
Ajuntament 
de Mislata

// Mislata
// 21 de febrer del 2015
// La Fàbrica / Centre 
    Sociocultural
// Felipe Bellver, 43

oJORNADA 
D ’ ONOMÀSTICA

TOPONÍMIA I ANTROPONÍMIA 

DE LA COMARCA DE l’HORTA

Fitxa d’inscripció:

Primer cognom: ..............................................
Segon cognom: ...............................................
Nom: ...............................................................
NIF: .................................................................
Adreça postal: .................................................
Núm.: ..............................................................
CP: ...................................................................
Població: .........................................................
Telèfon: ...........................................................
Adreça electrònica: .........................................
Professió / Treball: ..........................................

Assistirà al dinar. Preu 15 €    

SÍ (    )  NO (    )
 
Període d’inscripció:
Del 2 al 19 de febrer

Inscripció als tallers*:
Taller Antoni Garcia Osuna    (  )
Taller Jesús Bernat Agut       (  )
 
*La inscripció a un dels dos tallers serà formalitza-
da per orde de petició fi ns a completar les places 
existents

Vies d’inscripció:
Des del web http://www.avl.gva.es

Correu postal: Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. Av. de la Constitució, 284 – 46019 
València



17.50-18.50 h
Ponències
· Ramon Ruipérez: «Toponímia de Meliana».
· Paco Hernández: «Malnoms d’Alcàsser del 
segle XIX».
· Agnés Talaya: «Els noms de carrer de Mislata».
· Emili Casanova: «L’evolució dels cognoms de 
Mislata».

18.50-19.30 h
Conferència de cloenda d’Antoni Garcia Osuna: 
«Toponímia del reg de l’Horta. Hidrònims i la seua 
projecció toponímica».

13.15-14.00 h 
Conferència de Josep Lacreu i Maite Mollà (AVL): 
«Criteris per a la fi xació de la toponímia valenciana 
i nous projectes de divulgació».

14.00 h-16.15 h 
Dinar

16.15 h-17.00 h
Conferència de Francesc Cardells (Universitat 
Catòlica de València): 
«Toponímia medieval de l’Horta».

17.00-17.45 h
Ponències
· Joan Carles Membrado: «Els noms de municipi 
de l’Horta».
· Carles Rodrigo: «Aproximació a l’antroponímia 
de l’horta de Russafa a mitjan segle XIX».
· Honorat Ros: «Zootopònims en la comarca de   
l’Horta».

17.45-17.50 h
Descans

Dissabte 
21 de febrer
9.15-11.15 h 
Tallers
· Antoni Garcia Osuna: «L’estudi dels noms dels 
nostres alumnes i dels seus progenitors i rebesa-
vis: innovacions i pervivències».
· Jesús Bernat: «Pràctiques toponímiques sobre 
suports cartogràfi cs».

11.15-11.45 h
Descans

11.45-12.05 h 
Presentació de la Jornada, amb els parlaments del 
president de l’AVL, Ramon Ferrer, i de l’alcalde de 
Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

12.05-12.45 h 
Conferència de Santos Ramírez: 
«Toponímia històrica de Mislata».

12.45-13.15 h
Presentació de fullets de l’Horta
· Mireia Mora: «Presentació del fullet d’Aldaia».
· Alejandro Llabata: «Presentació del fullet de 
Paterna».


