Onomàstica - IEC): “Els principis 
d’adaptació de l’exonímia catalana” 

http://www.onomastica.cat/ca/seminar/ii-jornada-d039onomastica-a-valencia
http://octubre.cat/directori_allotja.php?tipo=seu
http://octubre.cat/
http://octubre.cat/
http://www.avl.gva.es/inici.html
http://www.icc.cat/
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 Lluís Polanco (UV - IEC): “Com han solucionat les adaptacions les altres 
llengües de zones multilingües” 

 Juli Moll (ICC) i David Ordóñez (IEC): “La difusió de l’exonímia catalana en un 
món interconnectat” 

Comunicacions presentades: 

 Miquel Parella (ICC): “El tractament dels exònims en cartografia i les resolucions 
de les Nacions Unides” 

 Maria Àngels Jericó i Vicent Satorres (DGPLGV): “Problemàtica geopolítica i 
cultural d’alguns exotopònims” 

 Joan Carles Membrado (UV): “Tractament dels exònims en català/valencià a les 
pàgines turístiques on-line” 

 Maite Mollà (AVL): “Exonímia i oficialitat. El cas valencià” 

 Elena Sànchez i Jordi M. Antolí (UA-IVITRA): “L’exonímia en el Corpus 
Informatitzat Multilingüe de textos antics i contemporanis (CIMTAC)” 

Taula rodona “Les necessitats exonímiques diàries”, amb la participació de 
Daniel Casals (UAB): “L’exònim en la premsa”; Alexandre Berenguer (UV-Canal 
Nou): “L’exònim en la TV”; Joan Ramon Borràs (Talens Ass): “El traductor literari 
davant l’exònim”, i Leopold Forner (UV): “L’adaptació en la indústria mèdica”. 
Moderació de Joan Tort (UB). 

       

La taula rodona. D’esquerra a dreta, Leopold Forner (UV), Daniel Casals (UAB), Alexandre 
Berenguer (UV, Canal 9), el moderador Joan Tort (UB) i Joan Ramon Borràs (Alfatara 
Serveis Lingüístics i Editorials). 

La cloenda va anar a càrrec de Vicenç Rosselló (UV-IEC), amb la conferència: “Un 
precedent medieval de l’exonímia: les Cartes Portolanes”. 
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  Notícies 

 S’aprova el canvi de denominació de Puig per la forma valenciana Puig de 
Santa Maria. El Govern valencià ha aprovat la modificació per a aquest municipi de 
l’Horta Nord acordat al ple de l’Ajuntament. El Decret 140/2012, de 28 de setembre, 
del Consell, es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6873, d’1 
d'octubre de 2012. Consulteu-lo. 

 S’aprova el canvi de denominació Rafelbunyol/Rafelbuñol per la forma 
valenciana Rafelbunyol. El Govern valencià ha aprovat la modificació per a aquest 
municipi de l’Horta, previ acord de l’Ajuntament. El Decret 144/2012, de 5 d’octubre, 
del Consell es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6878, de 
8 d’octubre de 2012. Consulteu-lo. 

  Novetats editorials 

 Bibliographie linguistique (1987-2007) de l’occitan médiéval et 
moderne. De Kathryn Klingebiel. Turnhout (Bèlgica): Brepols, 2012. Pàgines: 544. 
Preu: 80 €. L’autora és professora de filologia Romànica a la Universitat de 
Hawaii, especialitzada en història de la llengua francesa i literatura francesa 
antiga. 

Conté, entre llibres i articles, 1.205 títols sobre onomàstica que sota el títol 
“Onomastique occitane depuis 1980” divideix en: 

 “Onomastique littéraire medieval” (pàgines 331-332) amb 31 títols 

 “Onomastique littéraire moderne” (pàgines 333) amb 5 títols 

 “Onomastique générale” (pàgines 333-351) amb 287 títols 

 “Gascogne” (pàgines 352-362) amb 237 títols 

 “Val d’Aran” (pàgines 362-363) amb 8 títols 

 “Languedoc” (pàgines 363-376) amb 208 títols 

 “Provence” (pàgines 376-382) amb 111 títols 

 “Nice et Pays limitrophes” (pàgines 382-383) amb 15 títols 

 “Nord occitan et régions limitrophes” (pàgines 383-384) 16 títols 

 “Nord occitan: Limousin, Périgord” (pàgines 385-392) amb 132 títols 

 “Auvergne” (pàgines 393-397) amb 74 títols 

 “Nord occitan: occitan alpin” (pàgines 397-401) amb 42 títols 

 “Catalogne-Nord d’Espagne-Pays Basque (pàg. 401-403) amb 39 títols 

L’autora ha consultat el Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica. Ha escrit també 
“Onomastique des troubadours : prolégomènes à une nouvelle approche”. In 
Onomastique et patrimoine, éd. Gérard Taverdet. Actes du XIIe Colloque biennal de 
la Société française d’onomastique (Le Teich,2003). Dijon: Université de Bourgogne 
& Association Bourguignonne d’Etudes Linguistiques et Littéraires, 2004 (372 p.), p. 
113-122.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/s%E2%80%99aprova-el-canvi-de-denominacio-de-puig-per-la-forma-valenciana-puig-de-santa-maria
http://www.onomastica.cat/ca/news/s%E2%80%99aprova-el-canvi-de-denominacio-de-puig-per-la-forma-valenciana-puig-de-santa-maria
http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/01/pdf/2012_9020.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/news/s%E2%80%99aprova-el-canvi-de-denominacio-rafelbunyolrafelbunol-per-la-forma-valenciana-rafelbunyol
http://www.onomastica.cat/ca/news/s%E2%80%99aprova-el-canvi-de-denominacio-rafelbunyolrafelbunol-per-la-forma-valenciana-rafelbunyol
http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/08/pdf/2012_9226.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/bibliographie-linguistique-19872007-de-l’occitan-medieval-et-moderne
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/bibliographie-linguistique-19872007-de-l’occitan-medieval-et-moderne


  
  
  Full de novetats Onomàstica.cat  25/10/2012          Núm. 158 

4 www.onomastica.cat 

 

 

  Agenda 
 

 IV Jornada sobre el valencià. El 27 d’octubre de 2012 a la Biblioteca Municipal 
Enric Valor (Catarroja). Organitza: Taula de Filologia Valenciana. Programa: 

9:30 h Recepció dels assistents 

10 h Inauguració. Antoni López, Taula de Filologia Valenciana; Soledad Ramon, 
Alcaldessa de Catarroja; Ramon Ferrer, president de l’AVL, i Rafa Ramon, Caixa 
Popular de Catarroja./ Josep Lluís Navarro: Els verbs tocar i cridar com a sinònims 
de telefonar. 

10:45 h  Descans 

11-12 h Taula rodona. Modera: Pura Santacreu Berenguer 

 Pura Santacreu Berenguer: La toponímia en l’ensenyament. 

 Francesc Gisbert i Muñoz: Guanyem el pati. Els nostres jocs populars. 

 A. Martí: Estructuració de les parts de la teoria lingüística en la docència. 

 12-13 h Taula rodona. Modera: Alexandre Ordaz 

 Anselm Bodoque: A propòsit de la política lingüística valenciana. 

 Alexandre Ordaz: El llenguatge no sexista i la teoria lingüística. 

 Hèctor Sanchis Mollà: Sobre el llenguatge sexista. 

13-14 h Taula rodona. Modera: Abelard Saragossà Alba 

 Pau Pasqual Pla: El lèxic col·loquial de la Costera a través de la literatura 
de Toni Cucarella: proposta d’aplicació didàctica.  

 Mary Alonso: Identidad de valencianos y catalantes en Buenos Aires 

 Maria Josep Carro de Mena: La tasca dinamitzadora de Carles Salvador. 

Taula de Filologia Valenciana és una associació multidisciplinar i plural que naix 
per a millorar l’ensenyament del valencià i, en general, treballar en els factors que 
depenen o estan vinculats als professionals de la llengua, especialment l’estudi de 
l’ús del valencià i l’anàlisi del valencià culte. 

 

  Materials 

 Txernòbil o Chernobyl?, per Núria Puyuelo, al 
sumplement de Cultura (secció “Etcètera”) de 
l’Avui, de 05/10/2012. Un article sobre exònims. 

Llegiu-lo complet.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/iv-jornada-sobre-el-valencia-taula-de-filologia-valenciana
http://www.filologiavalenciana.org/
Agenda
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  Agenda 
 

 VII Jornada d’Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a Xèrica. 
Dies 8 i 9 de març de 2013. Organitza: Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Amb estes jornades es pretén impulsar també treballs 
d’arreplega i investigació, potenciar l’intercanvi entre els 
estudiosos i acostar el treball de l’Acadèmia a totes les 
comarques.  

La Jornada se centra en les comarques de l’Alt Palància, els 
Serrans, la Plana d’Utiel-Requena, la Foia de Bunyol, el Camp 
de Morvedre, la Plana Baixa, el Racó d’Ademús i el Camp de 
Túria.  

Si voleu participar-hi com a assistent, podeu fer les vostres 
inscripcions quan rebeu la butlleta corresponent. Si voleu 
presentar una comunicació amb algun tema relacionat amb la 

toponímia o l’antroponímia d’aquestes comarques, cal que envieu abans del pròxim 10 
de desembre un correu amb el títol de la comunicació.  

Les exposicions de les comunicacions seran de quinze minuts i, posteriorment, es 
publicaran en les actes de la Jornada. 

Si voleu més informació, contacteu amb Maite Mollà, tècnica d’Onomàstica de l’AVL: 
onomastica_avl@gva.es / Tel. 96 387 41 21. 
 
 

  Notícies 

 S’aprova el canvi de denominació de Benigánim per la forma exclusiva en 
valencià Benigànim. El Govern valencià ha aprovat la modificació per a aquest 
municipi de la Vall d’Albaida en el Decret 164/2012, de 26 d’octubre. Es va publicar 
al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6891, de 29 d’octubre de 2012. 
Consulteu-lo. 

  Materials 

 Il “misterioso” caso della cediglia scomparsa in Val Chisone / Lo “misteriós” 
cas de la cedilha etavaniá en val Cluson, a Nòvas, 117, Octubre de 2012. «Una 
llei imposa la italianització dels símbols provinents de l’alfabet no llatí en els noms i 
cognoms dels ciutadans...» Continuar llegint. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/vii-jornada-d%E2%80%99onomastica-de-l%E2%80%99academia-valenciana-de-la-llengua-a-xerica
http://www.avl.gva.es/inici.html
mailto:onomastica_avl@gva.es
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/s%E2%80%99aprova-el-canvi-de-denominacio-de-beniganim-per-la-forma-exclusiva-en-valencia-beniganim
http://www.onomastica.cat/ca/news/s%E2%80%99aprova-el-canvi-de-denominacio-de-beniganim-per-la-forma-exclusiva-en-valencia-beniganim
http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/29/pdf/2012_9954.pdf
http://www.chambradoc.it/Novas-n.117.page?docId=8822
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  Notícies 
 

 Marc i Martina, els noms més posats a Catalunya el 2011. 
L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) publica els noms més 
posats el 2011.  

El nom de Marc, amb una freqüència de 1.229, ha estat el més posat 
entre els nens i es manté en primera posició des de 1997. El següent 
nom més freqüent és Àlex/Álex (814). 

El nom de Martina, amb una freqüència de 972, és el nom més posat 
a les nenes. En segon lloc hi ha Laia amb una freqüència de 917. 

 Consulteu les dades de noms de nadons de 2011: http://www.idescat.cat/nadons/ 

 L’ajuntament de Maó aprova el topònim Maó-Mahón. La nova denominació 
haurà de comptar amb l'aval del Consell de Menorca. Vegeu aquesta notícia a 
dbalears.cat:  

Aquesta modificació es basa en la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de 
la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), la 
disposició final primera de la qual disposa: 

5. Es modifica l’article 14, que queda amb la redacció següent: 

1. Els topònims de les Illes Balears poden tenir com a forma oficial la catalana o la 
castellana i la catalana conjuntament. 

2. Amb l’acord previ del ple de l’ajuntament corresponent, el consell insular 
respectiu, amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, ha de 
determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de  
comunicació interurbanes en general i topònims de la comunitat autònoma. 

Els noms de les vies urbanes, els han de determinar els ajuntaments 
corresponents, també amb l’assessorament esmentat, i han de donar preferència a 
la toponímia popular tradicional i als elements culturals autòctons. 

3. Aquestes denominacions són legals a tots els efectes i la retolació ha de 
concordar amb qualsevol de les formes oficials. El Govern de la comunitat 
autònoma ha de reglamentar la normalització de la retolació pública, respectant, en 
tots els casos, les normes internacionals que l’Estat hagi subscrit.’ 

 El geògraf Ignaciu Prieto guanya el concurs de toponímia Concha de Lama 
organitzat pel Club Xeitu (Asociación Club Xeitu de la Montaña Occidental Astur-
Leonesa). El guanyador va presentar el treball Toponimia de La Majúa. Si voleu 
saber-ne més, premeu aquí. 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.idescat.cat/nadons/
http://www.onomastica.cat/ca/news/l’ajuntament-de-mao-aprova-el-toponim-maomahon
http://dbalears.cat/actualitat/balears/ajuntament-aprova-toponim-mao-mahon.html
http://boib.caib.es/pdf/2012106/mp29.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012106/mp29.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012106/mp29.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/news/el-geograf-ignaciu-prieto-guanya-el-concurs-de-toponimia-concha-de-lama
http://www.xeitu.es/2012_ignacio_prieto_sarro_premio_del_concurso_de_.html
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  Novetats editorials 
 

 Lletres Asturianes, número 107, Boletín de l’Academia de la Llingua 
Asturiana. Novembre de 2012. Inclou els articles següents: 

 Alda Rossebastiano, Elena Papa. La 
onomástica en la Universidad de Turín 

 Ana Isabel Boullón. Cuestións de onomástica 
galega e asturiana: semellanzas e contrastes nos apelidos 

 Xosé Lluis García Arias. Documentación y 
toponimia ástur 

 Stefan Rushtaller. Toponimia comparativa. 
Afinidades léxicas y motivacionales entre la toponimia 
asturiana y la andaluza 

 José A. Álvarez Castrillón. Toponimia medieval del concejo de Llanes en los 
documentos del monasterio de San Salvador de Celoriu 

 Próspero Morán López, Naciu Galán y González. La toponimia asturiana nos 
medios de comunicación: situación y perspeutives 

 Pedro Gómez Turiel. Algunos antecedentes del concepto de leonés de 
Menéndez Pidal 

 María Rodríguez Fernández. «Y moza tan galana, como ñunca lo fue denguna 
xana»: la representación de la belleza femenina na poesía asturiana de los 
sieglos XVII y XVIII 

 Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz, Joaquín Fernández García. 
Remedios d’orixe humanu na melecina popular asturiana (usu real y simbólicu) 

 Reseñes bibliográfiques 

 Notes y anuncies 

 Llibrería Asturiana 

 

Premeu els títols o descarregueu-vos la revista completa en PDF: 
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/Lletres107.pdf 

 

  Agenda 
 

 XXXI Xornaes Internacionales d’Estudiu, a Uviéu, el 6, 7 i 8 de novembre de 
2012. A la Facultat de Filosofia i Lletres (sala d’actes). Organitza: Academia de la 
Llingua Asturiana, Universidá d’Uviéu. Aportacions i comunicacions sobre 
lingüística i toponímia. Consulteu el programa seguint aquest enllaç.  

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/lletres-asturianes-boletin-de-l%E2%80%99academia-de-la-llingua-asturiana-num-17
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/lletres-asturianes-boletin-de-l%E2%80%99academia-de-la-llingua-asturiana-num-17
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=601
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=601
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=602
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=602
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=603
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=603
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=604
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=604
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=604
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=605
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=605
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=606
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=606
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=608
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=608
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=609
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=609
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=609
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php?px=articulu&cod=610
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/Reseñes.pdf
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/Notes%20y%20anuncies.pdf
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/Llibrería%20Asturiana.pdf
http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/Lletres107.pdf
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.academiadelallingua.com/25_10_2012_folletu2012.pdf
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  Agenda 

 Sessió de recepció de Dolors Bramon com a membre numerària de la Secció 
Histórico-Arqueològica de l’IEC, el proper dimarts 20 de novembre, a les 19.00 
hores, a la sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47 
Barcelona). El discurs de Dolors Bramon versarà sobre la Reivindicació 
catalana del geògraf  a l - Idr īsī .  

 Presentació del llibre La rodalia del centre Sant Pere apòstol i els seus 
carrers, de Josep Maria Vilarrúbia. Tindrà lloc el proper 10 de desembre a les 
19.30 hores, al Centre Sant Pere Apòstol (Sant Pere més Alt, 25, Barcelona). Preu 
del llibre: 10 €. El trobareu a la venda el dia de la presentació. Si voleu més 
informació, premeu aquí. 

 Jornada “Geoinformació ICC per als usuaris”, tindrà lloc el proper 29 de 
novembre, a l’Institut Cartogràfic de Catalunya (Parc de Montjuïc, Barcelona).  

Programa: 9:00 – 9:30 Recepció i lliurament d’acreditacions  

9:30 – 9:45 h Benvinguda i presentació de la jornada/ Daniel Gómez, 
responsable de continguts Web, ICC  

9:45 – 10:30 h Productes digitals ICC / D. Gómez, responsable de continguts Web 

10:30 – 11:00 h Serveis de mapes en línia / Martí Pintó, cap de la Unitat de Web-
GIS, ICC  

11:00 – 11:30 h Debat  

És indispensable inscriure’s.   

  Convocatòria 

 XVI Premi d'assaig sobre la Ribera d'Ebre Artur Bladé 2013. Convoca i 
organitza el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, amb el suport del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Flix. 

Treballs inèdits d’assaig, de recerca o d’investigació sobre història, art, etnologia, 
geografia, arqueologia, literatura, economia, lingüística, política, folklore, 
sociologia, agricultura, geologia, botànica, zoologia, ecologia i noves 
tecnologies, relacionats amb la Ribera d’Ebre, els seus pobles i personatges.  

La dotació del premi és de 2.200 € i la publicació del treball. L’extensió del treball ha 
de ser de mínim de 70 folis i màxim de 125. Teniu temps fins al 04/10/2013.  

Més informació a: www.riberadebre.org. Descarregueu-vos les bases del premi. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/sessio-de-recepcio-de-dolors-bramon-com-a-membre-numeraria-de-la-seccio-historicoarqueologica
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/sessio-de-recepcio-de-dolors-bramon-com-a-membre-numeraria-de-la-seccio-historicoarqueologica
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-quotla-rodalia-del-centre-sant-pere-apostol-i-els-seus-carrersquot
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-quotla-rodalia-del-centre-sant-pere-apostol-i-els-seus-carrersquot
http://www.centresantpere.org/2012/10/20/presentació-de-llibre-de-josep-m-vilarrubia/
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-“geoinformacio-icc-per-als-usuaris”-0
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-docencia/Esdeveniments/Inscripcions/Inscripcio
http://www.onomastica.cat/ca/news/xvi-premi-d039assaig-sobre-la-ribera-d039ebre-artur-blade-2013
http://www.riberadebre.org/
http://www.riberadebre.org/BasesXVIpremidassaigABD2013.pdf
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  Notícies 
 

 La Comissió de toponímia de l’ajuntament de Sitges actualitzarà les plaques 
dels carrers 

Segons fonts de l’ajuntament, la Comissió de Toponímia ja té en marxa la correcció 
dels primers noms dels carrers del municipi i mirarà de portar a terme la modificació 
de les seves plaques en tres anys.  

Es canviarà la senyalització de carrer d'en Bosc, del carrer de Sant Domingo, del 
carrer de la Carreta, del carrer de Pau Barrabeitg, del passatge de Mn. Fèlix Clarà, 
del carrer Major, del carrer d'Àngel Vidal, del carrer de Bonaire (cantonada amb 
carrer de les Parellades i cantonada amb passeig de la Ribera) i del passatge d’en 
Tasis.  

La Comissió de Toponímia de Sitges (Garraf) es va crear l’any 2004 per a 
l’assessorament, la consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims 
del municipi, i està formada per historiadors i experts locals.  

Vegeu la Notícia de l’ajuntament.  

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-comissio-de-toponimia-de-l%E2%80%99ajuntament-de-sitges-actualitzara-les-plaques-dels-carrers
http://www.onomastica.cat/ca/news/la-comissio-de-toponimia-de-l%E2%80%99ajuntament-de-sitges-actualitzara-les-plaques-dels-carrers
http://www.sitges.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=49036761
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   Enllaços 

 Key to English Place Names 

Una base de dades que ha elaborat l’Institut for Name Studies, de la Universitat 
de Nottingham, on es poden trobar els topònims de diferents ciutats i pobles 
anglesos.  

Les cerques de noms de lloc es reflecteixen en la base georeferenciada i es poden 
fer per topònim o bé per county, de manera que si es fan per county la base 
proporciona tota la sèrie de topònims que pertanyen a la zona escollida.  

Es poden fer subcerques basades en l’origen dels noms, de manera que selecciona 
una sèrie de topònims per etimologia i origen (anglès modern, cèltic, llatí, francès 
antic, nòrdic antic, etc.).  

Disponibles 14.000 topònims georeferenciats. La base proporciona, a més, una 
explicació etimològica, les referències bibliogràfiques de cada nom i com s’ha 
obtingut informació sobre el nom en particular. En alguns casos permet de fer un 
zoom sobre la zona seleccionada. A més, es poden fer cerques de noms similars 
per tot el territori o de noms amb els mateixos elements lingüístics.  

Entreu a: http://kepn.nottingham.ac.uk/ 

    

Imatge de la base de dades amb el mapa i la informació etimològica d’Aylesby. 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://kepn.nottingham.ac.uk/
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  Materials d’antroponímia 

 Perdona, com et dius? Per Bernat Puigtobella, Barcelona. A Núvol, el digital de 
cultura (17.11.2012). Una reflexió sobre els noms que es posen als fills, un tema 
d’actualitat inspirat en l’obra El nom, que dirigeix i protagonitza Joel Joan al teatre 
Goya Codorniu de Barcelona (vegeu la imatge).  

L’escrit de Puigtobella compta amb l’aportació de Ramon Pujades, arxiver de la 
secció de Reial Patrimoni de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

«El registre civil no és impermeable als fluxos de la moda, ans al contrari: és un 
termòmetre viu de les dèries i excentricitats de cada moment. Amb els noms ha 
passat el mateix que amb els productes del supermercat. S’han multiplicat com les 
marques. Abans et deies Josep o Maria, Pere o Mercè, Joan o Montserrat. Ara, els 
noms són vistos com un ingredient decisiu de la futura marca personal de l’individu. 
Això fa que es busqui cada vegada més la diferenciació, la singularitat.»  

Llegir més... 

         

  Imatge de la comèdia El nom, escrita per Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière. 

 Gabriel Bibiloni publica tots els seus posts sobre sants, dins de l’apartat 
Llegenda àuria del seu bloc personal (http://bibiloni.cat). En aquesta ocasió 
afegeix, a més, l’índex de tot el projecte, que es troba interromput temporalment. 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.nuvol.com/noticies/tots-els-noms-del-teatre-goya-a-larxiu-de-la-corona-darago/
http://www.nuvol.com/autor/bernat-puigtobella
http://www.teatregoya.cat/ca/showing
http://www.teatregoya.cat/ca/showing
http://www.nuvol.com/noticies/tots-els-noms-del-teatre-goya-a-larxiu-de-la-corona-darago/
http://bibiloni.cat/blog/?page_id=2325
http://bibiloni.cat/
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  Materials de toponímia 

 Lo nom d’Occitània (I): perqué i a un accent sus -tà-?, per Domergue Sumien. A 
Jornalet, Gaseta occitana d’informacions, 05/11/2012. 

 Lo nom d’Occitània (II): la francizacion  còntra l’elegància, per Domergue 
Sumien. A Jornalet, Gaseta occitana d’informacions, 12/11/2012. 

 Lo nom d’Occitània (III): lo País d’Òc e l’Istme, dos sinonims estetics, per 
Domergue Sumien. A Jornalet, Gaseta occitana d’informacions, 19/11/2012. 

  Novetats editorials 

 «Rivista Italiana di Onomastica» RION, XVIII (2012), 2. Publica: Società Editrice 
Romana. Aquest és el segon número de l’any 2012, on s’inclouen gran quantitat 
d’articles i informació sobre onomàstica (activitats, articles, trobades, novetats 
editorials, ressenyes, etcètera). Pàgines: 870. 

Seguiu l’enllaç per descarregar-vos l’índex complet d’aquest exemplar, enviat per 
gentilesa de l’editor, Enzo Caffareli.  

Si voleu adquirir-ne un exemplar, premeu aquí. 

   Agenda 

 Presentació del llibre Navinímia. Ancorades al port de Tarragona. 
Embarcacions del segle XIX, de Maria Teresa Muntanya i Francesc Escatllar 
(Tarragona: Arola editors). El dimarts 27 de novembre de 2012, a les 19.00 hores, 
a la sala de conferències de l’Arxiu del Port de Tarragona (Anselm Clavé, 2). 
Presentaran el llibre, Enric García Domingo, cap del Centre de Documentació 
Marítima del Museu Marítim de Barcelona, i Alfred Arola, director d’Arola Editors.  

 Jornada "Toponomastica e 
linguistica: nella storia, nella teoria", 
el 30 de novembre, a les 9.00 h, a la 
Università di napoli L’”Orientale”. 

Saber-ne més. 

 

 

http://opinion.jornalet.com/lenga/blog/269/lo-nom-doccitania-i-perque-i-a-un-accent-sus-ta
http://www.jornalet.com/
http://opinion.jornalet.com/lenga/blog/270/lo-nom-doccitania-ii-la-francizacion-contra-lelegancia-assumida
http://www.jornalet.com/
http://opinion.jornalet.com/271
http://www.jornalet.com/
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/RION_XVIII_2012_2.pdf
http://www.editriceromana.com/4/Abbonamenti/Rivista_Italiana_di_Onomastica_RIOn_Abbonamento_annuale/
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-quotnavinimia-ancorades-al-port-de-tarragona-embarcacions-del-segle-xi
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-llibre-quotnavinimia-ancorades-al-port-de-tarragona-embarcacions-del-segle-xi
http://www.arolaeditors.com/
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-quottoponomastica-e-linguistica-nella-storia-nella-teoriaquot
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-quottoponomastica-e-linguistica-nella-storia-nella-teoriaquot
http://magazine.unior.it/ita/content/giornata-di-studio-toponomastica-e-linguistica-nella-storia-nella-teoria
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  Novetats 

 “Topònims, onomàstics i renoms de Tornabous”, d’Àlvar Maduell, ja és al web 
de la SdO 

Es va publicar l’any 2010 dins de la col·lecció Monografies de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. Ara us podeu descarregar el PDF de la publicació 
des del web de la Societat d’Onomàstica o clicant: 

L’espai de publicacions toponomàstiques:  

http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims-onomastics-i-renoms-
de-tornabous 

Directament el llibre: 

http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/Tornabous_llibre.pdf 

 Nova web de l’Alto Gállego on s’exposa la col·lecció Yalliq sobre tradició oral  

L’àrea de Cultura de la comarca publica aquesta col·lecció des de 2002 anomenada 
Yalliq, topònim àrab que feia referència al riu.  

La col·lecció disposa de 12 títols que avui es poden descarregar en format digital. 
Alguns dels llibres publicats són precisament: Nombres de lugar de Sobrepuerto, de 
Jesús Vázquez Obrador; Toponimia en Caldearenas i Tradición oral en 
Caldearenas, de Victoria Esteban; Toponimia en Ballibasa, de J. A. González i José 
Miguel Navarro; Caracterización lingüística del Alto Gállego, Toponimia de la Baja 
Guarguera, de Daniel Lerín i Teresa Tiñena, i Toponimia Tensina, d’Ana María 
Escartín, entre d’altres. 

 

Quan sigueu dins de la 
pàgina, premeu les 
imatges per descarregar-
vos el PDF de cadascun 
dels treballs. 

 

 

 

 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/news/%E2%80%9Ctoponims-onomastics-i-renoms-de-tornabous%E2%80%9D-d%E2%80%99alvar-maduell-ja-es-al-web-de-la-sdo
http://www.onomastica.cat/ca/news/%E2%80%9Ctoponims-onomastics-i-renoms-de-tornabous%E2%80%9D-d%E2%80%99alvar-maduell-ja-es-al-web-de-la-sdo
http://www.comarcaaltogallego.es/es/menu-general/servicios-comarcales/cultura-y-patrimonio/publicaciones.aspx
http://www.comarcaaltogallego.es/es/menu-general/servicios-comarcales/cultura-y-patrimonio/publicaciones.aspx
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  Materials 
 

 “Mèxic”, per Quim Monzó, a la Vanguardia de 29/11/2012. “El president Felipe 
Calderón té la intenció de canviar el nom oficial de Mèxic”. Continua llegint. 

  Agenda 

 III Jornada Recerca local, patrimoni i història marítima, el dissabte 1 de 
desembre al Museu Marítim de Barcelona (Avinguda de les Drassanes de 
Barcelona).  

Organitza: Museu Marítim i Institut Ramon Muntaner.  

Consulteu el PROGRAMA complet. 

Inscripcions fins al 29 de novembre al web del museu: www.mmb.cat. 

 Exposició: “Avancem amb el català. 30 anys treballant per la llengua”, al Palau 
Robert de Barcelona (sala 4 Cotxeres), del 29 de novembre de 2012 al 8 de gener 
de 2013.  

És l’exposició commemorativa de la promoció de l’ús del català dels darrers trenta 
anys que s’ha dut a terme a Catalunya. 

         

http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://www.lavanguardia.com/encatala/20121129/54356771278/quim-monzo-mexic.html
http://www.lavanguardia.com/encatala/20121129/54356771278/quim-monzo-mexic.html
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/iii-jornada-recerca-local-patrimoni-i-historia-maritima
http://www.sre.urv.es/proves/rmuntaner/html/apartats-esquerra/activitats/306/Programa%2BIII%2BJornada%2BMar%25EDtim.pdf
http://www.mmb.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/PalauRobert?newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/PalauRobert?newLang=ca_ES
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  Notícies 

 

 Discurs de recepció de Dolors Bramon i Planas com a membre numerària de la 
Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, que va pronunciar el passat dimarts 20 
de novembre de 2012.  

Porta per títol: Reivindicació catalana del geògraf al-Idrīsī.  

 

Us el podeu descarregar del 
repositori de l’Institut 
d’Estudis Catalans.  

Vegeu el vídeo de l’acte de 
recepció a la Videoteca de 
l’IEC. (També podeu prémer 
damunt de la imatge.) 

 

 

 

 

  Materials de toponímia 

 Bloc Toponimia de Vigo. “Coñecer para valorar, descubrir para coñecer… 
descubrirmos a nosa cidade, o seu contorno e todo o que nos ofrece: a ría, o 
territorio, o patrimonio, a toponimia”. Un bloc molt actiu sobre la toponímia de la 
ciutat de Vigo: http://toponimiavigo.blogaliza.org/ 

 

 

 Lo nom d’Occitània (IV): lo Miegjorn e lo Sud, de tèrmes tant ambigús, per 
Domergue Sumien, a Jornalet Gaseta Occitana d’Informacions, 26/11/2012. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/discurs-de-recepcio-de-dolors-bramon-i-planas-com-a-membre-numeraria-de-la-seccio-historicoarqu
http://www.onomastica.cat/ca/news/discurs-de-recepcio-de-dolors-bramon-i-planas-com-a-membre-numeraria-de-la-seccio-historicoarqu
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000188/00000018.pdf
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000188/00000018.pdf
http://videoteca.iec.cat/entrada.asp?v_id=327
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://toponimiavigo.blogaliza.org/
http://opinion.jornalet.com/lenga/blog/272/lo-nom-doccitania-iv-lo-miegjorn-e-lo-sud-de-termes-tant-ambigus
http://videoteca.iec.cat/entrada.asp?v_id=327
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  Novetats editorials 

 CD-Rom del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, de Joan 
Coromines i José Antonio Pascual.  

Versió electrònica. Madrid: Gredos, 2012. Preu 99 €. Projecte de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  

Índex: 

1. Instalación. Requisitos mínimos del sistema/ Instalación/ Instalación en 
Windows Vista y Windows 7/ Inicio del programa/ Desinstalación 

2. Introducción 

3. Organización de la pantalla. Barra de título/ Barra de 
menús/ Barra de encabezamiento/ Ventana de 
búsquedas/ Ventana de entradas 

4. Tipos de búsquedas: Búsqueda por lema o sublema/ 
Búsqueda por lengua/ Búsqueda por documentación/ 
Búsqueda por transmisión/ Búsqueda por étimo/ 
Búsqueda por significado/ Búsqueda abierta/ Búsqueda 
múltiple 

5. Consulta de abreviaturas e indicaciones bibliográficas. 
Abreviaturas/ Indicaciones bibliográficas 

6. Desplazamiento dentro de las entradas 

7. Saltos hipertextuales 

8. Índice de botones 

  Es parla de... 

 Sandy Island, l’illa que mai no va existir, tenia nom, coordenades i sortia als 
mapes... 

o “Pacific's Sandy Island found not to exist” –23/11/2012 vídeo del The 
Guardian.co.uk, amb l’entrevista a Zabin Zahirovic, Universitat de Sydney. 
Geòlegs d’aquesta universitat apunten que l’esmentada illa, localitzada en 
mapes de tot el món, no existeix. No s’han pogut obtenir imatges satèl·lit de 
l’illa presumptament ubicada entre Austràlia i Nova Caledònia. Segons 
Zahirovic, segurament es tracta d’un error humà que s’ha anat repetint. 
Vegeu el vídeo. 

o Sandy Island (île de Sable or île de Sables): The Island that Never Was 
per Juan Valdés (National Geographics Maps), del National Geographic: 
29/11/2012: Llegiu l’editorial. 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/cdrom-del-quotdiccionario-critico-etimologico-castellano-e-hispanicoquot
http://www.guardian.co.uk/science/video/2012/nov/23/pacific-sandy-island-video
http://www.guardian.co.uk/science/video/2012/nov/23/pacific-sandy-island-video
http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/11/29/sandy-island-ile-de-sable-or-ile-de-sables-the-island-that-never-was/
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  Notícies toponímia 

 

 L’Acadèmia Valenciana de la Llengua corregeix la toponímia dels mapes de 
navegació de Nokia 

Segons una nota de premsa de l’AVL, l’Acadèmia ha introduït més de 1.800 
correccions en la cartografia i en la toponímia que la companyia de telefonia mòbil 
utilitza habitualment en els seus mapes de navegació. 

La mateixa companyia es va adreçar a l’AVL per a sol·licitar una revisió dels seus 
mapes, utilitzats, segons l’empresa, pel noranta per cent de la indústria de 
l’automòbil i en la navegació de la telefonia mòbil, i buscadors com ara Yahoo i Bing. 

La Unitat de Recursos Lingüisticotècnics s’ha encarregat de la revisió i d’esmenar 
les incorreccions detectades en els mapes de Nokia. En total, s’han corregit més de 
1.400 topònims referits a elements orogràfics i paratges, i 400 més relatius a entitats 
de població, embassaments, llacs, parcs o rius. 

 L’ajuntament de Etxarri Aranatz (Navarra) organitza un recorregut a peu i un 
taller per descobrir la seva toponímia  

La iniciativa, organitzada per la comissió d’Èuscar i la de Cultura d’Etxarri Aranatz, té 
l’objectiu de conservar el nom d’alguns indrets del municipi. El taller el van conduir 
Aingeru Mikeo i José Luis Erdozia, d’Euskaltzaindia.  

El noms dels paratges escollits es tallaran en pedra i es deixaran en diferents punts 
del terme municipal. Saber-ne més. 

   

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/l%E2%80%99academia-valenciana-de-la-llengua-corregeix-la-toponimia-dels-mapes-de-navegacio-de-nokia
http://www.onomastica.cat/ca/news/l%E2%80%99academia-valenciana-de-la-llengua-corregeix-la-toponimia-dels-mapes-de-navegacio-de-nokia
http://www.onomastica.cat/ca/news/l’ajuntament-de-etxarri-aranatz-organitza-un-recorregut-a-peu-i-un-taller-per-descobrir-la-seva
http://www.onomastica.cat/ca/news/l’ajuntament-de-etxarri-aranatz-organitza-un-recorregut-a-peu-i-un-taller-per-descobrir-la-seva
http://www.etxarriaranatz.com/es/Albisteak.asp?IdNoticia=139
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  Noves aportacions onomàstiques 

 En línia el Diccionario del castellano del siglo XV en la Corona de Aragón 
(DiCCA-XV), coordinat i realitzat pel Grup d’Història i Contacte de Llengües (GHCL) 
de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Aportacions a l’estudi del 
pas del castellà medieval al renaixentista. Coordinat per la Dra. Coloma Lleal (UB).   

A. Estructura: S’analitzen totes les paraules del text, inclosos noms propis. 
Tanmateix, la informació d’una entrada del DiCCA-XV presenta característiques 
diferents segons es tracti d’unitats del vocabulari o de l’onomàstica. 

B. 2. Les fitxes onomàstiques presenten les dades següents: 

2.1. El lema. / 2.3. Si la paraula (o components en formes complexes) apareix en 
algun dels diccionaris de Nebrija, es reprodueix l’entrada corresponent. / 2.4. 
freqüència del terme i de les seves variants formals, així com distribució en els 
textos. / 2.5. informació de caràcter enciclopèdic. / 2.6. Finalment, exemples.  

La base de dades del DiCCA-XV consta de tres taules interrelacionades que 
permeten realitzar cerques a partir de qualsevol dels seus camps. La interfície 
d’usuari permet fer consultes complexes segons diferents criteris:  

a) gramaticals, b) lèxics i semàntics, c) etimològics, d) onomàstics: llistats de 
topònims de determinat àmbit geogràfic, o d’antropònims propis d’una zona o 
d’una població, o llistats de personatges mitològics o literaris..., d) textuals  

La possibilitat d’entrecreuar aquests criteris permet obtenir una infinitat de resultats 
per a facilitar la tasca investigadora de filòlegs i historiadors i, en general, de tots 
aquells que s’interessen per una època i una àrea geogràfica fonamentals per a la 
configuració de l’espanyol modern.  

Si voleu conèixer més aquest projecte o consultar la base de dades, cliqueu aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/diccionario-del-castellano-del-siglo-xv-en-la-corona-de-aragon-diccaxv-en-linia
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/diccionario-del-castellano-del-siglo-xv-en-la-corona-de-aragon-diccaxv-en-linia
http://stel.ub.edu/diccaxv/
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 Tesi doctoral: Contribución al estudio de los hispanismos en el oeste de 
Argelia: Corpus Léxico. Análisis fonético, morfológico y semántico. Kaddour, 
Ahmed. 2012. Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Filología 
Española II (Literatura Española). Director de tesi: Francisco Javier Herrero Ruiz de 
Loizaga. Pàgines: 478.  

Descarrega’t la tesi completa. Descripció i contingut: 

«África es, en esencia, el espejo que refleja gran parte de la historia de sus 
colonizadores. [...] En el caso de Argelia algunos enclaves de la zona oeste, 
Mazalquivir (Marsa El Kebir) y Orán, fueron ocupados por los españoles [...] Una 
presencia social que dio lugar, a lo largo del tiempo, a otras presencias paralelas no 
menos importantes: la cultural, gastronómica, folclórica y, por supuesto, la presencia 
lingüística. Esta última se manifiesta en forma de préstamos léxicos [...].« 

»Hacemos referencia, también, a algunos préstamos recogidos relacionados con la 
onomástica en sus dos vertientes: topónimos y antropónimos. [...].» 

INTRODUCCIÓN: Objetivos, metodología y estructura / Estado de la cuestión  

CAP. I.: 1. Aspectos históricos; 1.1. Prólogo; 1.2. Contextualización histórica; 1.3. 
Conclusión 

CAP. II: 2. Análisis fonético; 2.1. Cuestiones generales; 2.2. Tratamiento fonético; 
2.3. Vocalismo; 2.4. Vocales en contacto; 2.5. Consonantismo; 2.6. Conclusión 

CAP. III: 3. Análisis morfológico; 3.1. Características generales; 3.2. Adaptación 
de los hispanismos a la estructura morfológica del árabe dialectal; 3.3. Tratamiento 
de préstamos en los que hay derivación y composición en español; 3.4. Conclusión  

CAP. IV: 4. Análisis semántico; 4.1. Contextualización y situación sociolingüística; 
4.2. El contacto de lenguas: influencias y delimitaciones; 4.3. Préstamos: definición y 
delimitación; 4.4. Aspectos semánticos: delimitación de conceptos; 4.5. 
Deslizamientos semánticos y cambios de significado; 4.7. Factores que favorecen el 
cambio de significado; 4.8. Naturaleza del cambio de significado; 4.9. 
Consecuencias del cambio semántico; 4.10. Términos que experimentan 
deslizamiento semántico; 4.11. Conclusión 

CAP. V: 5. El corpus y las entrevistas; 5.1. Metodología sociolingüística; 5.2. 
Tipología de los hispanismos; 5.3. Presentación del corpus; 5.3.1. Organización y 
tratamiento de los datos; 5.3.2. Abreviaturas usadas en el corpus; 5.3.3. Corpus 
recopilado; 5.3.4. Onomástica; 5.3.4.1. Toponimia; 5.3.4. 2. Antroponimia; 5.3.5. 
Catalanismos (Valencia, Alicante e Islas Baleares); 5.3.6. Italianismos; 5.3.7. 
Interferencia formal de galicismos e hispanismos; 5.3.8 Lingua franca; 5.3.9. 
Palabras de procedencia dudosa; 5.3.10. Palabras descartadas del corpus; 5.4. 
Conclusión 

6. Conclusiones / Apéndice: Gráficos y mapas; Índice del léxico de origen 
hispánico seriado; Índice onomástico y de materias / Bibliografía; Referencias 
digitales; Archivos 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/contribucion-al-estudio-de-los-hispanismos-en-el-oeste-de-argelia-corpus-lexico-analisis-fon
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/contribucion-al-estudio-de-los-hispanismos-en-el-oeste-de-argelia-corpus-lexico-analisis-fon
http://www.infoling.org/repository/ID/88
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  Agenda 

 Homenatge a Joan Veny, amb motiu del seu 80è aniversari. El 20 de desembre, a les 
19 hores, a l’aula capella de la Universitat de Barcelona.  

L’acte estarà presidit pel rector, Dídac Ramírez; el president de l’Institut d’Estudis 
Catalans, Salvador Giner; el degà de la Facultat de Filologia, Adolfo Sotelo, i la 
directora general de Política Lingüística, Yvonne Griley.  

Michel Contini, professor de la Universitat de Grenoble, presentarà el darrer llibre de 
l’homenatjat, De geolingüística i etimologia romàniques. 

Llegiu més. 

  Notícies 

 Hugo i Sara, els noms més posats a Galícia l’any 2011, segons ha fet públic 
l’Instituto Galego de Estatística. 

 

   Nome Frecuencia Porcentaxe 

1 HUGO 391 3,5 

2 MATEO 328 2,9 

3 PABLO 311 2,8 

4 DANIEL 280 2,5 

5 MARTIN 275 2,5 

 
Nome Frecuencia Porcentaxe 

1 SARA 369 3,6 

2 LUCIA 321 3,1 

3 NOA 318 3,1 

4 DANIELA 266 2,6 

5 CARLA 264 2,6 

 

 Google Maps actualitzarà els mapes d’algunes zones d’Europa dins del projecte 
Ground Truth iniciat l’any 2008 

Aquesta actualització afectarà Andorra, Bulgària, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, 
Eslovàquia, Eslovènia, Espanya i Gibraltar, segons es pot llegir a l’Official Google 
Blog. El projecte en curs compta amb la col·laboració dels usuaris, de manera que si un 
usuari detecta errors en el mapa que està consultant podrà enviar una incidència 
prement la pestanya inferior dreta: Report a problem. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2012/12/067.html?
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2012/12/067.html?
http://www.onomastica.cat/ca/news
http://www.onomastica.cat/ca/news/google-maps-actualitzara-els-mapes-d%E2%80%99algunes-zones-d%E2%80%99europa-dins-del-projecte-ground-truth-inic
http://www.onomastica.cat/ca/news/google-maps-actualitzara-els-mapes-d%E2%80%99algunes-zones-d%E2%80%99europa-dins-del-projecte-ground-truth-inic
http://googleblog.blogspot.com.es/2012/12/building-better-map-of-europe.html#!/2012/12/building-better-map-of-europe.html
http://googleblog.blogspot.com.es/2012/12/building-better-map-of-europe.html#!/2012/12/building-better-map-of-europe.html
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  Enllaços i materials: toponímia occitana 

 

 Lo Congrès permanent de la lenga occitana. Institució que aplega diverses entitats 
científiques i ciutadanes dedicades a la llengua occitana, tant per la recerca com per les 
seves tasques de difusió i promoció de la llengua.  

El seu objectiu és contribuir al desenvolupament de l’occità a partir de diferents 
aspectes de la llengua: lexicografia, lexicologia, terminologia, fonologia, neologia, 
gramàtica, ortografia i toponímia. Hi trobareu molta informació, en occità i francès. 

Destaquen dues aplicacions del web: Top’ÒC, sobre topònims occitans, i Toponimes 

internacionaus, editat per l’InÒC Aquitània. 

        

Top’ÒC està desenvolupat per l’Institut d’Estudis Occitans, a partir de la base de dades 
Luòcs. Permet fer cerques per topònim dins del diccionari toponímic. Informació sobre 
el tipus de topònim i les formes occitana i francesa. Vegeu-ne una mostra: 

 

 

En l’aplicació Toponimes internacionaus us podeu 
descarregar en PDF la llista alfabètica de països i ciutats en 
occità i francès. Realitzat per Domergue Sumien, Patric Sauzet 
e Xavier Lamuela. 

 

http://www.locongres.org/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=293&lang=oc
http://www.locongres.org/index.php?option=com_content&view=article&id=334%3Atoponimes-internacionaus-nautats&catid=54%3Anautats&Itemid=287&lang=oc
http://www.locongres.org/index.php?option=com_content&view=article&id=334%3Atoponimes-internacionaus-nautats&catid=54%3Anautats&Itemid=287&lang=oc
http://www.locongres.org/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=293&lang=oc
http://www.locongres.org/index.php?option=com_content&view=article&id=334%3Atoponimes-internacionaus-nautats&catid=54%3Anautats&Itemid=287&lang=oc
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 Es autes Vals d’Aran (I). Nediško [nadishco], per Jusèp Loís Sans Socasau, al 
Jornalet, Gaseta Occitana d’Informacions, de 8/12/2012. 

 Las regions occitanas. Gavotina, concèpt geografic de la realitat lingüistica 
occitana vivaroalpina (II), per Laurenç Revest, al Jornalet, Gaseta Occitana 
d’Informacions, de 16/12/2012. 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

LLaa  SSoocciieettaatt  dd’’OOnnoommààssttiiccaa    

uuss  ddeessiittjjaa    

BBoonn  NNaaddaall  ii  ffeelliiçç  22001133    

http://opinion.jornalet.com/jusep-lois-sans-socasau/blog/312/es-autes-vals-daran-i-nedisko-nadishco
http://opinion.jornalet.com/jusep-lois-sans-socasau
http://opinion.jornalet.com/laurenc-revest/blog/199/las-regions-occitanas-gavotina-concept-geografic-de-la-realitat-linguistica-occitana-vivar-1
http://opinion.jornalet.com/laurenc-revest/blog/199/las-regions-occitanas-gavotina-concept-geografic-de-la-realitat-linguistica-occitana-vivar-1
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  Novetats editorials 

 Onomàstica mediterrània. Onomàstica d’origen zoonímic i dels intercanvis 
entre pobles (Actes del Convegno di Onomastica de la Scuola di Dottorato di 
Torino). València, Denes: 2012. A cura d’Emili Casanova. Amb la col·laboració de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Biblioteca Valenciana, el Departament de 
Filologia Catalana de la UV i el Museu Valencià d’Etnologia. Pàg.: 448. Preu: 30 €. 
Inclou els articles següents: 

 Alda Rossebastiano. Introduzione  

 Josep E. Rubio Albarracín. Els bestiaris medievals i l’onomàstica  

 Alda Rossebastiano. Vacca e affini nell’onomastica piemontese  

 Antoni Garcia i Osuna. Els malnoms d’origen animal en les comarques valencianes de 
parla xurra  

 A. Rubano. Tra equini, ruminanti, rettili e insetti Cognomi da zoonimi in area pugliese  

 Daiana Felecan, Oliviu Felecan. Considérations concernant les zoonymes: attribution et 
classification des noms dans le cas des chats de compagnie  

 Daniela Cacia. Tracce zoonimiche nell’antroponimia cuneese  

 Elena Papa. Nella bocca del lupo: zoonimi nella toponomastica del Piemonte  

 Giovanni Laera. Zoonimi nell’onomastica medievale della Puglia centrosettentrionale: 
riflessi lessicali  

 Honorat Ros Pardo. Zootopònims en el corpus toponímic valencià  

 Ivanna Casasola. "Allodola" come nome personale tra la Francia meridionale e il 
Piemonte  

 Jesús Bernat Agut. Zootoponímia entre el Penyagolosa i el Montlleó  

 Lidia Becker. Zoónimos en la antroponimia altomedieval y el contacto de lenguas  

 Laura Deluigi. Gallo e gallina nell’antroponimia medievale piemontese  

 Maria Semeraro. “Come gli dicevano”: tracce di zoonimia nei soprannomi della Puglia 
centro-meridionale  

 Pierre-Henri Billy. Les animaux dans la toponymie en France: composés verbaux et 
phrastiques  

 Xaveiro Ballester. Zooantroponimia Latina: de Dónde, a Dónde  

 Xavier Mata Oroval. Els [cog]noms llatins derivats de zoònims  

 Enzo Caffarelli. Antroponimia italiana d’origine ispanica 

 Francesc-Xavier Llorca Ibi. Alacant, cruïlla onomàstica 

 F. Hernández. Breu aproximació a l’onomàstica de la Carta de Població d’Alcàsser de 
1610 

 Giussepe M. Brincat. I cognomi spagnoli a Malta, dagli Aragonesi ad oggi 

 Josep Vicens Pascual. Cognoms de fora del Regne incorporats a Pego (1533 a 1661) 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastica-mediterrania-onomastica-d%E2%80%99origen-zoonimic-i-dels-intercanvis-entre-pobles
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastica-mediterrania-onomastica-d%E2%80%99origen-zoonimic-i-dels-intercanvis-entre-pobles
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 Neus Domínguez. Un fenomen local d’immigració maltesa una boutique Zara al 
Benaguasil del segle XVIII  

 Vicent Terol i Reig. Els fenòmens migratoris en una comarca valenciana: la immigració 
forana a la Vall d’Albaida (s. XV-XVI) 

 Vicent Escrivà. Els noms propis en l’obra literària d’Enric Valor  

 Ventura Castellvell. Antroponímia occitana a la ciutat de Tortosa l’any 1637 

Si voleu comprar un exemplar o saber-ne més, 
premeu aquí. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 El tresor cartogràfic de Catalunya. Els mapes més antics. Segles XVII i XVIII, 
per Jordi Estruga. Base: Editorial Base, 2012. Estoig de pell amb 65 
reproduccions facsímils dels mapes més antics de Catalunya en paper de 
primera qualitat i llibre-guia amb introducció a la cartografia de Catalunya. 
Conegueu aquesta obra: http://www.editorialbase.cat/llibres/193 

 

                

http://www.editorialdenes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=742:onomastica-mediterrania-onomastica-d0rigen-zoonimic-i-dels-intercanvis-entre-pobles&catid=12:colmleccio-estudis&Itemid=7
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/el-tresor-cartografic-de-catalunya-els-mapes-mes-antics-segles-xvii-i-xviii
http://www.editorialbase.cat/llibres/193

	Full-novetats-121-2012
	Full-novetats-122-2012
	Full-novetats-123-2012
	Full-novetats-124-2012
	Full-novetats-125-2012
	Full-novetats-126-2012
	Full-novetats-127-2012
	Full-novetats-128-2012
	Full-novetats-129-2012
	Full-novetats-130-2012
	Full-novetats-131-2012
	Full-novetats-132-2012
	Full-novetats-133-2012
	Full-novetats-134-2012
	Full-novetats-135-2012-SantJordi
	Full-novetats-136-2012
	Full-novetats-137-2012
	Full-novetats-138-2012
	Full-novetats-139-2012
	Full-novetats-140-2012
	Full-novetats-141-2012
	Full-novetats-142-2012
	Full-novetats-143-2012
	Full-novetats-144-2012
	Full-novetats-145-2012
	Full-novetats-146-2012
	Full-novetats-147-2012
	Full-novetats-148-2012
	Full-novetats-149-2012
	Full-novetats-150-2012
	Full-novetats-151-2012
	Full-novetats-152-2012
	Full-novetats-153-2012
	Full-novetats-154-2012
	Full-novetats-155-2012
	Full-novetats-156-2012
	Full-novetats-157-2012
	Full-novetats-158-2012
	Full-novetats-159-2012
	Full-novetats-160-2012
	Full-novetats-161-2012
	Full-novetats-162-2012
	Full-novetats-163-2012
	Full-novetats-164-2012
	Full-novetats-165-2012
	Full-novetats-166-2012
	Full-novetats-167-2012

