Estudis
de toponímia
i antroponímia
del seu territori
històric
20 i 21 novembre 2021
Espai Sant Domènec.
Tortosa (c. Sant Domènec, 12)

Dissabte 20 de novembre
9.00 h Inauguració de la jornada.
9.30 h Ponència. Sílvia Veà Vila (URV/SdO):
L’onomàstica ens parla de la cultura fluvial.
10.30 h Pausa cafè.
Comunicacions sessió del matí
11.10 h Maria Dolores Gimeno Puyol (URV): El
projecte de toponímia del Govern d’Aragó: el
cas de la Franja matarranyenca.
11.30 h Andreu Subirats Aleixandri (INS Mercè
Rodoreda): Topònims i orònims en la literatura ebrenca.
11.50 h Anton Monner i Estopinyà (historiador i
cronista oficial de Gandesa): L’onomàstica
i el despoblament de la diòcesi de Tortosa.
12.10 h Àngela Buj Alfara (INS Manuel Sales Fer
ré) i Jesús Bernat Agut (SdO): Com li diuen
al teu carrer? Lingüistes pels pobles.
12.30 h Pausa breu.
12.45 h Ponència. Antoni Cardona Castellà (llicen
ciat en Filologia Clàssica): Sobre la situació
i l’etimologia d’alguns topònims antics del Port.
13.45 h Preguntes i debat.
14.00 h Dinar.
Comunicacions sessió de la tarda
17.00 h Xavier Ribas Vilanova i Àlex Farnós Bel
(Museu de les Terres de l’Ebre): Una base
de dades de toponímia del delta de l’Ebre.
17.20 h Jesús Bernat Agut (SdO): El sufix augmentatiu -às a la toponímia, entre el Millars i l’Ebre.
17.40 h Ferran Guardiola Noguera (SdO): Fitotoponímia dels Ports: el gatell, el salze, la sarga
i el vimen a la toponímia comarcal.
18.00 h Albert Aragonés Salvat (INS Cristòfol
Despuig): Noms dels espantacriatures a les
Terres de l’Ebre.

18.30 h Debat.
19.00 h Pere Navarro (URV/SdO), Mar Batlle (IEC/
SdO) i Òscar Bagur (SdO): Presentació del
Manual per a l’elaboració de reculls onomàstics editat per la Societat d’Onomàstica.
20.00 h Reflexions finals de la jornada.

Diumenge 21 de novembre
10.30 h Sortida al Delta.
14.00 h Dinar al Delta.

Inscripcions
A) Públic en general: a través del web de la Socie
tat d’Onomàstica.
B) Professorat del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya: a través de l’enllaç corres
ponent al curs Jornades d’Onomàstica de Tortosa.
Data límit d’inscripció: 18 de novembre.
Data límit d’inscripció a la sortida i al dinar: 16 de
novembre.
L’activitat està reconeguda pel Departament d’Edu
cació de la Generalitat de Catalunya com a forma
ció del professorat.

Altres Informacions
Durant les jornades es podrà visitar l’exposició Lin
güistes pels carrers, ideada per Àngela Buj Alfara
(CEL) i Jesús Bernat Agut (SdO).
Visiteu el web Tortosa turisme (Capital de la Cultu
ra Catalana 2021) per a informació turística sobre la
ciutat (visites, restaurants, allotjament, etc.).

