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  Novetats editorials 

 

 Atles dels comtats de Pallars i 
Ribagorça (v806-v998), per Jordi Bolós i Víctor 
Hurtado. Barcelona: Rafael Dalmau Editors, 
2012. Pàgines: 168. Preu: 25,00 €. 

«L'Atles dels comtats de Pallars i Ribagorça 
(v806 -v998) té la doble singularitat que estudia 
un territori molt muntanyenc i a la vegada 
fronterer amb l'Aragó. Per tant, la història 
d'aquests comtats presenta lligams estrets amb 
les terres occitanes i amb les terres aragoneses i 
navarreses. La documentació escrita sobre els 
comtats catalans abans de l'any 1000 és de les 
més nombroses d'Europa i permet elaborar 
mapes completíssims; ens els casos en què la 
documentació és escassa —com ocorre en 
alguna zona de la Ribagorça i el Pallars—, els 
autors complementen les seves fonts 
d'informació amb l'arqueologia i la toponímia.» 
Font: Rafael Dalmau. Vegeu-ne més. 

  
 

 Names in Focus, An Introduction to 
Finnish Onomastics, per Terhi Ainiala, Minna 
Saarelma i Paula Sjöblom. Helsinki: Finish 
Literature Society, 2012. Studia Fennica 
Linguistica, 17. Pàgines: 287. Preu: 44,00 €. 

«The book delves deep into the vast field of 
Finnish onomastics, covering place names, 
personal names, animal names, commercial 
names and names in literature. It provides the 
history and current trends in this area of research, 
and also supplements international terminology 
with the Finnish point of view on the subject. 
Brimming with examples and clear explanations, 
the book can be enjoyed by the most adamant of 
researchers or those who just have a genuine 
interest in the study of names» Font: FLS 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/atles-dels-comtats-de-pallars-i-ribagorca-v806v998
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/atles-dels-comtats-de-pallars-i-ribagorca-v806v998
http://www.rafaeldalmaueditor.cat/novetats.php
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/names-in-focus-an-introduction-to-finnish-onomastics
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/names-in-focus-an-introduction-to-finnish-onomastics
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  Agenda 

 IV Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra”, el 18-20 de 
novembre de 2013, Tarragona. Organitza: Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat Rovira i Virgili i l’ERLEU (Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús 
de la URV). Té com a objectiu revisar des del punt de vista científic i acadèmic la 
feina de Fabra, les coordenades històriques que la van fer possible i la seva 
vigència en l’àmbit de la planificació lingüística actual; vol també commemorar el 
centenari de les Normes Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans.  

Comitè científic 

Joan Armangué (Universitat de Càller), Albert Branchadell (UAB), Teresa Cabré i 
Castellví (UPF), Germà Colón (Universitat de Basilea), Jaume Corbera (UIB), 
Kalman Faluba (Universitat ELTE de Budapest), Antoni Ferrando (UV), Jordi 
Ginebra (URV), Joan Julià-Munné (UdL), Georg Kremnitz (Universitat de Viena), 
Maria-Rosa Lloret (UB), Joan Martí i Castell (Universitat Rovira i Virgili), Josep 
Martines (Universitat d’Alacant), Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Pere 
Navarro (URV), Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà), Ramon Pinyol (Universitat 
de Vic), Miquel Àngel Pradilla (URV), Claus Pusch (Universitat Albert-Ludwig de 
Friburg de Brisgòvia), Vicent Salvador (Universitat Jaume I), Xavier Rull (URV). 

Comitè organitzador 

Elga Cremades, Maite Domingo, Jordi Ginebra, Roser Llagostera, Emili Llamas, 
Anna Montserrat, Pere Navarro, Miquel Àngel Pradilla, Xavier Rull, Sílvia Veà. 

Podeu contactar amb el comitè organitzador: fabra4@urv.cat. Més informació a: 
http://www.urv.cat/dfilcat/      

Lloc: Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (Av. Catalunya, 35). 

  Materials: Toponímia asturiana 

 La toponímia als autobusos de Xixón 

▪ La denúncia 

▪ La reclamació 

▪ La solució  

 Toponímia a les carreteres de l’Estat 

▪ La proposta.  

▪ La resposta (negativa) 

▪ La reclamació. 

▪ Les reaccions del govern 
         

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.urv.cat/dfilcat/
mailto:fabra4@urv.cat
http://www.onomastica.cat/ca/materials
http://asturnews.com/index2008.php?idn=12672
http://www.elcomercio.es/v/20121212/gijon/asociacion-pide-emtusa-toponimia-20121212.html
http://asturnews.com/index2008.php?idn=12701
http://asturnews.com/index2008.php?idn=12593
http://asturnews.com/index2008.php?idn=12700
http://www.elcomercio.es/v/20121227/cultura/iniciativa-asturianu-pide-reunion-20121227.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-educacion-pedira-ministerio-fomento-replantee-postura-respecto-toponimia-20121226203313.html
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  Novetats editorials 

 Onoma. “History and Significance of Onomastics in Diachrony and Synchrony”, 
Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2010. Volum 45.  

[Aquest número ha estat publicat el 2012 amb data de 2010.] Si voleu saber-ne més, 
premeu: Contingut i resums (properament). 

ÍNDEX: 

▪ Arcamone, Maria. Introduction 

▪ Akin, Salih. Onomastique et analyse du discours Pour une analyse discursive 
des noms propres 

▪ Aussant, Émilie. The Analysis of Proper Names. The Views of Pāṇinian 
Grammarians 

▪ Ernst, Peter. Onomastische Motivationsforschun. Vom Beschreiben zum 
Erklären 

▪ Garovi, Angelo. Probleme bei der Festlegung der Schreibweise von Lokalnamen 
auf amtlichen Karten der Schweiz 

▪ Gasque, Thomas J. The American Name Society and International Onomastics 

▪ Hoffmann, Edgar. Sorabistic Name Studies in History and the Present 
Insights and Perspectives 

▪ Kohlheim, Volker. Onomastik und Mentalitätsgeschichte 

▪ Makondo, Livingstone. 2010: Zimbabwean Onomastics at the Crossroads.  

▪ Martini, Giovanni. The Name in the Law. A Person's Name in Italian Civil Law 
from the Civil Code of 1865 to the Constitution of 1947 

▪ Puhl, Roland. Zur Frage oberschichtlicher Burgnamengebung 
Betrachtungen auf der Grundlage der Burgnamen des Pfälzischen 
Burgenlexikons 

▪ Salaberri, Patxi. Politics and Onomastics in the Basque Country 
Historical and Current Situation 

▪ Taverdet, Gérard. Archéologie et onomastique 

▪ Tort Donada, Joan. Some Reflections on the Relation between Toponymy and 
Geography 

▪ Udolph, Jürgen. Onomastik und Genetik 

Consulteu tots els números d’Onoma publicats i el resum dels articles a la pàgina 
web de l’editor: Peeters Online Journals.  

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=ONO&issue=0&vol=45
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=ONO
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 De geolingüística i etimologia romàniques, Joan Veny. Barcelona: Publicacions 
de la Universitat de Barcelona, 2012. Col·lecció: Lingüística.  

Pàgines: 440. Preu: 35 €.  

Recull d’articles a càrrec de José Enrique Gargallo i de Maria-Reina Bastardas. 
L’obra, que conté treballs escrits en català, castellà, gallec i francès, s’estructura a 
l’entorn de quatre grans temes: la vocació, la revista Estudis Romànics, les 
«circulacions lingüístiques» a la Romània i les llengües romàniques germanes del 
català (aragonès, francès, sard, castellà, italià, asturià). Font: UB 

 

 Dictionnaire Toponymique des Communes. 
Lot et Garonne. De Bénédicte Boyrie-Fénie (amb la 
col·laboració d’A. Bianchi, P. Boissière, P. Gentié, i 
M. Romieu). [Diccionari toponimic de las communas: 
Òlt e Garona]. Edicions Cairn/In’òc, Pau: 2012.  

Pàgines: 314. Preu: 25 € 

 Los noms de familha originaris deu 
Marensin. Memòria en Marensin. De Philippe 
Dubeodut (Vièla-Sent Gironç, 2012). Pàgines: 95. 

 L’evolucion deus toponims de las comunas 
en Occitània. El podeu trobar en línia. Institut 
Estudis Occitans. (Premeu el títol si us voleu 
descarregar el text complet.) 

[ 

 

 

  Materials 

 Noms de familha de Marensin, per Joan Jacme Fénié, al Jornalet, Gaseta 
Occitana d’Informacions, de 05/01/2013. 

«L’eretatge patronimic  –e toponimic, percé los dus que son sovent ligats– pòt 
perméter au monde qui l’an abandonada o qui l’ignoran completament, de tornar 
descobrir o quitament s’iniciar a la lenga occitana. L’apròchi locau pòt condusir au 
generau. Exemple dens las Lanas.» 

  

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/de-geolinguistica-i-etimologia-romaniques
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/dictionnaire-toponymique-des-communes
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/dictionnaire-toponymique-des-communes
http://www.ieo-oc.org/IMG/pdf/Actes_2007-2-Evolution_des_toponymes.pdf
http://www.ieo-oc.org/IMG/pdf/Actes_2007-2-Evolution_des_toponymes.pdf
http://www.jornalet.com/nova/1226/noms-de-familha-de-marensin
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 Le nom occitan des communes du Périgord 

Un lloc web creat i promocionat pel Conselh Generau de Dordonha que presenta 
els noms occitans amb la informació següent: 

- Forma escrita en francès 

- Forma occitana del topònim (normalitzada) 

- Etimologia probable 

- Transcripció segons l’Alfabet Fonètic Internacional 

- Enregistraments de la pronunciació 

Podeu fer la vostra consulta per cantons i després per comunes (n’hi ha 557). 

La toponímia s’ha extret del llibre Périgord, terre occitane, de Jean-Louis Leveque. 
Editions Novelum, 2008. L’estudi es va portar a terme entre els anys 2003 i 2006. 

Els noms occitans els han aportat l’estudi de Bénédicte Fénié (Institut Occitan) i els 
membres de la Comissió de Toponímia de Novelum (secció de l’Institut d’Études 
Occitanes). 

 

http://communes-oc.cg24.fr/
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  Butlletí Interior núm. 117-118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butlletí interior de la SdO número 117-118 (Barcelona, 
2011).  

De noms i de llocs. Miscel·lània d’homenatge a Albert 
Manent i Segimon. 

 En podeu consultar el contingut a la pàgina web de la 
Societat d’Onomàstica. Seguiu l’enllaç. 

 

Aquest butlletí ha estat publicat gràcies a l’ajut de la  
Diputació de Tarragona 

 

 

 

  Novetats editorials 
 

 Glossario del Cadorino Antico, de Maria Teresa 
Vigolo i Paola Barbierato. Collana Biblioteca di studi 
linguistici e filologici, 15. Publica: Societat Filològica Friulana. 
Hi col·laboren: Societą Filologica Friulana, Fondazion 
Giovanni Angelini – Belu,  Magnifica Comunitą del Cadore, 
Istituto Ladino de la Dolomites  

Amb etimologies i formes toponomàstiques. 

 

El president de la Societat d’Onomàstica us convida a 

l’acte d’homenatge a Albert Manent i Segimon 
que tindrà lloc el proper 22 de gener de 2013 

a les 7 del vespre a la seu d’Òmnium Cultural (Diputació, 276). 

Hi intervindran el president de la Societat d’Onomàstica, Josep Maria Albaigès, 
i el sr. Albert Manent, president d’honor d’aquesta entitat 

i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 
 

Es presentarà el número del butlletí 
De noms i de llocs. Miscel·lània d’homenatge a Albert Manent i Segimon, 

fet amb la col·laboració dels socis de la Societat d’Onomàstica i 
editat a cura del seu secretari general, Joan Tort 

http://www.onomastica.cat/ca/bulletin/de-noms-i-de-llocs-miscel%C2%B7lania-en-homenatge-a-albert-manent-i-segimon
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
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  Agenda 

 26th International Cartographic Conference, del 25 al 30 d’agost de 2013 a 
Alemanya. Organitza: ICA. Temes de la 26a edició: 

T1 Semiotics, map perception, cognition and knowledge 

T2 Colors, Signs and Typography on paper and digital maps 

T3 GeoVisualisation, Augmented and Virtual Reality 

T4 Maps and the Internet 

T5 Art, Culture and Cartography 

T6 SDI, Standards, Ontologies, Integration 

T7 Data quality 

T8 Location Based Services and Ubiquitous Cartography 

T9 Volunteered geographic information, Crowdsourcing and Critical Cartography 

T10 GeoInformation retrieval 

T11 Generalisation and Multi-scale Representation 

T12 Spatio-Temporal modelling and issues (3D, simulation) 

T13 Use and User issues 

T14 Mapping and Spatial awareness for disabled people 

T15 Geospatial analysis 

T16 Maps, GIS & Sustainable development 

T17 Maps, GIS & Hazards and Disasters 

T18 Maps, GIS & Society 

T19 Maps, GIS & Security 

T20 Mapping from Satellite Imagery 

T21 Map and GeoDB Production Techniques 

T22 Open Source Technology and Web Services 

T23 Intellectual Property Rights and Economical issues 

T24 Marketing and publishing 

T25 Digital Technologies and Cartographic Heritage 

T26 History of Cartography and GI Science 

T27 National and regional Atlases 

T28 Mountain Cartography 

T29 Planets and space Cartography 

T30 Marine, Military and Topographic Cartography 

T31 Census and other thematic maps 

T32 Toponyms on Maps and on GeoDB 

T33 Map Projections 

T34 Education and Training 

T35 Cartography and Children 

T36 The profession of Cartographer 

T37 Others     Visiteu: http://www.icc2013.org 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.icc2013.org/
http://www.icc2013.org/
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 Presentació del nou web de la Societat Catalana de Genealogia, el 21 de gener 
a les set del vespre, a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Entrada lliure. 

 Tercer Congreso Internacional: Tradición e Innovación: Nuevas perspectivas 
para la edición, la investigación y el estudio de documentos antiguos, els dies 
6 i 7 de juny de 2013, a la Facultat de Filologia de la Universitat de Salamanca. 
Organitza: Grupo de Estudio de Documentos Históricos y Textos Antiguos de 
Salamanca. Les comunicacions s’han d’enviar abans del 31 de gener (màxim 4.000 
caràcters) al web: http://campus.usal.es/~3charta/. 

  Seccions del congrés: 

 Recuperació del patrimoni històric: fons arxivístics inèdits  

 La creació de corpus documentals electrònics i eines d’explotació  

 Mètodes de recerca de fonts documentals  

 Els documents com a font de coneixement i recerca filològica i lingüística  

 Paleografia, diplomàtica i tradicions d’escriptura  

 Grafemàtica, fonologia i fonètica  

 Morfologia i sintaxi 

 Lexicologia i semàntica 

 Tradicions textuals i discursives 

 Sociolingüística i pragmàtica  

 Dialectologia i sociolingüística 

 Toponímia i onomàstica 

 Ecdòtica  

 Oralitat i escriptura en documents antics 

  Materials 

 “Introducció de la toponímia en l’ensenyament”. Al blog: unentretants. Xarxa 
cooperativa d’experiències TIC per a l’ensenyament en valencià, de la Pura 
Santacreu. Inclou un Power Point amb el material. El grup s’ofereix a presentar-lo a 
les aules de Secundària. Té el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. El 
podeu consultar a:  

http://1entretants.ning.com/profiles/blogs/aprenentatge-de-la-topon-mia 

 

 De noms, de sòuses e de cants per la ivernalas de Cabardés, al Jornalet de 7 de 
gener de 2013. Les Ivernalas són del 15 al 18 de gener. Dimarts 15 es va presentar 
a la Maison du Cabardés la xerrada: Toponymie en Languedoc. Llegiu més. 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda/presentacio-del-nou-web-de-la-societat-de-la-societat-catalana-de-genealogia
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/quottradicion-e-innovacion-nuevas-perspectivas-para-la-edicion-la-investigacion-y-el-estudio-
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/quottradicion-e-innovacion-nuevas-perspectivas-para-la-edicion-la-investigacion-y-el-estudio-
http://campus.usal.es/~3charta/
http://1entretants.ning.com/profiles/blogs/aprenentatge-de-la-topon-mia
http://1entretants.ning.com/profiles/blogs/aprenentatge-de-la-topon-mia
http://www.jornalet.com/noticia/de-noms-de-souses-e-de-cants-per-las-ivernalas-de-cabardes-15-18-de-genier
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   Homenatge a Albert Manent 

 Acte d’homenatge a Albert Manent i Segimon, primer president de la Societat 
d’Onomàstica (1980-2010) 

Dimarts 22 de gener, a les set del vespre, va tenir lloc, a la seu d’Òmnium Cultural, 
l’acte d’homenatge a Albert Manent, president d’honor de la SdO, Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes el 2011.  

En l’acte hi assistiren diverses personalitats del món de la cultura i la llengua 
catalana, del món acadèmic, amics, socis i simpatitzants de la figura de Manent que 
li van retre homenatge personal. Durant l’acte es va presentar un Butlletí en 
homenatge, en el qual es van recollir gairebé una cinquantena d’articles, i que va ser 
possible gràcies al suport de la Diputació de Tarragona. 

 

 

(1-2) Torn de paraula del secretari general de la SdO, Joan Tort. Al seu costat el president, Josep 
Maria Albaigès. (3) Parlament d’Albert Manent, amb el vicepresident Albert Turull a l’esquerra. (4) 
Moment del lliurament de la placa d’homenatge 

Fotos cedides per Josep Moran. 



  
  
  Full de novetats Onomàstica.cat  24/01/2013          Núm. 171 

2 www.onomastica.cat 

 

 

   Novetats editorials 

 Names. A journal of Onomastics. Journal of the month January 2013. La 
revista de l’American Name Society. Volum 61, 2013. Preu: 49 $. 

Vegeu-ne el contingut i premeu el títol per llegir el resum: 

 Editorial, pp. 1-2(2). Nuessel, Frank  

 Sixty Years of NAMES: A Journal of Onomastics, pp. 3-7(5). Nuessel, 
Frank  

 A Question of Faith: An Investigation of Suggested Racial Ethnonyms for 
Enumerating US American Residents of Muslim, Middle Eastern, and/or 
Arab Descent on the US Census, pp. 8-20(13). Nick, I M. 

 Imperial Names for `Practical Cats': Establishing a Distinctly British Pride 
in Old Possum's Book of Practical Cats, pp. 21-
32(12), Robbins, Dorothy Dodge 

 A Pragmatic-Cognitive Approach to Brand Names: A 
Case Study of Rioja Wine Brands, pp. 33-46(14), 
Hernández, Lorena Pérez 

 The QWERTY Effect Does Not Extend to Birth Names, 
pp. 47-52(6), Thogmartin, Wayne 

 Award for Best Article in NAMES: A Journal of 
Onomastics 2012, pp. 53-54(2), Nuessel, Frank 

 Reviews, pp. 55-61(7) 

 

 

 Revista de Filoloxía Asturiana, Anuario universitariu d’estudios linguísticos 
y lliterarios asturianos y románicos. Volum 11, número 11-12 (2012). Edita: 
Grupu d’Investigación Seminariu de Filoloxia Asturiana. Universidá d’Uviéu. 
Consulteu els continguts.  

Sobre toponímia hi trobareu: 

 El topónimo asturiano La Bordinga, un límite de los suevos, per Martín 
Sevilla Rodríguez. Resum: El topónimu asturianu La Bordinga deberíase a 
falantes suevos en noroeste de la Península Ibérica. A l’apartat Notes. 

 Alberto González Rodríguez. La toponimia del valle del Nansa y 
Peñarrubia (Cantabria), per Fernando Álvarez Balbuena. A ressenyes. 

  

http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00001
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00002
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00003
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00003
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00003
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00004
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00004
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00005
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00005
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00006
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00007
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00007
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/nam/2013/00000061/00000001/art00008
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFA/issue/current
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFA/article/view/9840/9591
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   Agenda 

 Jornada dedicada al filòleg Josep Giner i Marco pel centenari del seu 
naixement, el dia 1 de març de 2013. Organitza Acadèmia Valenciana de la 
Llengua i Universitat de València. A l’Aula Magna de la Nau. 

El programa està coordinat per l’acadèmic Emili Casanova i 
comptarà també amb la presència de destacats professors i 
estudiosos de la trajectòria i l’obra de J. Giner.  

Entre els participants en la jornada cal destacar Antoni 
Ferrando (AVL-UV-IEC), Josep Climent (IES Cid-OUC), 
Abelard Saragossà (UV), Xavier Ferré (URV), Jordi Colomina 
(AVL-UA), Vicent Pitarch (UJI-IEC) i Emili Casanova (AVL-
UV), entre altres. 

Josep Giner i Marco (València, 1912-1997) fou coautor, amb Francesc Ferrer 
Pastor, del Diccionari de la rima, i un dels màxims col·laboradors de Joan 
Coromines, Nicolau Primitiu, Enric Valor i Vicent Sorribes en diverses tasques 
lexicogràfiques, onomàstiques, gramaticals i culturals.  

Els interessats que vulguin assistir a la jornada podran formalitzar en breu la 
inscripció a través de la pàgina web de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, on 
també trobaran el programa general amb l’horari de les ponències. Font: AVL 

   Materials de toponímia: Astúries 

 A vueltas cola toponimia, editorial de gener de Iniciativa pol Asturianu, 
17/01/2013. Llegiu l’article. 

 

 La Xunta denuncia que Xixón "cambia lletreros con toponimia oficial por 
otros illegales", a Asturnews, el 14/01/2013 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda/jornada-dedicada-al-filoleg-josep-giner-i-marco
http://iniciativapolasturianu.org/noticies/iniciativa-pol-asturianu-denuncia-que-fomentu-tien-d-usar-la-toponimia-porque-a-diferencia-del-idioma-si-ye-oficial
http://iniciativapolasturianu.org/noticies/l-editorial-de-xineru-a-vueltes-cola-toponimia
http://www.asturnews.com/index2008.php?idn=12735
http://www.asturnews.com/index2008.php?idn=12735
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   Agenda 

 2013 Geographic Names Conference, del 30 d’abril al 4 de maig a Bloomington, 
Minessota.  

Organitzen: Council of Geographic Names Authorities in the United States 
(COGNA) i el Minnessota Board on Geographic Names. Vegeu el web del 
COGNA. 

Tema: Geographic Names: Cartography, Publication and Local Issues 

Del programa preliminar destaquem: 

- State-Federal Roundtable, la que es considera la part més important del 
congrés, que tracta sobre polítiques, procediments i principis de la toponímia 
o altres temes d’interès.  

- Ponència: Advancing Native Place Names in Alaska, per Gary Holton 

- Ponència: An Update on Geographic Names Board of Canada (pendent) 

- Ponència: Pseudo-French and French Place Names in Minnesota, per André 
Lapierre 

- Educational Toponymic Tour – A Look at Geographic Names in the Twin 
Cities and Surrounding Area 

El COGNA és una organització formada 
Govern de l’Estat i les agències federals  
que conformen l’autoritat reconeguda als 
Estats Units pel que fa als noms 
geogràfics. La seva missió es promoure 
l’estandardització dels topònims per al seu 
ús oficial. Això suposa la cooperació entre 
les agències estatals responsables de la 
denominació dels noms de lloc geogràfics 
i diverses entitats culturals  tal com 
disposa l’United States Board on 
Geographic Names (USBGN). 

L’edició de l’any 2014 del  Geographic 
Names Conference, tindrà lloc del 29 
d’abril al 4 de maig, a Austin, Texas.  

Organitzen en aquesta edició: Council of 
Geographic Names Authorities in the 
United States i el Texas Committee on 
Geographic Names. 

  

http://cogna50usa.org/2013minneapolis/2013_minneapolis.htm
http://cogna50usa.org/
http://geonames.usgs.gov/
http://geonames.usgs.gov/
http://cogna50usa.org/2014AustinTX/2014_austin,_tx.htm
http://cogna50usa.org/2014AustinTX/2014_austin,_tx.htm
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 Corso di formazione per raccoglitori, a Flaibano, Itàlia. Organitza: Società 
Filologica Friulana amb el suport de l’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, dins del 
projecte “Atlante toponomastico del Friuli Venezia Giulia”. 

Curs de 40 hores presencials per la formació de les persones que treballaran en el 
recull oral per a l’Atles toponomàstic. Hi haurà classes teòriques i pràctiques.  

Inclou temes dedicats a la toponomàstica en termes generals i altres d’específics 
que fan referència a la identificació, la valoració i la presentació dels topònims locals, 
(metodologia i problemes relacionats). Es duran a terme pràctiques per a la 
recopilació i la catalogació dels topònims. Activitats de recerca i de recuperació de la 
informació obtinguda en aquesta recerca. 

S’iniciarà el 12 de febrer, cada dimarts de sis a vuit del vespre. Organitza el Dr. 
Franco Finco. Més informació a: formazione@filologicafriulana.it 

   Novetats editorials 

 Refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular aragonesa de tradición 
oral, per José Luis Aliaga. Saragossa: Gara d’Edizions, 2012. Col·lecció: Ainas. 
Pàgines: 208. Preu: 20 €. 

«Este volumen atesora una pequeña joya de la cultura aragonesa que permite 
adentrarse en los modos de vida del Aragón tradicional y rural, ahora en trance de 
completa desaparición, aquilatados en magníficas piezas verbales de sabiduría 
popular (refranes, sobre todo, pero también un buen puñado de frases y 

modismos).« 

»Todos los refranes que integran este volumen (así como los 
modismos y frases que lo cierran) forman parte de la tradición 
literaria oral de Aragón. Y presentan, además, otra singularidad: 
son un eco genuino del pasado, ya que fueron oídos y anotados 
hace más de un siglo en el Alto Aragón y, en particular, en la 
Ribagorza y en La Litera. Su compilador fue Benito Coll y Altabás 
(Binéfar , 1858-1930), un aragonés excepcional cuyos méritos 
filológicos han sido puestos de relieve ya en fechas muy recientes» 
Font: Gara d’Edizions. 

   Materials a la Xarxa 

 “Canadian Internet Registration Authority enables French domain names. 
Websites can now use the .CA for French domain names in Canada”, a Beacon 
News, de 15/01/2013. Llegir l’article. 

http://www.filologicafriulana.it/easynet/Frameset.asp?CODE=SFF&FROMSTART=TRUE
mailto:formazione@filologicafriulana.it
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/refranes-del-aragon-que-se-fue-fraseologia-popular-aragonesa-de-tradicion-oral
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/refranes-del-aragon-que-se-fue-fraseologia-popular-aragonesa-de-tradicion-oral
http://beaconnews.ca/blog/2013/01/canadian-internet-registration-authority-enables-registration-of-french-domain-names/
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   Toponímia d’Alaska: University of Alaska Fairbanks 

 Alaska Native Placenames, dins de l’Alaska Native Language Archive. El mapa de 
comunitats indígenes i llengües d’Alaska conté uns 270 topònims (inclou totes les 
llengües del territori). Per primera vegada es recullen en una base aquests topònims, 
que han estat revisats i verificats per parlants i lingüistes. La llista inclou el nom de 

lloc original, el nom en anglès, la llengua d’origen i la font. Un exemple: King Cove 

Agdaaĝuxˆ aleut  Krauss 1995.  

 

 

Cliqueu la imatge si us voleu descarregar el mapa. 

 Alaska Native Placenames Documentation project. El Geographic Names 
Information System proporciona una base de dades dels noms oficials dels Estats 
Units, i una simple llista de noms alternatius o indígenes en les seves bases de 
dades. La base de dades oficial té referències multilingües, però es limita a l’anglès 
com a llengua de recerca. Per exemple, inclou el nom del Mount McKinley i 
proporciona altres 47 noms del cim, però no n’identifica les fonts ni aporta significats.  

http://www.uaf.edu/anla/collections/map/names/
http://www.uaf.edu/anpn/history/
http://geonames.usgs.gov/
http://geonames.usgs.gov/
http://www.uaf.edu/anla/collections/map/anlmap.png
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Per això, l’Alaska Native Place Names Projects es basa en l’Alaska Native 
Language Archive de la University of Alaska Fairbanks. L’ANLA es un repositori de 
topònims implementat per diferents experts que procedeixen de les universitats, de 
les agències estatals i federals i de corporacions locals.  

Alaska és un indret lingüísticament complex, un encreuament de continents, amb 
més d’una vintena de llengües de les famílies esquimo-aleutiana i Athabaskan-Eyak-
Tlingit, que segons apunten estudis recents s’emparenten amb les llengües 
siberianes.  

Els noms de lloc proporcionen al territori nord-americà d’Alaska indicis històrics, 
informació sobre els diferents processos migratoris, sobre la conceptualització del 
paisatge, etc. 

Documentació toponomàstica del projecte: 

 Bristol Bay Online (Bristol Bay Native Corporation). Llengües: yup'ik, 
dena'ina, rus  

 King Island Placename Project (King Island Native Community). Llengües: 
Inupiaq  

 Tlingit Geographical Place Names for 
the Sheet'Ka Kwaan (Sitka Tribe of 
Alaska). Llengües: Tlingit  

 Nunivak Island Place Name Project 
(Nunivarmiut Piciryarata Tamaryalkuti). 
Llengües: Cup'ig (Central Yup'ik)  

 

 

 

Denali National Park 

   Materials a la Xarxa 

 “La XDLA pide a la RTPA que respete la llegalidá toponímica y reclama a 
Política Llingüística que tome midíes pa qu’eso se cumpla”, Xunta pola Defensa 
de la Llingua Asturiana, 30/01/2013 

 “La XDLA denuncia qu'el Conceyu de Xixón ta desaniciando la toponimia 
tradicional de tolos lletreros de la zona rural”, Xunta pola Defensa de la Llingua 
Asturiana, 14/01/2013. 

 “Casos como la negativa de Fomentu a usar la toponimia asturiana o la Llei 
Wert muestren la necesidá de la oficialidá de la llingua asturiana”, Xunta pola 
Defensa de la Llingua Asturiana, 27/12/2013. 

http://www.uaf.edu/anla
http://www.uaf.edu/anla
http://www.bristolbayonline.com/bbonline/framesetup.asp
http://kingislandplacename.com/
http://www.sitkatribe.org/placenames
http://www.sitkatribe.org/placenames
http://www.nunivakisland.org/npnp/index.html
http://www.exunta.org/content/la-xdla-pide-la-rtpa-que-respete-la-llegalid%C3%A1-topon%C3%ADmica-y-reclama-pol%C3%ADtica-lling%C3%BC%C3%ADstica-que
http://www.exunta.org/content/la-xdla-pide-la-rtpa-que-respete-la-llegalid%C3%A1-topon%C3%ADmica-y-reclama-pol%C3%ADtica-lling%C3%BC%C3%ADstica-que
http://www.exunta.org/content/la-xdla-denuncia-quel-conceyu-de-xix%C3%B3n-ta-desaniciando-la-toponimia-tradicional-de-tolos
http://www.exunta.org/content/la-xdla-denuncia-quel-conceyu-de-xix%C3%B3n-ta-desaniciando-la-toponimia-tradicional-de-tolos
http://www.exunta.org/content/casos-como-la-negativa-de-fomentu-usar-la-toponimia-asturiana-o-la-llei-wert-muestren-la
http://www.exunta.org/content/casos-como-la-negativa-de-fomentu-usar-la-toponimia-asturiana-o-la-llei-wert-muestren-la
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   Canvis en les categories dels enllaços 

 Els enllaços del web de la SdO s’han reorganitzat per tal de millorar la localització 
de pàgines web. A causa del gran nombre d’enllaços en toponímia, s’han dividit les 
categories com segueix:  

 Onomàstica 

 Revistes d'onomàstica 

 Toponímia 
 Toponímia catalana 
 Toponímia occitana 
 Toponímia Espanya 
 Toponímia Europa 
 Toponímia Canadà 
 Toponímia Estats Units 
 Toponímia Amèrica Sud 
 Toponímia Àsia i Oceania 
 Toponímia Àfrica 

 Antroponímia 

 Nomenclàtor 

 Geografia i cartografia 

 Diccionaris 

 Llengua i cultura 

 Recursos lingüístics 

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

 Universitat i recerca 

 Biblioteques 

   Eleccions a la Junta Directiva de la SdO 

 

ELECCIONS 2013 

La SdO ha convocat eleccions a la Junta directiva i s’ha 
presentat una llista única de candidats.  

Si voleu saber-ho tot sobre el procés electoral que 
comença, seguiu la nostra pàgina web (premeu aquesta 
icona). 

 

http://www.onomastica.cat/ca/links#Onomàstica
http://www.onomastica.cat/ca/links#Revistesd
http://www.onomastica.cat/ca/links#Toponímia
http://www.onomastica.cat/ca/links#Toponímiacatalana
http://www.onomastica.cat/ca/links#Toponímiaoccitana
http://www.onomastica.cat/ca/links#ToponímiaaEspanya
http://www.onomastica.cat/ca/links#ToponímiaEuropa
http://www.onomastica.cat/ca/links#ToponímiaCanadà
http://www.onomastica.cat/ca/links#ToponímiaEstatsUnits
http://www.onomastica.cat/ca/links#ToponímiaAmèricaSud
http://www.onomastica.cat/ca/links#ToponímiaÀsiaiOceania
http://www.onomastica.cat/ca/links#ToponímiaÀfrica
http://www.onomastica.cat/ca/links#Antroponímia
http://www.onomastica.cat/ca/links#Nomenclàtor
http://www.onomastica.cat/ca/links#Geografiaicartografia
http://www.onomastica.cat/ca/links#Diccionaris
http://www.onomastica.cat/ca/links#Llenguaicultura
http://www.onomastica.cat/ca/links#Recursoslingüístics
http://www.onomastica.cat/ca/links#Recursosperal’ensenyamentdelageografiailatoponímia
http://www.onomastica.cat/ca/links#Universitatirecerca
http://www.onomastica.cat/ca/links#Biblioteques
http://www.onomastica.cat/ca/eleccions-a-la-junta-directiva-2013
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   III Jornada de la SdO a Esterri d’Àneu 

1a Circular: III Jornada de la SdO, que tindrà lloc del 14 al 16 de juny a 

Esterri d’Àneu. [Cliqueu per descarregar-vos la primera circular] 
 

  

http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/IIIJornada1aCircular.pdf
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   Novetats editorials 

√ Jeroni Munyós i la frontera valenciana amb Castella (1565-
1566): cartografia i geohistòria  

Francesc Torres i Vicenç M. Rosselló [edició: Vicent Olmos]. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, Universitat de València, 2012. Publicacions generals. Pàg.: 240. Preu: 24,50 €. 

«El present llibre, fruit de l'assidu escorcoll de l'arxiver Francesc Torres i de l'afany 
cartogràfic del professor Vicenç M. Rosselló, és el testimoni del problema secular de la 
frontera entre Aragó i Castella. Conté l'estudi topogràfic i jurídic des dels àrabs fins el segle 
XVI de Jeroni Munyós. Aquest matemàtic, geògraf, enginyer i lingüista valencià, va 
elaborar els mapes que serviran als futurs investigadors en la recerca històrica». Font: IEC 

√ Moros, jueus i cristians en terra catalana. Memòria del 
nostre passat  
De Dolors Bramon. Lleida: Pagès editors, 2013. Del pròleg de l’autora: 

«[...] l’entrada de musulmans a Hispània i del que aquest fet va suposar per la futura 
Catalunya, de com va reaccionar la població autòctona davant de l’invasor, de quins van 
ser els seus trets característics [...] i de com va anar finalitzant el domini islàmic davant 
d’un avenç cristià que, a partir de l’expansió comtal, ja podríem qualificar de català».  

A l’apartat La influència del nostre passat islàmic trobareu: 

Els manlleus de l’àrab o arabismes a la llengua catalana 
Els camins de les paraules 

Els seu origen 
El seu paper transmissor 
Els canvis semàntics 
Principals característiques dels arabismes del català 

L’onomàstica catalana d’origen àrab 
La toponímia 
Els topònims catalans provinents d’antropònims 
L’antroponímia 
L’adaptació a l’àrab dels topònims antics 
 

   Agenda 

Sessió sobre el fons documental del CEC, el 14 de febrer a 19.30h. El 

Centre excursionista de Catalunya informa sobre el fons de la seva biblioteca, de la 
cartoteca, l’arxiu fotogràfic i el fons d’art (al carrer Paradís, 10, pral., Barcelona).  

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/jeroni-munyos-i-la-frontera-valenciana-amb-castella-15651566-cartografia-i-geohistoria
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/jeroni-munyos-i-la-frontera-valenciana-amb-castella-15651566-cartografia-i-geohistoria
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/moros-jueus-i-cristians-en-terra-catalana-memoria-del-nostre-passat
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/moros-jueus-i-cristians-en-terra-catalana-memoria-del-nostre-passat
http://www.onomastica.cat/ca/agenda/sessio-sobre-el-fons-documental-del-cec
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   Enllaços 

Deutsche Gesellschaft für Namenforschung (GfN) 

Vinculada a la Universitat de Leipzig, vindria a ser com la societat alemanya d’onomàstica. 
Ha actualitzat el seu lloc web i ens ofereix molta informació (tota en alemany) sobre l’entitat 
i la seva tasca. Alhora, està molt al dia i es poden consultar en el seu blog ressenyes i 
comentaris sobre onomàstica, com ara: 

- Toponimia de España, per Dieter Kremer 

- La zoonímia en la onomàstica [Tiernamen in der Namengebung] 

 
Enllaços que trobareu a la Deutsche Gesellschaft für Namenforschung (GfN), 

- Namenberatung, Namenkundlichen Zentrums der Universität 
Leipzig 

- Namenkundliche Informationen (revista d’onomàstica, en línia) 
- Publicacions sobre l’onomàstica de Leipzig, Universitat de Leipzig 

 
 
 
 

http://uni-leipzig.de/~onoma/index.php?id=5
http://uni-leipzig.de/~onoma/index.php?id=71
http://uni-leipzig.de/~onoma/index.php?id=166
http://uni-leipzig.de/~onoma/index.php?id=165
http://www.namenberatung.eu/
http://www.namenberatung.eu/
http://www.namenkundliche-informationen.de/
http://www.univerlag-leipzig.de/article.html;categoryId,58
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   Curiositats 

“What's in a name?” 
«Is your name linked to your life chances? The Guardian Digital Agency has looked at the 
first names of doctors, prisoners, football players, Guardian staff and other professions and 
mapped how often certain names occur. Click through the gallery to see how each world 
compares.» Graphics by Adam Frost and Zhenia Vasiliev 

 
Vegeu aquest blog amb informació curiosa sobre els noms de persona, gràfiques per a 
il·lustrar la informació (tota en anglès) molt explicatives. 

 
       

 
 
 
 

http://www.guardian.co.uk/digital-agency


  
  

  Full de novetats Onomàstica.cat  21/02/13    Núm. 175 
 

www.onomastica.cat  1 

 

   Enllaços nous 

Toponímia de Lisboa 
Una base de dades oficial sobre la toponímia municipal lisboeta amb dades sobre el lloc, 
informació històrica i documentació. Lloc gestionat per la Direcção Municipal de Cultura, 
Departamento de Património Cultural, Núcleo de Toponímia, de l’Ajuntament de Lisboa.  

Institutt for lingvistike og nordiske studier  
Grup de recerca en onomàstica dins d’aquest institut d’Oslo dedicat a la recerca lingüística. 

   Novetats editorials 

“Onomastics goes business. Role and relevance of 
brand, company and other names in economic 
contexts”  
Per Holger Wochele, Julia Kuhn, Martin Stegu (Hrsg.). Logos Verlag Berlin: 
2012. Pàgines: 297. Preu: 42.00 €. Comunicacions del congrés Names in 
the Economy, que va tenir lloc a Viena el 2007. Més informació. 

“Toponimia de la Majúa”  

Per Ignacio Prieto. Premi del I Concurso Concha de Lama. León: 2013. 
Recull toponomàstic del terme de la Majúa. 

“Le nom propre. Fonctions logiques et 
inconscientes” 
Per Gérard Pommier. París: Presses Universitaires de France, 2013. 

Col·lecció: Philosophie aujourd’hui. Pàgines: 328. Preu: 24.00 €. Un llibre 

sobre el nom propi analitzat des del punt de vista de la psicoanàlisi. 

VII Jornadas de Patrimonio histórico y cultural de 
la provincia de Sevilla. “Toponimia y hablas 
locales” 
Publicació d’actes. Sevilla: Casa de la Provincia. Diputación de Sevilla, 
2013.   

http://www.onomastica.cat/ca/links
http://toponimia.cm-lisboa.pt/pls/htmldb/f?p=106:1:2799797889114080
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/namn/
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastics-goes-business-role-and-relevance-of-brand-company-and-other-names-in-economic-con
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastics-goes-business-role-and-relevance-of-brand-company-and-other-names-in-economic-con
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/onomastics-goes-business-role-and-relevance-of-brand-company-and-other-names-in-economic-con
http://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=3153&lng=deu&id
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/toponimia-de-la-majua
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/le-nom-propre-fonctions-logiques-et-inconscientes
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/le-nom-propre-fonctions-logiques-et-inconscientes
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/vii-jornadas-de-patrimonio-historico-y-cultural-de-la-provincia-de-sevilla-“toponimia-y-habl
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/vii-jornadas-de-patrimonio-historico-y-cultural-de-la-provincia-de-sevilla-“toponimia-y-habl
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/vii-jornadas-de-patrimonio-historico-y-cultural-de-la-provincia-de-sevilla-“toponimia-y-habl
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   Materials de toponímia 

“L’istòria dels noms de las carrièras d’Albi”  

per Sèrgi Viaule. El 9 de febrer a Jornalet, Gaseta Occitan d’Informacions. Sobre el llibre 
d’August Vidal Histoire des noms des rues d’Albi (Edicions Princi Negue, 2012. Pàg.: 118). 

“Un pauc d’onomastica. Lo pòble occitan existís… l’ai 
rescontrat”  
per Gèli Grande, El 10 de febrer a Jornalet, «L’onomastica: Qu’es aquela bèstia? es l’estudi 
dels noms de lòcs (o toponimia) e dels noms d’ostals (o patronimia) [...]» 

   Agenda 

II Concurso de recogida de toponimia Concha de Lama  
Organitza el Club Xeitu (ASOCIACIÓN CLUB XEITU DE LA MONTAÑA OCCIDENTAL ASTUR-

LEONESA): www.xeitu.com.  

Hi col·laboren la Diputación de León i l’Instituto Leonés de Cultura.  

El concurs s’emmarca en els pobles dels termes de Villablino, Murias de Paredes, Riello, 
Valdesamario, Soto y Amío, Páramo del Sil, Palacios del Sil, San Emiliano, Cabrillanes, 
Sena de Luna i Barrios de Luna (Lleó), i Pola de Somiedo, Cangas del Narcea i Degaña 
(Astúries).  

Cal incloure una descripció 
geogràfica, històrica i general del 
lloc; un llistat ordenat de topònims 
amb una breu descripció; paratges i 
altres elements que també cal 
localitzar en el mapa, amb 
fotografies i/o ortofotos. 

Els treballs han de ser inèdits i 
s’han de fer arribar a Club Xeitu, a 
l’apartat de Correus 59, CP 24100, 
de Villablino, abans de l’1 de 
setembre de 2013.  

El premi és de 300 € més la 
publicació del treball. Si voleu més 
informació sobre aquest concurs, 
consulteu el web de l’organització.  

http://www.jornalet.com/nova/1402/listoria-dels-noms-de-las-carrieras-dalbi
http://opinion.jornalet.com/geli-grande/blog/un-pauc-donomastica-lo-poble-occitan-existis-lai-rescontrathttp:/opinion.jornalet.com/geli-grande/blog/391/un-pauc-donomastica-lo-poble-occitan-existis-lai-rescontrat
http://opinion.jornalet.com/geli-grande/blog/un-pauc-donomastica-lo-poble-occitan-existis-lai-rescontrathttp:/opinion.jornalet.com/geli-grande/blog/391/un-pauc-donomastica-lo-poble-occitan-existis-lai-rescontrat
http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.xeitu.com/
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   Agenda 

VII Jornada d’Onomàstica. Toponímia i antroponímia 
El 8 i 9 de març de 2013 a Xèrica (Alt Palància). Organitza l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. Hi col·labora l’ajuntament de Xèrica i l’Associació de Cronistes Oficials del Regne 
de València. Descarregueu-vos el díptic aquí. Inscripcions fins al 4 de març. 

Divendres, 8 de març 

Ponències 

 Emili Casanova: «Paral·lelismes toponímics (aragonés-valencià) i etimologia». 

 Luis Ramón Martín Pérez: «La encruzijada». 

 Gonzalo Mateo i Josep Lluís Doménech: «Els regs en el terme de Xèrica». 

 Helios Borja: «La toponimia en la Historia de Xérica de Francisco del Vayo». 

Dissabte, 9 de març 

Conferència de Josep Lacreu i Maite Mollà (AVL): «El treball de l’AVL en l’àmbit 
onomàstic: metodologia i recursos disponibles». 

Ponències 

 Carlos Embuena (ICV): «Aplicación para la creación del Nomenclàtor toponímic de 
la Comunitat Valenciana a través de Internet». 

 Vicent Sebastian: «El lèxic de Xulilla i la fixació onomàstica local». 

 Pasqual Mezquita: «Aproximació a l’evolució històrica i origen dels cognoms a Vila-
real». 

 Ventura Castellvell: «Antroponímia de les parròquies del bisbat de Tortosa de la 
serra d’Espadà segons el padró de 1817». 

 Enric Forner i Valls: «Una onomàstica singular: antropònims i topònims en els noms 
científics dels fòssils castellonencs».  

 Juan Piqueras: «Toponimia de Requena-Utiel. Localización y significado de los 
topónimos ardal, bustal y rada (herrada)». 

 Pere Balaguer: «Itinerari didàctic de toponímia en el municipi de Dosaigües». 

 Esther Haro: «Siete Aguas, pervivencias históricas en la toponimia actual». 

 Concha Saura Company: «El canvi de nom: d’Alfara d’Algímia a Alfara de la  
Baronia». 

 Josep-Miquel Ribés Pallarés: «Toponímia del segle XVIII de la comarca de l’Alt 
Millars a partir del protocol notarial d’Agustín Garcés». 

 Pura Santacreu: «L’onomàstica en l’ensenyament». 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
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Conferència Mikel Gorrotxategi (Euskaltzaindia - Reial Acadèmia de la  Llengua 
Basca): «Problemas de normalización de topónimos en zonas castellanizadas: de 
Larriñeta (Las Heras) a La Reineta». 

Conferència de Rosa Gómez Casañ, cronista de Xèrica: «Els renoms de Xèrica». 

 Ponències 

 Neus Domínguez: «Hidronímia de la Vallbona». 

 José Vicente Calatayud Cases: «La donación de Riba roya como Villa roya en el 
Llibre del Repartiment de València». 

 Santiago Vicente: «Les Llàcoves: etimologia i motivació». 

 Honorat Ros: «Zootoponímia en la zona de predomini lingüístic castellà». 

 Xavier Coloma: «La toponimia de Segorbe». 

 Antoni Garcia Osuna: «Consideracions onomàstiques (i històriques) sobre un 
memorial dels mollons de 1582 entre les universitats de la vila de Xèrica i la Vall 
d’Almonesir». 

 Esther Fernández López: «Los apodos de Soneja». 

 José Martí Coronado: «Toponimia de Chóvar». 

 Joan Carles Membrado: «Análisis y comparación de la semántica de los nombres de 
municipio de Valencia y Aragón». 

Conferència de cloenda de Josep Lluís Doménech, cronista adjunt de Xèrica i acadèmic 
de l’AVL: «Valencianismes en la parla de l’Alt Palància». 

 Tota la informació al web de l’AVL: http://www.avl.gva.es/inici.html 

Toponímia i 
Antroponímia  

de l’Alt Palància, els 
Serrans, la Plana 
d’Utiel-Requena, la 
Foia de Bunyol, el 
Camp de Túria, el 
Camp de Morvedre, 
la Plana Baixa i l’Alt 
Millars 

 



  
  

  Full de novetats Onomàstica.cat  28/02/13    Núm. 176 
 

www.onomastica.cat  1 

 

   Materials educatius 

Enredando nos antropónimos 
 

Per Xúlia Marqués Valea. Il·lustracions de 
Sandra García. Publica: Galebook, 2012.  

CD + llibre creat com a recurs didàctic per 
treballar l’onomàstica gallega a l’aula. Un 
material útil per a docents i per a altres 
especialistes que vulguin utilitzar la informació 
tal com es presenta o que vulguin inspirar-se 
per a adaptar-la a la seva pròpia llengua.  

   

 

   Noms i astronomia 

“Pluto Rocks”. Help us name the 
smallest moons of Pluto 

Iniciativa del Carl Sagan Center for the Study of 
Life in the Universe, SETI Institute.  

 International Astronomical 
Union 

Inclou la secció “Naming astronomical Objects”, 
sobre el nomenclàtor d’astronomia i sobre 
l’estandardització dels noms de constel·lacions. 

Autoritat reconeguda internacionalment per a 
donar nom als astres i altres cossos celestes. 

Gazetteer of Planetary 
Nomenclature 

Nomenclàtor de planetes de la International 
Astronomical Union.  

http://www.onomastica.cat/ca/links
http://www.galebook.net/contidos_educativos.php?idioma=es&catalogo=8
http://www.plutorocks.com/
http://www.plutorocks.com/
http://www.iau.org/public/naming/
http://www.iau.org/public/naming/
http://planetarynames.wr.usgs.gov/
http://planetarynames.wr.usgs.gov/
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   Agenda 

Jornada sobre Josep Giner i Marco 
Us recordem que el dia 1 de març tindrà lloc la jornada que organitzen l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i la Universitat de València. Consulteu el programa aquí. 

Destaquen El paper de Josep Giner en l’obra de Coromines, per Emili Casanova (UV-AVL); 
i Josep Giner i Josep M. de Casacuberta, de Xavier Ferré (URV). 

 

   Novetats editorials 

“Interpontes” II. Estudis de l’Alt Urgell 

Editada conjuntament per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i Edicions Salòria, 
amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, la Diputació de Lleida, l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs i l’Institut Ramon Muntaner. Sobre onomàstica inclou:  

 Els Lavansa. Història d’un llinatge urgellenc dels segles XI-XII. Per Oliver Vergés. 
 Esllavissades prehistòriques: evidències a partir de la toponímia preromana a la 

comarca de l’Alt Urgell. Per Xavier Planas i Carles Gascón. 

“Dialectologia”. Revista electrònica 
Número de 2012, UB. Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI): Progress and 
perspectives. Amb alguns articles interessants sobre onomàstica. Consulteu la revista 
completa aquí. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://www.avl.gva.es/inici/jornadaJosepGiner.html
http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/“interpontes”-ii-estudis-de-l’alt-urgell
http://www20.gencat.cat/portal/site/msi-cultura/menuitem.0a92779e390371ba411cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=66c4eb1308c85210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=66c4eb1308c85210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://gruparxiverslleida.wordpress.com/2013/02/26/presentacio-del-segon-volum-de-la-revista-interpontes-estudis-de-lalt-urgell/www.fpiei.cat/
http://www.irmu.org/
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologiaSP2012/
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   Materials a la Xarxa  

LINGMEX 

Lingmex. Bibliografía lingüística de México desde 1970 és una base de dades que mira de 
reunir la bibliografia generada per la recerca lingüística duta a terme per lingüistes 
mexicans i estrangers.  

Dins de les nombroses matèries lingüístiques en què es divideix aquesta base, destaca 
l’àrea de Toponímia i Antroponímia, amb un total de 120 fitxes (de les més de 130.000). 
Les fitxes es poden consultar i fins i tot corregir. A més de les cerques per àrea, també es 
poden fer cerques per autor i per llengua.  

En el web s’explica molt bé a quins criteris responen les classificacions de matèries. 

Hi ha col·laborat el Colegio de México, amb Rebeca Barriga al capdavant del projecte.  

Catàleg de masos de Reus 

Catàleg de l’ajuntament de Reus (Pla d’Ordenació Urbanística) que relaciona 184 masos 
de Reus, dels 1.200 seleccionats, per a impulsar-ne la preservació i la recuperació. 

“Nombres desafortunados” 

Basat en l’article Unfortunate First Names: Effects of Name-Based Relational Devaluation 
and Interpersonal Neglect. Teknologeek, 30/01/2013. 

   Enllaços  

 

 El bloc d’Evgeny Shokhenmayer 

Bloc sobre onomàstica, amb entrades molt interessants que toquen temes d’arreu del món. 

Shokhenmayer, d’origen rus, és doctor en Filosofia, especialitzat en lingüística aplicada i 
anàlisi del discurs, i destaca per l’originalitat dels seus articles. Va presentar comunicació al 
XXIV Congrés de l’ICOS (secció de Geografia) que va tenir lloc a Barcelona el 2011 i 
actualment dóna classes a la Universitat de Zhejiang, Xina. 

El podeu seguir a: http://e-onomastics.blogspot.com.es/ 

 

http://lingmex.colmex.mx/
http://lingmex.colmex.mx/index.php/indices/areas
http://www.poum.reus.cat/cataleg-de-masos-0
http://www.teknologeek.com/2012/01/30/nombres-desafortunados-2/
http://spp.sagepub.com/content/early/2011/12/22/1948550611431644.abstract
http://spp.sagepub.com/content/early/2011/12/22/1948550611431644.abstract
http://www.onomastica.cat/ca/links
http://e-onomastics.blogspot.com.es/
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   Novetats editorials  

“Josep Moran: de la història de la llengua a 
l’onomàstica” 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013. Llibre dedicat a 
Josep Moran Ocerinjauregui, amb aportacions dels seus amics i 
companys de vida científica i acadèmica. Es va presentar el 21 de 
febrer en un acte d’homenatge. 

 

 

ÍNDEX 

 Àngels MASSIP i Joan Anton RABELLA: Presentació 

 August BOVER I FONT: En Moran 

 Joan MARTÍ I CASTELL: Josep Moran i la gramàtica històrica 

 Emili CASANOVA: Josep Moran, historiador de la llengua 

 Ignasi-Xavier ADIEGO i Javier VELAZA: Els substrats paleohispànics a l’obra de 
Josep Moran 

 Philip D. RASICO: Josep Moran i l’edició de textos catalans antics 

 Joan Anton RABELLA: L’onomàstica i l’Oficina d’Onomàstica 

 Mar BATLLE: L’aportació de Josep Moran en l’estudi de la toponímia del Pla de 
Barcelona i del Pla del Llobregat 

Bibliografia de Josep Moran 

 Articles en publicacions periòdiques 

 Articles en llibres i miscel·lànies 

 Llibres 

 Pròlegs 

 Ressenyes i cartes als diaris 

 
 

“Die Ortsnamen der Stadt Münster und des 
Kreises Warendorf”,  

Per Claudia Maria Korsmeier. Verlag für Regionalverchichte. 
Westfälisches Ortsnamenbuch, 3. Pàgines: 520. Preu: 34 €. 
Presenta 478 topònims de les ciutats de Münster i Warendorf, 
Westfàlia. Vegeu l’enllaç. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/josep-moran-de-la-historia-de-la-llengua-a-l%E2%80%99onomastica
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/josep-moran-de-la-historia-de-la-llengua-a-l%E2%80%99onomastica
http://www.buchhandel.de/WebApi1/TitelSuche.asp?Func=SerieSearch&Caller=vlbPublic&uid=&SearchId=183033399&SerieSrcId=2-3246853&CurrentPage=0&SrcId=0-3901559&DetailIndex=1&stichwort=&schlagwort=&autor=Korsmeier%2C+Claudia+Maria&reihe=&verlag=Verlag+f%FCr+Re
http://www.buchhandel.de/WebApi1/TitelSuche.asp?Func=Detail&Caller=vlbPublic&SearchId=183033399&HierSrcId=&SerieSrcId=&DirectSearchId=&CurrentPage=0&DetailIndex=1&SrcId=0-3901559&uid=&ShowUrl=&CanBeSubmitted=true&debug=&stichwort=&autor=Korsmeier%2C+Claudi
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   Revistes  

“Archivo de Filología Aragonesa”, 67 (2011) 

Saragossa: Institución Fernando el Católico, 2012. Col·lecció: Archivo de Filología 
Aragonesa, 3146. Preu: 24 €.  

Enllaç a l’índex i als continguts de cada article (premeu els títols): 

 0. Portada, créditos e índice  

 1. Presentación, per José M.ª Enguita Utrilla  

DEDICATORIA  

 2. In memoriam Manuel Alvar: lo que él hizo posible, per M.ª Antonia Martín 
Zorraquino  

 3. Manuel Alvar en la Institución «Fernando el Católico», per Rosa María Castañer 
Martín  

 4. Por los caminos de la lengua, per José M.ª Enguita Utrilla  

 5. Manuel Alvar, dialectólogo, per Juan Antonio Frago  

ESTUDIOS  

 6. Fonética dialectal y léxico aragonés: del ALPI al ALEANR, per Marisa Arnal Purro, 
Rosa María Castañer Martín  

 7. Sobre geografía lingüística de Navarra: de nuevo el norte y el sur, per Carmen 
Saralegui  

 8. El catalán noroccidental a ambos lados de la frontera, per Javier Giralt Latorre  

 9. Aspectos fonéticos, morfonológicos y léxicos del aragonés antiguo desvelados 
por los topónimos, per Jesús Vázquez Obrador  

 10. Disponibilidad léxica en Aragón y Chile. Revisión contrastiva, per Alba Valencia  

 11. Influencia histórica del aragonés sobre el valenciano, per Emili Casanova  

 12. Aportaciones filológicas a la documentación emilianense altomedieval, per 
Fernando García Andreva  

 13. Los estudios de Geografía lingüística sobre Aragón, per José M.ª Enguita Utrilla, 
Vicente Lagüéns Gracia  

Descàrrega completa (4MB)  

 

 

 

  

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3211
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/00creditos.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/01presentacion.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/02martinzorraquino.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/02martinzorraquino.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/03castaner.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/03castaner.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/04enguita.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/05frago.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/06arnalcastaner.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/06arnalcastaner.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/07saralegui.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/07saralegui.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/08giralt.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/09vazquezobrador.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/09vazquezobrador.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/10valencia.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/11casanova.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/12garciaandreva.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/12garciaandreva.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/13enguitalaguens.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/13enguitalaguens.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/11/_ebook.pdf
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   Enllaços 

Enciclopedia de los apellidos de Novelda 

 

Antroponímia A causa del gran nombre d’enllaços, i per tal que es puguin 

visualitzar fàcilment, la secció Antroponímia s’ha subdividit, i queda com segueix: 

Antroponímia (llocs web variats) 

 -- Antroponímia Estadístiques: inclou estadístiques oficials 

 -- Antroponímia Marc legal: marc legal de noms i cognoms catalans 

 -- Antroponímia Galícia: diverses webs gallegues dedicades als noms 

 -- Antroponímia Europa: webs sobre cognoms i recerca a diversos països 

europeus 
 

 

http://www.teveran.net/apellidosnovelda/
http://www.onomastica.cat/ca/links#Antroponímia
http://www.onomastica.cat/ca/links#--AntroponímiaEstadístiques
http://www.onomastica.cat/ca/links#--AntroponímiaMarclegal
http://www.onomastica.cat/ca/links#--AntroponímiaGalícia
http://www.onomastica.cat/ca/links#--AntroponímiaEuropa
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Revistes d'onomàstica S’han afegit algunes dades en aquest apartat per 

localitzar les revistes. 

 Nouvelle Revue d'Onomastique (França)  

 Rivista Italiana di Onomastica (Itàlia)  

 Studia Anthroponymica Scandinavica (Suècia)  

 Namn och Bygd (Suècia)  

 Netwerk Naamkunde (Països Baixos)  

 Keltische Forschungen (Àustria)  

 Ainm (Ulster)  

 Journal of Literary Onomastics (Estats Units)  

 Namn og Nemne (Noruega)  

 Toponimia y antiguos caminos. Recuperación de la toponimia tradicional y los 
antiguos caminos tradicionales  

 Namenkundliche Informationen (Alemanya)  

 Nomina. Journal of the Society for name Studies in Britain and Ireland  

 

   Notícies sobre la SdO 

Eleccions a la junta directiva 2013 

Els socis podeu votar per correu fins al 8 de març de 2013. Us podeu descarregar les 
paperetes de vot aquí. 

El 15 de març a la tarda ho podeu fer presencialment a la seu social de la SdO, al carrer 
Diputació, 276, Pral. Més informació al web:  

 

http://www.onomastique.asso.fr/spip.php?rubrique1
http://www.editriceromana.com/4/Abbonamenti/Rivista_Italiana_di_Onomastica_RIOn_Abbonamento_annuale/
http://www.kgaa.nu/tidskrift.php?id=9
http://www.kgaa.nu/tidskrift.php?id=4
http://www.naamkunde.net/
http://www.univie.ac.at/keltische-forschungen/
http://www.ulsterplacenames.org/ainm.htm
http://www.brockport.edu/english/onomastics.html
http://www.hf.uib.no/i/nordisk/nymappe/forsking/Namn%20og%20Nemne.htm
http://www.scoop.it/t/toponimia-y-antiguos-caminos
http://www.scoop.it/t/toponimia-y-antiguos-caminos
http://www.namenkundliche-informationen.de/
http://www.snsbi.org.uk/Nomina.html
http://www.onomastica.cat/ca/eleccions-a-la-junta-directiva-2013
http://www.onomastica.cat/ca/eleccions-a-la-junta-directiva-2013
http://www.onomastica.cat/ca/eleccions-a-la-junta-directiva-2013


  
  

  Full de novetats Onomàstica.cat  14/03/13    Núm. 178 
 

www.onomastica.cat  1 

 

   Onomàstica a Algèria  

Col·loqui: “Toponymie et 
Anthroponymie en Algérie : 
politiques et pratiques. 50 ans 
après l’indépendance” 

Es va celebrar el passat mes de febrer. Organitzat pel 
Centre National de Recherche en Anthropologie Sociale 
et Culturelle.  

Descarregueu-vos el programa. 

El col·loqui tenia l’objectiu de crear una societat de 

recerca onomàstica anomenada: 

Société algérienne d’onomastique 

“Algérie - Une Société savante algérienne dédiée à 
l’onomastique en voie de création” 
Publicat a Maghreb Émergent, de 20/02/2013 

«Une Société savante dédiée à l’onomastique (étude des noms propres) est en voie de 
création en Algérie à l’initiative de plusieurs chercheurs, a-t-on appris mercredi à Oran lors 
d’un colloque national consacré à cette thématique.» Llegir més. 

“Dis-moi ton nom, je te dirais qui tu es !”  

Publicat a Kayena, el 24/02/2013. Llegir  

“Bientôt une Société savante algérienne dédiée à 
l’onomastique”  
Publicat a Le portail du cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie.  

«Une Société savante dédiée à l’onomastique (étude des noms propres) est en voie de 
création en Algérie à l’initiative de plusieurs chercheurs, a-t-on annoncé mercredi à Oran 
lors d’un colloque national consacré à cette thématique.» Llegir més. 

 

http://www.crasc-dz.org/IMG/File/toponymie%20programme(1).pdf
http://www.maghrebemergent.info/actualite/fil-maghreb/21388-algerie-une-societe-savante-algerienne-dediee-a-lonomastique-en-voie-de-creation.html
http://www.kayena.com/index.php/component/content/article/17-accueil-/1667-colloque-doran-sur-les-noms-des-personnes-et-des-lieux
http://www.djazair50.dz/?Bientot-une-Societe-savante
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   Novetats. Toponímia 

Guia didàctica de les làmines “Vivim junts. Carrers 
amb història” 
Es complementa la col·lecció, de 21 làmines en català i en urdú on s’expliquen, breument, 
fets històrics de Barcelona succeïts als barris del Raval, la Ribera, el Born i Poble Nou, a 
través dels noms dels carrers. Guia per a professionals de l’acolliment lingüístic. FONT: 
DGPL 

 La Barcelona romana - 1 [PDF,657,88 KB.] 

 La Barcelona romana - 2 [PDF,661,50 KB.] 

 La Barcelona romana - 3 [PDF,698,03 KB.] 

 L'empremta àrab - 1 [PDF,656,55 KB.] 

 L'empremta àrab - 2 [PDF,1,07 MB.] 

 L'empremta àrab - 3 [PDF,757,08 KB.] 

 L'edat mitjana - 1 [PDF,697,94 KB.] 

 L'edat mitjana - 2 [PDF,792,67 KB.] 

 L'edat mitjana - 3 [PDF,722,34 KB.] 

 L'edat mitjana - 4 [PDF,783,56 KB.] 

 L'edat mitjana - 5 [PDF,708,99 KB.] 

 L'edat mitjana - 6 [PDF,2,11 MB.] 

 La fi de la dinastia catalana - 1. La decadència [PDF,667,62 KB.] 

 La fi de la dinastia catalana - 2. El Compromís de Casp [PDF,706,63 KB.] 

 La fi de la dinastia catalana - 3. Els Reis Catòlics [PDF,617,29 KB.] 

 La Guerra dels Segadors. El Corpus de Sang [PDF,414,20 KB.] 

 La Guerra de Successió - 1 [PDF,560,38 KB.] 

 La Guerra de Successió - 2 [PDF,567,82 KB.] 

 La Renaixença [PDF,356,57 KB.] 

 La industrialització [PDF,391,15 KB.] 

 El catalanisme polític [PDF,435,15 KB.] 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/guia-didactica-de-les-lamines-
http://www.onomastica.cat/ca/novelty/guia-didactica-de-les-lamines-
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/1_Barcelonaromana1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/1_Barcelonaromana1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/2_Barcelonaromana2.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/2_Barcelonaromana2.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/3_Barcelonaromana3.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/3_Barcelonaromana3.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/4_empremtaarab1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/4_empremtaarab1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/5_empremtaarab2.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/5_empremtaarab2.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/6_empremtaarab3.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/6_empremtaarab3.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/7_edatmitjana1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/7_edatmitjana1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/8_edatmitjana2.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/8_edatmitjana2.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/9_edatmitjana3.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/9_edatmitjana3.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/10_edatmitjana4.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/10_edatmitjana4.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/11_edatmitjana5.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/11_edatmitjana5.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/12_edatmitjana6.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/12_edatmitjana6.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/13_dinastiacatalana1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/13_dinastiacatalana1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/14_dinastiacatalana2.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/14_dinastiacatalana2.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/15_dinastiacatalana3.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/15_dinastiacatalana3.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/16_guerrasegadors.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/16_guerrasegadors.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/17_guerrasuccessio1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/17_guerrasuccessio1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/18_guerrasuccessio2.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/18_guerrasuccessio2.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/19_renaixenca.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/19_renaixenca.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/20_industrialitzacio.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/20_industrialitzacio.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/21_catalanismepolitic.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Lamines_Mirador/arxius/21_catalanismepolitic.pdf
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Actes de la VI Jornada d’Onomàstica. Alzira, 2012 

València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013. Col·lecció Actes, 11. Pàgines: 298. 
Preu: 22 €. Presentació d’Emili Casanova, president de la Secció d’Onomàstica de l’AVL. 

(¡) Descarrega’t el llibre sencer aquí, des del web de l’AVL. 

ÍNDEX 

Conferències 

 Aureliano J. LAIRÓN PLA. Els canvis en la toponímia urbana d’Alzira al llarg de la 
història a través de la documentació municipal 

 Gonzalo NAVAZA. Toponimia de Galicia 

Ponències 

 Jesús LLEONARD GIMÉNEZ. Conveniència d’un reglament de toponímia 

 Pura SANTACREU BERENGUER. La percepció toponímica dels joves alzirencs 

 Joan Carles MEMBRADO. Contingut semàntic dels noms de municipi de la Ribera 

 J. Enric MUT I RUIZ. Malnoms de Guadassuar 

 Agustí VENTURA. Toponímia de les alqueries de Castelló i Ènova 

 Ramón ESTARLICH CANDEL i Marina ESTARLICH MARTORELL. Topònims antellans 

 Vicent SANCHIS. Camins, sendes i assegadors. El cas de Rafelguaraf i el Realenc 

 Rafael LÓPEZ. Els noms dels carrers, places i portals de Benimodo en el segle XVIII 

 Salvador VERCHER LLETÍ. Toponímia rural d’un poble morisc en vespres de l’expulsió. 
El territori de Corbera ‘circa’ 1580-1609 

 Francisco José LLÁCER BUENO. Sikanós, Sucro, Xucr, Xúquer: un riu i un nom 

 Francesc BELTRAN I LÓPEZ. El nom de les partides rurals del terme de Benifaió: un 
exemple de pervivència i evolució toponímica 

 M. Teresa MOLLÀ VILLAPLANA. Els treballs onomàstics de l’AVL 

 Alfons VILA MORENO. La toponímia de la Ribera en les fonts eclesiàstiques 

 Ventura CASTELLVELL. Les algezires de l’Ebre 

 Esther VILLAJ OS GIRONA. Viatge pels carrers d’Almussafes 

 Josep MARÍ CHIRAL. Els noms propis dels veïns d’Almussafes i la seua evolució 

 Dolores LLOPIS ARANDA. Recull de malnoms del poble d’Almussafes 

 Josep Enric FORÉS I ROSSELL. Repercussió de l’expulsió dels moriscos en la 
toponímia de la foia de Llombai 

 José Enrique MORENO BALDOVÍ. Les tirades de Sueca: una mostra toponímica 

 Francesc Xavier MARTÍ I JUAN. El conflicte de ‘Villanueva de Castellón’ / ‘Castelló de 
la Ribera’: plantejament i proposta de resolució 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/actes-de-la-vi-jornada-d’onomastica-alzira-2012
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Actes-/Actes-de-la-VI-Jornada-d-Onom-stica--Alzira--2012/contentDocument/Actes_11.pdf
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√ Sèrie: Toponímia dels pobles Valencians 

Jérica, per Josep Lluís Doménech i Josep Ramon Millet.  

“Jérica. El Alto Palancia”. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013. Col·lecció 
Onomàstica; 165. Pàgines: 12. Preu: 1 €. Inclou tres mapes.  

Descarrega-te’l seguint aquest enllaç de l’AVL. 

Bejís, per Marc Guardiola. 

“Bejís. El Alto Palancia”. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013. Col·lecció 
Onomàstica; 166. Pàgines: 15. Preu: 1 €. Inclou tres mapes. 

Descarrega-te’l seguint aquest enllaç de l’AVL. 

   Enllaços renovats 

Toponímia de l’Horta 

S’ha renovat la imatge d’aquesta pàgina web que porta Jeroni Méndez (Universitat de 
València) i que està «[...] dedicada a la toponímia de la comarca històrica de l'Horta de 
València. Hi podeu trobar, per ordre alfabètic, una sèrie d'entrades que fan referència als 
noms d'alguns dels pobles més propers a la ciutat de València [...].» 

 

   Revistes  

“Llengua Nacional”, núm. 82 

Inclou alguns articles d’interès per a l’onomàstica, com ara, A propòsit de l’exonímia 
catalana, per Mar Batlle. 

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/serie-toponimia-dels-pobles-valencians-jerica-i-bejis
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Onom-stica--/S-rie--Topon-mia-dels-Pobles-Valencians-/J-RICA/contentDocument/JERICA_TPV.pdf
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Onom-stica--/S-rie--Topon-mia-dels-Pobles-Valencians-/BEJ-S/contentDocument/BEJIS_TPV.pdf
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   Agenda  

XIen Congrès de l'Associacion Internacionala d'Estudis 
Occitans: “Occitània a Catalunya. Els estudis occitans: nous 
temps, noves perspectives” 

Del 16 al 21 de juny de 2014. Organitza: Universitat de Lleida.  

Tema del congrés: 

1-Occità modern 

2-Occità antic 

3-Literatura occitana medieval 

4-Literatura occitana moderna i contemporània 

5-Les polítiques lingüístiques de l‟occità 

6-La Catalunya occitana i l‟Occitània catalana 

7-Cultura occitana 

El congrés de Lleida acceptarà comunicacions sobre línies clàssiques de recerca 
lingüística (dialectologia, toponímia, fonètica i fonologia, sintaxi, lexicologia...), però 
també, sobre qüestions sociolingüístiques com la política o la planificació lingüístiques que 
cal dur a terme per a l‟occità, els projectes de normalització per restituir l‟espai social de la 
llengua d‟oc, la codificació englobant de l‟occità i la seua estandardització, i també 
l‟ensenyament de la llengua, dins o fora del marc universitari. 

Podeu presentar les vostres propostes de comunicació a partir de març, al correu: 
ceo@filcat.udl.cat.  

Descarregueu-vos la primera circular: Occitan/ Català/ Français 

 

 

http://www.onomastica.cat/ca/agenda
http://aieo2014.blog.cat/
http://aieo2014.blog.cat/
mailto:ceo@filcat.udl.cat
http://aieo2014.blog.cat/files/2013/03/Primièra-circulara.pdf
http://aieo2014.blog.cat/files/2013/03/Primera-circular.pdf
http://aieo2014.blog.cat/files/2013/03/Première-circulaire.pdf
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Postgraduate Workshop, Glasgow 
El 4 i 5 d‟abril de 2013, a la Universitat de Glasgow. És un International Workshop per a  
Postgraduate Students of Onomastics. Part del congrés anual de la Society for Name 
Studies in Britain and Ireland (SNSBI). Més informació: carole.hough@glasgow.ac.uk.   

4 abril 

 13.00: Registration and refreshments 

 14.00-16.30: Visit to Special Collections and Maps Department, Glasgow University 
Library 

 16.30-18.00: Networking and discussion of own research 

 19:00: Dinner  

5 abril 

 8.30: Meet for place-name walk 

 12.30-14.00: Pub lunch 

 15.00-17.00: Session by editors of Scottish Language Dictionaries 

 17.00-18.00: Wine reception 

 18.00: Join delegates arriving for SNSBI conference 

 18.30: Dinner 

 20.00-21.00: Presentations by workshop participants at SNSBI conference  

“Personal Names and Social Identities”, dins de 
l’American Anthropological Association Meeting 
Novembre de 2013, a Chicago. Karen Pennesi, de la Universitat de Western Ontario, fa 
una crida a persones interessades en fer una presentació sobre noms de persona en la 
construcció d‟identitats. Per a antropòlegs interessats en l‟onomàstica.  

És una sessió dins del congrés: „Future Publics, Current Engagements’ . Consulteu el 
web si hi esteu interessats i la llista de temes. 

 

   Enllaços   

“Ethnologue: Languages of the World”, 17a edició 

Nova de la pàgina web d‟Ethnologue (http://www.ethnologue.com). Conté informació per 
països i/o per característiques sobre 7.105 llengües vives del món. Les novetats d‟aquesta 
edició és que introdueix dades sobre el nivell de desenvolupament i perill d‟extinció de la 
llengua en concret, amb gràfics. Consulteu informació i gràfics sobre el català. 

A més, inclou la llista de 375 llengües en ús el 1950 i que actualment estan extingides.  

mailto:carole.hough@glasgow.ac.uk
http://www.aaanet.org/meetings/
http://www.ethnologue.com/
http://www.ethnologue.com/language/cat
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   Publicacions   

Sèrie: Toponímia dels pobles Valencians: Altura 

Per Xavier Coloma. “Altura. El Alto Palancia”. València: Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, 2013. Col·lecció Onomàstica; 164.  Pàgines: 18. Preu: 1 €. Inclou tres mapes. 
Descarrega-te‟l seguint aquest enllaç de l’AVL. 

Dictionnaire Toponymique des Communes -Lot-et-
Garonne  

Per Bénédicte Boyrie-Fénié. Éditions Cairn, 2013. Pàgines: 324. Preu: 25 €. 

«Cet ouvrage appartient à un corpus de 5 Dictionnaires toponymiques donnant l'origine des 
noms des communes des départements d'Aquitaine. Valoriser et sauvegarder un 
patrimoine toponymique mis en péril par la diminution du nombre de locuteurs naturels est 
le principal objectif de cette étude. Tous les acteurs culturels et politiques de la Région 
Aquitaine, désireux de transmettre le sens et l'origine du nom de leur commune dans une 
signalétique bilingue, ont désormais accès à une base de données de référence.» 

Dictionnaire des Toponymes de France 
Base de dades en CD Rom amb un milió sis-cents mil topònims segons 
els mapes de l‟iGN a escala 1: 25 000, altres dades de comunes de 
França, etc. Publica l‟Institut National de l‟Information Géographique et 
Foréstiere. 

Cada topònim està georeferenciat i es localitza fàcilment sobre el mapa 
(mapa amb límits els administratius de departaments, de regions, 
comunes). Preu: 43.95 €. Vegeu la fitxa. 

Généatique 2013 Classique / Géneatique 
2013 Initiation 
Es tracta d‟una aplicació desenvolupada per Institut National de 

l‟Information Géographique et Foréstiere de França (Institut Géographique 

National abans), per realitzar el propi arbre genealògic, des de la creació 

de l‟arbre fins a la implementació de les dades. Producte per a no experts. 

La versió Classique costa 34,95 € (saber-ne més). La versió Iniciation 

costa 5 € (saber-ne més).  

 

http://www.onomastica.cat/ca/novelty/serie-toponimia-dels-pobles-valencians-jerica-i-bejis
http://www.avl.gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Onom-stica--/S-rie--Topon-mia-dels-Pobles-Valencians-/ALTURA/contentDocument/ALTURA_TPV.pdf
http://www.editions-cairn.fr/index.php?page=shop.product_details&product_id=315&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2
http://www.editions-cairn.fr/index.php?page=shop.product_details&product_id=315&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2
http://loisirs.ign.fr/patrimoine/genealogie/dictionnaire-des-toponymes-de-france.html
http://loisirs.ign.fr/patrimoine/genealogie/geneatique-2013-classique.html#full_desc
http://loisirs.ign.fr/patrimoine/genealogie/geneatique-2013-initiation.html
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   Materials   

“Antonímia onomàstica” 

Per Màrius Serra, a la Vanguardia de 19/03/2013 

“Un pauc d’onomastica. Lo pòble occitan existís … l’ai 
rescontrat (II)”  

Per Gèli Grande. Al Jornalet, Gaseta Occitana d’Informacions de 10/03/2013. 

“Es autes Val d’Aran (IV). Er aragonés” 

Per Jusèp Loís Sans Socasau, Al Jornalet, Gaseta Occitana d’Informacions de 09/03/2013. 

“La toponimia es el ADN de un territorio” 

Entrevista a Félix Mugurutza, acadèmic d‟Euskaltzaindia. A Noticias de Álava, de 
18/03/2013. Llegiu l’entrevista sencera. 

   Notícies   

  

Nova junta directiva de la SdO 
en les eleccions del 15 de març 

El divendres 15 de març de 2013 van tenir lloc les eleccions per a la junta directiva de la 
Societat d'Onomàstica (SdO). Van donar com a resultat l'elecció de Joan Tort i Donada 
(Universitat de Barcelona) com a president de l'entitat, i Albert Turull i Rubinat 
(Universitat de Lleida) com a secretari general. Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà), 
Joan Ivars (UNED Dénia), i Antoni Ordinas (Universitat de les Illes Balears) han estat 
elegits vicepresidents primer, segon i tercer, respectivament. 

Com a vocals s'han elegit Josep M. Albaigès (Barcelona), Santi Arbós Gabarró 
(Fulleda), Òscar Bagur (Maó), Fèlix Bruguera Ligero (Osor), Ventura Castellvell 
(Barcelona), Anna M. Corredor Plaja (Pals), José Enrique Gargallo Gil (Barcelona), 
Antoni Jaquemot Ballarín (Barcelona), Joan Anton Rabella i Ribas (Barcelona), 
Moisés Selfa Sastre (Valls) i Vicent Terol Reig (València). 

Vegeu tota la informació sobre el procés electoral a la pàgina web de la SdO. 

 
  

http://opinion.jornalet.com/geli-grande/blog/431/un-pauc-donomastica-lo-poble-occitan-existis-lai-rescontrat-ii
http://opinion.jornalet.com/geli-grande/blog/431/un-pauc-donomastica-lo-poble-occitan-existis-lai-rescontrat-ii
http://opinion.jornalet.com/jusep-lois-sans-socasau/blog/430/es-autes-val-daran-iv-er-aragones
http://www.noticiasdealava.com/2013/03/18/sociedad/la-toponimia-es-el-adn-de-un-territorio
http://www.onomastica.cat/ca/eleccions-a-la-junta-directiva-2013
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   Agenda   

Trends in Toponymy 6 
Del 7 al 10 d’octubre de 2013, al Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Organitzen: 
Nelson Puccio, Matthias Wolny i Arne Bölling. 

Llegiu la convocatòria de les comunicacions. S’accepten comunicacions sobre els 
temes tradicionals de recerca toponomàstica; sobre toponomàstica i recerca 
sociolingüística i sobre presentacions informàtiques de dades toponomàstiques, com 
Sistemes d’Informació Geogràfica. 

Cal enviar els resums a: trendsintoponymy6@rose.uni-heidelberg.de, abans del 30 
d’abril. Consulteu al web els preus i altres informacions útils. 

 

  Us recordem... 

III Jornada de la SdO a Esterri 
d’Àneu 

L’onomàstica del Pirineu català, del 14 al 16 de juny de 2013. 
Recordeu que el termini per a la presentació de resums és 
el 13 d’abril.  

Més informació a consell@aneu.org o al 973 626 316. 
Descarregueu-vos la primera circular.  

 

   Novetats   

DiaTech, una eina per a la dialectometria 

DiaTech és una eina informàtica desenvolupada per a la dialectometria i que ha estat 
elaborada pel grup de recerca EUDIA (UPV/EHU) i que permet construir en un mapa les 
diferències lingüístiques entre localitats i àrees dialectals. És una eina OpenSource, en 
línia. La podeu trobar a: http://eudia.ehu.es/diatech 

 

http://www.uni-heidelberg.de/rose/forschung/trends_in_toponymy_6.html
mailto:trendsintoponymy6@rose.uni-heidelberg.de
http://www.onomastica.cat/ca/seminar/iii-jornada-de-la-societat-d039onomastica-a-esterri-d039aneu
http://www.onomastica.cat/ca/seminar/iii-jornada-de-la-societat-d039onomastica-a-esterri-d039aneu
mailto:consell@aneu.org
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/IIIJornada1aCircular.pdf
http://eudia.ehu.es/diatech
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   Publicacions   

Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística 
y de Filología Románicas 
A cura d’Emili Casanova i Cesáreo Calvo. El congrés va tenir lloc del 6 a l’11 de setembre 
de 2010 a València. Publica: De Gruyter, 2013. Preu: 149,45 € (preu per volum). Consta de 
8 volums. 

El volum V inclou la secció 6, Onomàstica, presidida per Enzo Caffarelli, juntament amb 
Xavier Terrado, Alda Rosssebastiano i Stefan Rusthaller. Vegeu-ne el contingut: 

TOME V: DESCRIPCIÓ HISTÒRICA I / O SINCRÒNICA DE LES LLENGÜES ROMÀNIQUES: ONOMÀSTICA 

(TOPONÍMIA I ANTROPONÍMIA) 

 Enzo CAFFARELLI. Presentazione 

 Xaverio BALLESTER, Teresa y otros nuevos étimos hespéricos  

 Eduardo BLASCO FERRER. Iberia in Sardegna. La decifrazione del Paleosardo 

 Llum BRACHO LAPIEDRA. Criteris de denominació toponímica al País Valencià: el cas 
de la Gran Enciclopedia Temática de la Comunitat Valenciana  

 Claude BURIDANT. L’onomastique dans la Chronique des rois de France  

 Daniela CACIA. Riflessi galloromanzi nell’antroponimia cuneese (XII-XVI secolo) 

 Marina CASTIGLIONE / Michele BURGIO. Poligenesi e polimorfia del <blasoni popolari>. 
Una ricerca sul campo in Sicilia a partire dai movimenti 

 Chiara COLLI TIBALDI. L’indicazione di mestiere nei secondi nomi dell’Astigiano 
(1387-1389) 

 Anna-Maria CORREDOR PLAJA. Antroponímia i creativitat: l’exemple dels sobrenoms 
de Portbou (Alt Empordà) 

 Rocío DOURADO FERNÁNDEZ. Aproximación á zootoponimia do 
Consello de Ribadeo (Lugo) 

 Nicolae FELECAN. Corelaţia nume oficial/ nume oficial în Ţara 
Oaşului 

 Oliviu FELECAN. Il contatto linguistico romeno-romanzo attuale 
riflesso nell’antroponimia 

 Vitalina Maria FROSI. Os hodônimos do Caxias do Sul 

 Sarah LEROY. Les déonomastiques «antiques» du français: de 
l’emprunt à l’oubli du nom propre  

 Michela LETIZIA. Nomi propri nella poesia catalana medievale  

 Giorgio MARRAPODI. I suffissi ano e -iano nei deonimici italiani 

 Paulo MARTÍNEZ LEMA. Rou, T(h)oar, Trunco: algúns exemplos 
de substitución toponímica na comarca de Fisterra (Galicia)  

 

http://www.degruyter.com/view/supplement/9783110299977_Contents.pdf
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 Ruth Miguel FRANCO. El cartulario Madrid, AHN, 996B y los documentos originales 
del Archivo Capitular de Toledo: aportaciones al estudio de la onomástica  

 Maria MIHĂILĂ. Aspects actuels de l’anthroponymie roumaine  

 Olga MORI. Acerca de la especificación de los nombres propios 

 Ángel NARRO. Mítica de los moros y moras de la toponimia peninsular  

 Teodor OANCĂ/ Ramona LAZEA. Dai nomi comuni moldavi al cognome  

 Elena PAPA. Rifflessi della attività pastorali nella toponomastica alpina del Piemonte: 
varietà e diffusione della terminologia legata all’insediamento stagionale 

 Alda ROSSEBASTIANO. Superlativi e comparativi nell’onomastica italiana  

 S. RUHSTALLER / Maria Dolores GORDÓN. Criterios para la normalización de la 
toponimia andaluza  

 Patxi SALABERRI. Los nombres vascos vistos desde el romance: breve recorrido 
histórico  

 Moisés SELFA. Algunes aportacions a l’onomàstica catalana medieval: estructura, 
formació i filiació lingüística de l’antroponímia dels Privilegis de la Ciutat de Balaguer 
(anys 1211-1352) 

 Vicent TEROL. Presència occitana en la repoblació medieval en una comarca 
valenciana: la Vall d’Albaida (segles XIII-XVI) 

 Joan TORT I DONADA. Toponímia, paisatge i ús del medi. Un estudi de cas a la regió 
de Ribagorça (Catalunya-Aragó)  

 Federico VICARIO. Lo Schedario onomastico di Giovanni Battista Corgnali 

   Materials   

“El nom és Calp!” 
Per Josep Miquel Bausset, a Vilaweb, de 23/03/2013 

“Coromines, a l’abast” 
Per Magí Camps, a La Vanguardia de 26/03/2013.  

“L’article definit davant los noms de luòc” 
Per Domergue Sumien, a Jornalet, Gaseta Occitana d’Informacions, de 02/04/2013. 

“T’estim”  
Per Susana Quadrado, a La Vanguardia de 04/04/2013. «Es debat sobre es topònim 
Maó ha derivat en una discussió innecessària sobre sa identitat des menorquins» 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4097985/20130323/nom-calp.html
http://www.lavanguardia.com/20130326/54369562637/coromines-a-l-abast-magi-camps.html
http://opinion.jornalet.com/lenga/blog/455/larticle-definit-davant-los-noms-de-luoc
http://www.lavanguardia.com/encatala/20130404/54370906104/t-estim.html
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   Novetats   

Noves fitxes sobre noms de països a l’Optimot 

El cercador de l’Optimot (Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de 

Catalunya) ha incorporat  fitxes sobre noms de països. Aquests fitxes es basen en una 

actualització que va dur a terme l’Institut d’Estudis Catalans i té en compte els criteris 

internacionals del Grup d’Experts de les Nacions Unides en Noms Geogràfics. 

Què conté cada fitxa? La denominació breu del país (en premsa, etc.), la denominació 

extensa i oficial (per a usos molt formals), el codi ISO 3166, que és el codi amb el qual 

s’identifiquen internacionalment els països i les pautes per a l’ús de l’article en determinats 

noms de països.  

(Font: DGPL) 

 

Vegeu-ne un exemple: 

 

 

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/optimot/2013/03/20/noves-fitxes-sobre-noms-de-paisos/
http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
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   Publicacions   

“Eugenio Coseriu (1921-2002) en los comienzos del 
siglo XXI” (2 vols.) 

Martínez del Castillo, Jesús, Coord. 2012. Universitat de Màlaga: Analecta Malacitana 
(Col·lecció: Anejos/Analecta Malacitana 86 I i II. Pàgines: 295. Preu: 18,00 €. 

Dins de l’apartat “ Semántica, Lexicología y gramàtica” del Volum I, hi trobareu articles 
sobre lexicografia, terminologia i toponímia, com ara  el de Jairo Javier García-Sánchez, 
«Palabras y lugares». La distinción coseriana entre significado y designación reflejada en 
la toponimia. 

   Agenda   

Presentació: “El tresor cartogràfic de Catalunya, els 
mapes dels segles XVII i XVIII” 

El 18 d’abril, a les set de la tarda. Editorial Base presentarà, al Palau de la Generalitat de 
Catalunya l’obra El Tresor Cartogràfic de Catalunya, els mapes més antics dels segles XVII 
i XVIII. 

L’acte estarà presidit pel conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Hi 
intervindran l’autor, Jordi Estruga, i l’historiador Jaume Sobrequés. 

Invitacions personalitzades al 93 402 46 57/ 46 17, o a protocol.presidencia@gencat.cat 
detallant el nom, cognoms i DNI. 

http://www.editorialbase.cat/llibres/193
http://www.editorialbase.cat/llibres/193
mailto:protocol.presidencia@gencat.cat
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