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La Societat d’Onomàstica fou fundada l'any 1980 pel doctor Enric Moreu-Rey 
juntament amb diversos professors universitaris i estudiosos locals, 
especialment del Camp de Tarragona. Té personalitat jurídica pròpia i és 
inscrita des del dia 2 d'octubre del 1980 en el Registre Provincial 
d'Associacions de Barcelona, secció 1a, amb el número 4836. El domicili 
social és al carrer de la Diputació, 276, principal, 08009, Barcelona. 

L'objecte de la Societat és, principalment, el foment de l'inventari, l'estudi i la 
defensa del noms propis (onomàstica), dels de persona (antroponímia) i dels 
de lloc (toponímia); la coordinació de les activitats dels investigadors; la 
publicació d'un Butlletí Interior i de monografies especialitzades; 
l'assessorament tècnic a persones i col·lectius; l'organització de col·loquis i 
conferències sobre els temes indicats i l'inventari de bibliografia i 
documentació. 

Actualment, les activitats principals de la Societat són: a) la celebració de 
col·loquis generals i jornades d'onomàstica i, b) la publicació de la revista 
Noms i l'anuari Onomàstica. 

L'àmbit d'actuació de la Societat és el de la llengua catalana i dels seus 
dialectes, en la situació present i en les etapes històriques precedents. 

La Societat d'Onomàstica és una entitat adherida de l'Institut d'Estudis 
Catalans (17-10-2016). 

Liquidació econòmica 2017 

El pressupost econòmic de la Societat d'Onomàstica per a l'exercici de 2017 
es nodreix de dues fonts: l'aportació de la quota dels socis i una subvenció de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua de 3.000 € (acord de govern, 27-2-
2017) que encara no ha estat ingressada. 

Actiu (4-1-2017) 19.048,19 € 
 
Ingressos 
Quotes 6.700,00 € 
Reintegracions de publicacions i sortides 2.151,82 € 
 8.851,82 € 

Despeses 
Revista Noms (5, 6, 7 i 8) i anuari Onomàstica (2 i 3) -7.581,28 € 
(maquetació, impremta i difusió) 
Nova web onomastica.cat -2.395,80 € 
Ajut a l'exposició Lingüistes pel carrer -880,80 € 



Díptics SdO -145,20 € 
Domini, allotjament i manteniment web -459,80 € 
Adquisició Editorial Denes -1.000,00 € 
Ajut a l'edició de les actes de les jornades CERE -800,00 € 
Assegurança sortides toponímiques -214,95 € 
Lloguer sala assemblea -29,04 € 
Despeses diverses -44,37 € 
Despeses bancàries -151,99 € 
Devolucions dels rebuts de les quotes -275,00 € 
 -13.928,63 € 

Balanç (actiu 14-12-2017) 13.921,78 € 
 

Moviment de socis 

Altes (6): Amand Astudillo Pombo, Araceli Balañà i Abadia, Heracli Fernández 
Ojalvo, Joan Magrinyà Minguell, Pere Picó i Morant i Xavier Raventós Hill. 

Baixes (9): Montserrat Arderiu Monnà, Josep Barbosa i Molins, Enric Carreras 
Vigorós, Xavier Duran Pujol, Mònica Font i García, Manel Puig Tarré, Jordi 
Ramoneda i Coch, Maite Riba Gabarró i Coral Romà García. 

Baixes per defunció (3): Ferran Carbonell de Ballester, Jaume Jové 
Hortoneda i Jordi Sabaté i Alentorn. 

Socis actius: 266 

Calendari d'activitats 

Joan Tort, president, dicta una conferència a la Universitat de València per 
donar a conèixer els valors i interessos de l'onomàstica i el paper de la SdO 
en l'àmbit de la llengua (gener). 

El dia 1 d'abril es presenta a Juneda el número 5 de la revista Noms, dedicat 
a qui fou president de la SdO, Josep Maria Albaigès. A l'acte hi van intervenir 
l'alcalde de la vila i president del Consell Comarcal, Antoni Villas Miranda i 
Josep Teixidó, catedràtic i amic personal del homenatjat; Joan Tort, president 
de la SdO pronuncià la conferència «Els noms de lloc ens expliquen el món. 
Una invitació a l'onomàstica» i, finalment, Ventura Castellvell, presentà Noms 
(abril). 

Els dies 7-8 d'abril a Elda-Petrer se celebra la XI Jornada d'Onomàstica i el III 
Congrés de la Societat d’Onomàstica. En el transcurs de les jornades Jesús 
Bernat, de la SdO, va tenir cura de la realització del taller «Pla de noms. 
Proposta didàctica per als fullets de la col·lecció Toponímia dels pobles 
valencians». Joan Tort i Ventura Castellvell van presentar les publicacions de 
la SdO, Noms i Anuari. Com a complement didàctic les Jornades van comptar 
amb una exposició sobre «Lingüistes pel carrer», duta a bon port per Jesús 
Bernat, Àngela Buj i Òscar Bagur. L'exposició comptà amb 14 cartells que 



recullen la imatge de diversos filòlegs i estudiosos implicats en l'estudi de la 
llengua i l'onomàstica, com Joan Coromines, Manuel Sanchis Guarner, Enric 
Valor Vives, Ramon Llull, Pompeu Fabra, Ramon Amigó... (abril). 

Joan-Pau Escudero i Eugeni Perea, de la SdO, participen en l’acte 
d’homenatge a Laura-Renada Portet que la Institució de les Lletres Catalanes 
va fer-li a l’Institut d’Estudis Catalans (28-5-2017). 

La SdO, amb una destacada participació de Jesús Bernat, organitza, amb les 
entitats Maestrat Viu i Centre d’Estudis de Penyagolosa, una Jornada 
d’Onomàstica per al maig del 2018 a Atzeneta i Vistabella del Maestrat (maig 
2017). 

Ventura Castellvell, de la SdO es desplaça a Avià (Berguedà) per informar els 
membres del Centre d'Estudis –el més actiu de la comarca juntament amb 
l'Àmbit de Recerques del Berguedà, editors de la revista l'Erol– i amb el 
president del Centre d'Estudis de la Pobla de Lillet per oferir-los la possibilitat 
de difondre els estudis d'onomàstica a la comarca del Berguedà a través de 
la SdO (juliol).  

La SdO participa en l'acte d'homenatge al fundador i primer secretari general 
de l'entitat, el Dr. Enric Moreu-Rey celebrat a la Sala de Comalats, 
Passanant, el 26 d’agost. L’acte principal de la celebració, emmarcada en el 
programa de festa major local, va consistir en una taula rodona sobre la vida i 
obra del doctor Moreu, amb la participació de Carme Plaza, Josep Maria 
Marimon i Eugeni Perea –Pere Balañà, que també hi havia d’assistir, 
s’excusà per raons familiars i envià un text que va ser llegit per Guillem 
Figueras, nét d’en Moreu-Rey.  

L'exposició «Lingüistes pel carrer» s'exposa a la Universitat de València, 
Elda, Vinaròs, Benassal, València, Tortosa, Almassora, Vila-real, Rossell i la 
Universitat Jaume I de Castelló.  

Joan Tort participa en el congrés ICOS celebrat a Debrecen, Hongria (agost), 
i hi presenta, en una de les sessions del congrés (dedicada a publicacions 
periòdiques d’onomàstica d’abast internacional), la revista Onomàstica. 
Anuari de la Societat d’Onomàstica. 

Joan-Pau Escudero i Eugeni Perea, de la SdO, participen en l'acte 
d'homenatge a Renada-Laura Portet, dut a terme pel Casal Català Jaume I 
de Perpinyà (29-9-2017). 

La SdO organitza i participa, conjuntament amb la Universitat de Barcelona i 
l'Institut d'Estudis Catalans, en l'acte d'homenatge a Enric Moreu-Rey, 
celebrat a la Universitat de Barcelona, sala Maragall (30 de novembre). De la 
SdO participen Joan Tort, president, José-Enrique Gargallo, Jordi Mir 
Parache, Albert Turull Rubinat i Núria Moreu Huet, filla del Dr. Moreu-Rey.  



Exposició de materials gràfics sobre la vida i obra d’Enric Moreu-Rey, en el 
vestíbul de Filologia de la Universitat de Barcelona (27 de novembre/15 de 
desembre). 

Assessorament 

La SdO assessora diverses edicions i publicacions en fase d'edició, com 
l'Onomàstica històrica de Figueres, d'Antoni Egea; l'Onomàstica del Bruc, 
d'Assumpció Rehues...  

Publicacions 

Es publiquen els números 6, 7 i 8 de la revista Noms i el número 3 de l'Anuari 
de la Societat d'Onomàstica. 

Es clouen els treballs de digitalització del Butlletí Interior de la Societat 
d'Onomàstica (BISO) per a RACO, els quals duen inclosos els registres 
d’autor, títol i pàgines, d'acord amb les codificacions internacionals (CDU) 
(desembre).  

S'edita la nova Web de la Societat d'Onomàstica. El web onomastica.cat ha 
rebut aquest 2017 l’accés de 5.608 usuaris, que han establert un total de 
7.995 sessions i han visualitzat 20.202 pàgines. La relació de pàgines per 
sessió és de 2,53 i la durada mitjana de les sessions, d'1 min. 30 s. 

Biblioteca 

Es fa recepció de diversos llibres procedents d'entitats o particulars i de 
l'institut Cartogràfic de Catalunya i, entre aquests, els fullets de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL) Toponímia dels pobles valencians. 

Contractació d'una pòlissa d'assegurances 

Es contracta una assegurança que cobreixi qualsevol possible accident 
durant la celebració d'actes públics a càrrec de l'entitat, amb la companyia 
Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros (abril).  

Excursionisme 
El dia 6 de maig es fa una sortida cultural a Osor (les Guilleries), organitzada i 
atesa per Fèlix Bruguera. D'aquesta pràctica excursionista se'n destaca tant 
el caràcter de reforç de relació humana que s’estableix entre els membres de 
la Societat, com l’accés al coneixement territorial proper i directe que faciliten 
els guies de cada lloc experts en la matèria.  

Convenis de col·laboració 

A proposta de la Junta Directiva s'inicien els tràmits per establir un possible 
conveni de col·laboració entre la Societat d'Onomàstica i la Universitat Rovira 
i Virgili per tal de poder dipositar els fons bibliogràfics i documentals de la 



SdO en una entitat pública on els lectors i investigadors puguin accedir als 
fons onomàstics de la SdO (gener). 

En aquest sentit també es treballa la possibilitat d'establir un altre conveni 
amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per regularitzar la col·laboració 
entre ambdues institucions, atès que totes dues mantenen unes 
determinades afinitats en tot allò que fa referència a la llengua i la 
investigació (gener). 

S'acorda deixar en suspensió el conveni fins ara vigent amb la Fundació de la 
Revista de Catalunya de col·laboració amb la SdO (1-2-2016), atès que no 
s'han assolit els objectius previstos (juliol). 

Barcelona, gener de 2018. 


