///Francesc Sala: «Toponímia i antroponímia
de Sant Joan d’Alacant en un document
dels primers anys de la conquista (1315)».
///Vicent Brotons, Carme Espinosa i Francesca Navarro: «Experiències i recursos
escolars per al coneixement i l’estima dels
noms de lloc: les terres del Vinalopó com a
referent».

“Toponímia i antroponímia
de l’antiga Governació d’Oriola.
Onomàstica de contacte”

17.30 – 17.50 h
Pausa i café
17.50 – 18.50 h
Comunicacions
///Ester Limorti: «Presentació del fullet de
toponímia del Carxe».
///Ventura Castellvell: «Presència de formes
catalanes en l’antroponímia dels musulmans de l’Ebre».

XI JORNADA

///Xavier Amat: «Toponímia amagada entre records. Els noms de lloc de la vall de
Puça».

D’ONOMÀSTICA

///Vicent Terol: «La toponímia de Monòver
i Salines segons la delimitació de termes de
1530».

III CONGRÉS

SOCIETAT D’ONOMÀSTICA

18.50 – 19.35 h

ELDA I PETRER
7 i 8 d’abril del 2017

Conferència de cloenda de Carmel Navarro
«Toponímia oficial i toponímia històrica o
d’origen popular: visions (i lliçons) contraposades».

Elda (Seu de la Universitat d’Alacant. Chapí, núm. 36)
Petrer (Forn Cultural. Plaça Francisco López Pina, s/n)

19.35 – 19.45 h
Presentació del fullet de Petrer, a càrrec del
president de la Secció d’Onomàstica, Emili
Casanova.
19.45 – 20.00 h
Cloenda a càrrec de l’alcalde de Petrer,
Alfonso Lacasa, i del president de l’AVL,
Ramon Ferrer.

de la

Podeu formalitzar la incripció a través del web de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. www.avl.gva.es

DIVENDRES 7 ABRIL / ELDA
17.00 – 17.30 h
Recepció dels participants i entrega de
materials.
17.30 – 17.45 h
Presentació de la Jornada, amb els parlaments de l’alcalde d’Elda i president
de la Federació Valenciana de Municipis
i Províncies, Rubén Alfaro Bernabé, del
president de la Societat d’Onomàstica,
Joan Tort, i del president de l’AVL, Ramon
Ferrer.
17.45 – 18.15 h
Presentació de les Actes de la IX Jornada
d’Onomàstica de l’AVL i dels fullets de toponímia municipal de la zona, a càrrec del
president de la Secció d’Onomàstica, Emili
Casanova.
Presentació de les revistes de la Societat
d’Onomàstica: el número 6 de Noms, a
càrrec del coordinador, Ventura Castellvell,
i el número 2 d’Onomàstica. Anuari de la
SdO, a càrrec de Joan Tort, director.
18.15 – 19.00 h
Conferència de José Ramon Valero (UA)
«El callejero eldense: las razones del poder».
19.00 – 20.00 h
Presentació de comunicacions
/// Honorat Ros (AVL): «Zootoponímia a
les comarques del Sud del País Valencià».
/// Antonio Gisbert (CELV): «Onomàstica
valenciana a Elda. Antroponímia i toponímia des d’una perspectiva diacrònica i
sincrònica».
/// Francisco Marco: «Pervivencia y ocaso

de la toponimia medieval en la antigua
Gobernación de Oriola».
/// Tomàs Pérez: «Educació en valors des
de l’onomàstica. Els noms dels centres
escolars de les Valls del Vinalopó».
20.00 – 20.15 h
Presentació de l’exposició «Lingüistes pel
carrer» a càrrec d’Àngela Buj (CEL) i Jesús
Bernat (SdO).
20.15 – 21.00 h
Conferència de Josep Lacreu i Maite Mollà
(AVL): «Noves aportacions onomàstiques
de l’AVL».

DISSABTE 8 ABRIL / ELDA
9.00 – 9.45 h
Conferència de Robert Pocklington
«La toponimia árabe de Alicante, Murcia y
Almería».
9.45 – 10.45 h
Tallers
/// Joan Carles Membrado: «Noves tecnologies per a etiquetar topònims en mapes».
/// Jesús Bernat: «Pla de noms. Proposta
didàctica per als fullets de la col·lecció
Toponímia dels Pobles Valencians».
10.45 – 11.15 h
Descans
11.15 – 12.30 h
Presentació de comunicacions
/// María Ángeles Herrero: «Revisió i actualització de la toponímia tradicional de
Saix».

/// Joan Ivars: «Llengües en contacte en
la transmissió escrita: L’informe Fabián y
Fuero en la toponímia de la Marina Alta
(1791)».
/// Antoni Mas: «Les barques de Santa
Pola. Inventari i classificació».
/// Pere Balaguer: «Toponímia i geografia
humanista. El lloc com a referència vital.
Un exemple a Santa Pola mitjançant un
itinerari didàctic».
/// Francesc Xavier Llorca: «El llop marí:
toponímia i llengües en contacte a la Governació d’Oriola».
12.30 – 13.15 h
Conferència de José Enrique Gargallo
«Toponímia xurra en l’obra de Joan Coromines».
13.15 – 14.00 h
Passejada toponímica per Elda
14.00 – 16.00 h
Dinar a Petrer

DISSABTE 8 ABRIL / PETRER
16.15 – 17.30 h
Presentació de comunicacions
/// Joan Carles Membrado: «Estudi semàntic sobre la toponímia dels pobles del
Vinalopó».
/// José Fernando Domene: «La etimología del topònim Villena».
/// Ramon Santonja: «Estudi antroponímic del poblament al Fondó de les Neus
(segles XVII-XIX)».

