
 

 

 

 

 

 

Memòria de la  
Societat d’Onomàstica 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seu social 
Societat d’Onomàstica 

Diputació, 276, pral. 
08001 Barcelona 

 
Secretaria tècnica i administrativa 

Institut Cartogràfic de Catalunya 
Parc de Montjuïc, s/n 

08038 Barcelona 



Societat d‘Onomàstica, memòria 2009 

 
3 

Sumari  
 

0. Introducció 

 
1. La Societat d’Onomàstica 

 1.1. Fundació, personalitat jurídica i domicili social 
 1.2. Objecte 
 1.3. La Junta Directiva 
  1.3.1. Membres i càrrecs 
  1.3.2. Representació territorial 
 1.4. El conveni amb l‘Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
2. Els estatuts  

 2.1. Aprovació dels nous estatuts 
  2.1.1. Les modificacions en els estatuts 
  2.1.2. El reglament 
 2.2. El registre en el Ministeri de l‘Interior (Registre Nacional d‘Associacions) 
 
3. Els socis 

 3.1. Altes i baixes de socis 
 3.2. Distribució de socis en el territori 
 3.3. Distribució de socis segons el gènere 
 
4. La gestió econòmica 

 4.1. Les quotes socials 
 4.2. Balanç de l‘exercici 2009 

4.3. Compte de resultats de 2009 
 

5. Els projectes 

5.1. La pàgina web 
5.1.1. Millores i modificacions 

  5.1.1.1. Cost total 
 5.1.2. Seccions noves 

5.1.2.1. Congressos nacionals i internacionals 
5.1.2.2. Normativa 
5.1.2.3. Bibliografia 
5.1.2.4. Abreviatures 
5.1.2.5. Materials  
5.1.2.6. Gentilicis 

5.1.3. Butlletins 
5.1.4. Enllaços 
5.1.5. Actualitat 

5.1.5.1. Notícies 
5.1.5.2. Agenda 
5.1.5.3. Novetats editorials 

5.1.6. Estadístiques 
  5.1.6.1. Visites 
  5.1.6.2. Distribució de les visites per països 
  5.1.6.3. Principals ciutats espanyoles 

5.1.6.4. Les pàgines més vistes 
  5.1.6.5. Consultes 
  5.1.6.6. Llistes de distribució d‘informació 
 5.1.7. Difusió i publicitat 
5.2. El Fons Toponomàstic de Catalunya 
 5.2.1. El projecte 
 5.2.2. Els objectius 
 5.2.3. Els continguts 
 5.2.4. Els e-book 
 5.2.5. El primer contingent 
 5.2.6. Cost total del projecte 
5.3. Les publicacions 

5.3.1. Els butlletins 
  5.3.1.1. Butlletí Interior número 111 
  

6. Les activitats 

6.1. XXXVI Col·loqui de Les Borges Blanques 



 
4 

 6.1.1. Ponències i comunicacions 
  6.1.1.1. Ponències 
  6.1.1.2. Comunicacions 
  6.1.1.3. Altres activitats 
 6.1.2. Despeses 

 
7. El fons bibliogràfic 

 7.1. La biblioteca de la SdO 
 7.2. Adquisicions de 2009  
 
8. Annex 

 8.1. Annex: Estatuts 2009 
 8.2. Annex: Reglament 2009 
 

 
 
 
 
 



Societat d‘Onomàstica, memòria 2009 

 
5 

 

0. Introducció  

 
El propòsit de la Societat d‘Onomàstica (SdO) per a 2009 va ser modificar els seus estatuts fundacionals 
per tal de posar al dia els seus objectius i modernitzar el sistema electoral per als càrrecs de la junta 
directiva. La SdO també es va fixar com a objectiu redactar un reglament que permetés un funcionament 
més àgil i dinàmic de l‘entitat. 

Enguany s‘ha celebrat el XXXVI Col·loqui de la Societat d‘Onomàstica a les Borges Blanques (les 
Garrigues) i s‘han publicat el Butlletí Interior. S‘ha donat impuls a la pàgina web, inaugurada l‘any 2008, i 
s‘han estrenat set noves seccions i afegit nous continguts.  

Dins d‘aquest espai s‘ha engegat un nou projecte per a la difusió de les monografies toponomàstiques de 
municipis catalans, el Fons Toponomàstic de Catalunya, un projecte ambiciós que té com a objectiu crear 
una biblioteca virtual de reculls toponomàstics de municipis catalans i difondre i preservar el patrimoni 
toponímic de Catalunya. 
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1. La Societat d’Onomàstica 

 
1.1. Fundació, personalitat jurídica i domicili social 

La Societat d'Onomàstica (SdO) 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 Diputació, 276, principal, 08009, 
Barcelona. 

L‘any 2005 la SdO va signar un conveni de col·laboració (núm. 990) amb l‘Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) per a la potenciació de l‘onomàstica amb l‘objectiu d‘augmentar el suport, les 
publicacions i la difusió de les activitats i estudis vinculats al món de l‘onomàstica, especialment de la 
toponímia, per promoure‘n el seu coneixement. Aquest conveni ha permès adequar les tasques de la SdO 
a formes actuals i productives que permetin una major difusió, amb el coneixement i assessorament de la 
Comissió de Toponímia. L‘any 2006, gràcies a aquest conveni, la secretaria administrativa de la SdO es 
traslladà a les instal·lacions de l‘ICC. 

1.2. Objecte 

L'objecte de la SdO 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. 

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

1.3. La Junta Directiva 

1.3.1. Membres i càrrecs* 

    

  Albert Manent President 

Emili Casanova Vicepresident primer 

Joan Tort Vicepresident segon 

Josep M. Albaigès Tresorer 

Òscar Bagur Secretari 

Cosme Aguiló Vocals 

Santiago Arbós  

Jesús Bernat  

Vicenç Biete  

M. Antònia Cano 
 

Anna M. Corredor  

Enric Garcia-Pey  

Joan Ivars   

M. Teresa Muntanya  

 
 

 
 
* Junta Directiva formada en la 
reunió de 07/03/08 a Barcelona 
(acta númJD_0108) i ratificada en 

l‘AGE del mateix dia (acta núm. 
AGE_0108) 
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1.3.2. Representació territorial 
 

A la junta directiva hi ha membres de gran part del territori català i queden representats de la manera 
següent: 
  
 

 
 
 
1.4. El conveni amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

El conveni de col·laboració núm. 990 signat amb l‘ICC ha estat renovat mitjançant l‘addenda número 2 d‘1 
de gener de 2009 per un període d‘un any i per un import de 20.000 euros de subvenció. 
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2. Els estatuts 

  
 

2.1. Aprovació dels nous estatuts 

El dia 6 de març de 2009, en reunió de junta directiva (acta JD_01_09) s‘aprova la creació d‘una comissió 
encarregada de redactar la proposta dels nous estatuts de la SdO. Aquesta comissió de treball està 
formada per Joan Tort, vicepresident segon, i Josep Maria Albaigès, tresorer, i compta amb el suport de la 
secretària de la SdO.  

El 10 de juliol de 2009 s‘aprova la modificació dels estatuts proposats per la comissió en reunió de junta 
directiva (acta JD_0409) i assemblea general extraordinària (acta AGE_0409).  

El redactat definitiu dels textos aprovats, la seva traducció al castellà i la documentació exigida s‘envien el 
dia 30 de juliol de 2009 al Registre Nacional d‘Associacions, Secretaria General Tècnica del Ministeri de 
l‘Interior per tal que es registrin els estatuts aprovats. 

 

2.1.1. Les modificacions en els estatuts  

Les modificacions aprovades per als estatuts afecten la majoria de punts que inclou, i especialment el del 
procediment d‘eleccions de la junta directiva. (Vegeu annex 1 Estatuts 2009.) 

 

2.1.2. El reglament 

El  reglament aprovat regula el funcionament de la SdO en tot allò que no està no previst en els seus 
estatuts i inclou quatre punts bàsics: 1) Del reglament i dels membres de la Societat; 2) De l‘assemblea 
general; 3) Del govern i la junta directiva; 4) De la modificació del reglament. (Vegeu annex 2 Reglament 
2009.) 

 

2. 2. El registre en el Ministeri de l’Interior (Registre Nacional d’Associacions) 

El Ministeri de l‘Interior resol inscriure la modificació dels estatuts i dipositar la documentació preceptiva en 
el Registre Nacional d‘Associacions (Secretaria General Tècnica) a data de 28 d‘octubre de 2009. 

Segons la disposició transitòria d‘aquests estatuts la SdO està obligada a convocar eleccions abans de 
tres mesos des de la seva aprovació i registre pel Ministeri de l‘Interior.  
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3. Els socis 

 
 

3.1. Altes i baixes de socis 

■ Els número de socis 31/12/2009 és de 393.  

Moviments de socis  

          

     Altes i baixes 2008   2009 

          

   
  

 Altes 

 
3   6 

          

   
  

 Baixes 

 
12   13 

   
  

 Voluntàries 

 
6   8 

Morositat 

 
4   3 

Defunció 

 
2   2 

          

Total socis 400   393 

 
3.2. Distribució de socis en el territori 
 
 
 
Europa        4    

Andorra     1 
Irlanda     1 
Suïssa     2 

 

Espanya        7 

Andalusia     2 
Aragó     1 
Galícia     1 
Madrid     1 
Múrcia     1 

   País Basc     1 
 
Països Catalans       382 

    
Catalunya    225 

   Barcelona    133 
   Girona     19 
   Lleida     27 
   Tarragona    46 

 
Catalunya del Nord    5 

Conflent     1 
Rosselló     3 
Vallespir     1 
 
Illes Balears    37 

Eivissa i Formentera   2 
Mallorca     27 
Menorca     8 

 
País Valencià    115 

   Alacant     24  
Castelló     32 
València     59 
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3.3. Distribució de socis segons el gènere 
 

      

 

 
301 Homes  

Dones   

 
71 

Entitats   21 

  
393 

 
 

Percentatge de tipus de soci 
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4. La gestió econòmica 

 
 

4.1. Les quotes socials 
 

Les quotes socials de la Societat d‘Onomàstica es van cobrar el mes de març de 2009. 
 

■ Quota social: 26 euros. 
 

 

4.2. Balanç de l’exercici 2009 
 

■ Període: gener a desembre de 2009 
 
 

    

Actiu 2009 

  B) ACTIU CORRENT 6.980,42 

  VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.980,42 

      1. Tresoreria 6.980,42 

          57200002   Caixa Enginyers 6.980,42 

TOTAL ACTIU 6.980,42 

   
    

 Passiu 2009 
 

     A) PATRIMONI NET 5.952,42 
 A-1) Fons propis 5.952,42 
     V. Excedents d'exercicis anteriors 10.978,77 
       1. Romanent 10.978,77 (1) 

          12000000    Excedents exercicis anteriors 23.456,50 
           12000700    Excedents exercici 2007 769,21 (2) 

          12000800    Excedents negatius 2008 -13.246,94 
   VII. Excedents de l'exercici -5.026,35 
   C) PASSIU CORRENT 1.028,00 
     V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 1.028,00 
       3. Creditors varis 55,10 
           41000000    Serveis a empreses i entitats MIR 55,10 (3) 

      6. Altres deutes Administracions Públiques 972.90 
           47510000    Hisenda Pub. Cred. Retencions 403,66 (3) 

          47600000    Seguretat Social  569,24 (3) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 6.980,42 
     
 (1) Diferencial positiu 

  (2) de 2008 
  (3) a pagar el 2010 
   

 
La SdO parteix de 2006 amb guanys, que permeten que l'entitat continuï, ja que en 2008 i 2009 hi ha pèrdues 
de l'exercici i l‘entitat continua funcionant pel romanent que ve de 2006. 

Tanmateix, finalitzat 2009 i un cop pagats al principi del 2010 seguretat social, hisenda i proveïdors, queda un 
romanent de 6.980,42 euros. 

. 
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4.3. Compte de resultats de 2009 
 

    

Compte de resultats 2009 

      1. Ingressos per les activitats 29.572 

          72100000    Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 9.572 

          72400000    Subvencions oficials a les activitats 20.000 

          72200000    Promocions captació recursos   

      6. Despeses de personal -23.304,19 

          64000000    Sous, salaris i assimilats -17.610,49 

          64200000    Càrregues socials -5.693,70 

      7. Altres despeses d'explotació -11.312,83 

          62000000    Despeses en recerca i desenvolupament 0 

          62300000    Correcció i redacció publicacions -2.000 

          62300001    Despeses de congressos -154,93 

          62400000    Transports i trameses -2.109,24 

          62600000    Serveis bancaris i similars -101,07 

          60700000    Impremta i similars -4.883,97 

          60700001    Altres serveis -1.182,43 

          62900001    Serveis de gestoria -870 

          62900002    Correus -11,19 

 A) RESULTATS D'EXPLOTACIÓ -5.045,02 

      13. Ingressos financeres 18,67 

          76900000    Altres ingressos financers 18,67 

 B) RESULTAT FINANCER 18,67 

 C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -5.026,35 

 D) RESULTAT DE L'EXERCICI -5.026,35 

 
 

L‘import de 20.000 euros rebut de l‘ICC, en concepte de subvenció, permet aconseguir els objectius i les 
finalitats fundacionals d‘aquesta entitat, i s‘ha imputat íntegrament a resultats com a ingressos propis de 
l‘activitat. 

Els ingressos de la SdO, a més, dels rebuts a través de l‘esmentada subvenció, són les quotes socials 
dels socis, que enguany han estat de 9.572 euros. 
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5. Els projectes 

 
5.1. La pàgina web 
 
La programació i disseny de la pàgina web va ser el projecte principal de 2008. L‘objectiu de 2009 ha 
estat dinamitzar i difondre un web amb molta informació i gran nombre de recursos, treballar per tal que 
estigui constantment actualitzat i augmentar els continguts i les seccions. 

 
5.1.1. Millores i modificacions 

 
■ Empresa contractada: Neuròtic, scp 

 
 

5.1.1.1. Cost total 
 

    

  Modificacions a la pàgina de benvinguda 150 

   

Hospedatge any 2009  200 

   
 
IVA (16%) 

 
56 

   

Total € 406 

 
 
 
 
 

 
 
Portal del web de la Societat d’Onomàstica.
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Taula de continguts del web onomastica.cat 
 

  
  Dades 2008     Dades 2009 

              

  Seccions/ continguts Subseccions v._01/2008                v._02/2009 

Se
cc

io
n

s 
fi

xe
s 

    n.º material   + n.º material 

La Societat   ―   ― ― 

Col·loquis   35   1 36 

Butlletins    96 

 

11 107 

  articles 1025   292 1317 

  relació d'articles ―   1317 1317 

Publicacions    ―   ― ― 

Fes-te'n soci   ―   ― ― 

Contacte   ―   ― ― 

Enllaços   169   43 212 

Onomàstica   ―   ― ― 

  biografies 12   0 12 

Toponímia   ―   ― ― 

Antroponímia   ―   ― ― 

Cartografia   ―   ― ― 

  cartoteques 11   16 27 

Logos   3   ― 3 

Bibliografia   ― 

 
― ― 

 
toponímia 435   75 510 

  antroponímia ―   82 82 

Curiositats   2   1 3 

Jocs   ― 

 
― ― 

  Una imatge 1   0 1 

Notícies   40   41 81 

Agenda   36   38 74 

Novetats Editorials   22   22 44 

Sants del dia   ―   ― ― 

Calendari   ―   ― ― 

Altres idiomes   ―   ― ― 

 
castellà ―   ― ― 

  anglès ―   ― ― 

Accessibilitat A+/a-   ―   ― ― 

N
o

ve
s 

se
cc

io
n

s 
p

ro
p

o
sa

d
e

s 

ICOS         pendent 

Congressos Nacionals         5 

Congressos Internacionals         9 

Materials         ― 

  toponímia       17 

  antroponímia       5 

Normativa           

  Catalunya       5 

  Món       2 

Gentilicis           

  Comarques       ― 

  mun. Val.       ― 

  mun. Cat.       ― 

Abreviatures         190 

Bloc         pendent 

Fons Toponomàstic de Catalunya         14 
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5.1.2. Seccions noves 

 

           
 

         
 
Logotips de les noves seccions creades el 2009. 

 
 
5.1.2.1. Congressos nacionals i internacionals 

 
Les seccions de congressos nacionals i internacionals tenen l‘objectiu d‘informar sobre els esdeveniments 
nacionals i internacionals que de manera regular i permanent se celebren sobre onomàstica: 
 

■ Congressos Internacionals (9):  
- The International Council of Onomastic Sciences 
- Colloque d'Onomastique 
- Anual Meeting of American Name Society 
- Meeting of the Canadian Society for the Study of Names 
- UNGEGN- Regional Cartographic Conference 
- Convegno internazionales O&L di Onomastica letteraria 
- Convegno Internazionale di Onomastica e Letteratura 
- Internacional Symposium Names in the Economy 
- Congrès International de Philologie et de Linguistique Romanes. 

 
■ Congressos nacionals (5):  

- Col·loqui de la  Societat Onomàstica 
- Jornada d‘Antroponímia i Toponímia- Seminari Neotoponímia i Normalització Lingüística 

(Illes Balears) 
- Congrés Català de Geografia 
- Jornada de Toponímia (ICC) 
- Conferències de la Societat Catalana de Genealogia. 

 
 

5.1.2.2. Normativa 

 
La normativa inclou tots aquells documents relacionats amb la legalitat en matèria de toponímia i 
antroponímia. S‘hi han afegit els materials següents: 
 
 

■ Toponímia 
- Toponímia i retolació a Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
- Llei de Política Lingüística (Gen. de Catalunya). Llei 1/1998, de 7 de gener. Capítol II. 

L'onomàstica (Article 18 i 19).  
- Informe sobre toponímia menor en municipis valencians (Comissió jurídica i d'interpretació 

reglamentària, 27/04/2009) 
- Toponymic Guidelines for map and others editors, for international use. United Nations 

Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). 
- INSPIRE Specification on Geographical Names. 

 

■  Antroponímia 
- Registres estatals i noms i cognoms (Generalitat de Catalunya) 
- Normalització de noms i cognoms per l'Institut d‘Estudis Catalans. 

 
 
 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.66cca174aface0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=bc8a929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bc8a929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.21576464db9e81e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=d287f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d287f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=62c4c3eea7672110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.21576464db9e81e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=d287f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d287f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=62c4c3eea7672110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://cvc.gva.es/archivos/318.pdf
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/toponymyguidelines.htm
http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cat/docs/Guidelines_INSPIRE/INSPIRE_DataSpecification_GN_v3.0.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.66cca174aface0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=0cb9929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0cb9929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.iec.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=943&languageId=1&contentId=-1


 
16 

5.1.2.3. Bibliografia 

 
L‘objectiu és confeccionar una llista bibliogràfica bàsica sobre  toponímia i antroponímia.  
 

■ Toponímia: El 2008 es van incloure 435 títols en aquest apartat i s‘han augmentat fins a 510. 
■ Antroponímia: S‘han inclòs un total de 82 títols nous. 
■ S‘ha inclòs una relació dels articles inclosos en els butlletins des del número 1 fins al 107, i 

els articles inclosos sumen un total de 1.317. La relació els classifica per tema i autor. L‘arxiu 
excel es pot descarregar. 

 
 

5.1.2.4. Abreviatures 
 
S‘han inclòs un total de 190 abreviatures relacionades totes amb la toponímia i l‘antroponímia. 
 
 

5.1.2.5. Materials 
 
S‘han afegit materials inèdits, articles de diaris, articles de socis, cartes al director, etc.  
 

■ Toponímia (18 documents) 
- Aboriginal Place Names (Canadà), per l'Indian and Northern Affairs Canada  
- Noms de lieux de la Suisse romande, savoie et environs  
- El Llibre de la Pleita de la Vila de Calaceit de 1610, de R. Solana i M. Gimeno (Ajuntament 

de Calaceit, 2009).  
- Sobre flexibilitat i rigidesa en els criteris de transcripció de topònims en els reculls per 

municipis, per Albert Manent (octubre 2009)  
- Toponimia meteorológica. Parte I, per Miguel Soro i Ramon Pascual (Instituto Nacional de 

Meteorología)  
- ―Nombres impropios‖, per Enric Casals (La Vanguardia, 13/10/2009) 
- ―Les Tarragones del món‖ (La Vanguardia, 02/10/2009) 
- ―Agramunt:origen d'un topònim‖, per Josep Moran i Jordi Torné (Sió. Revista d'Agramunt i de 

la Ribera; núm. 547, setembre 2009) 
- ―El PP demana un ple per a la cooficialitat de "La Coruña" ―(A nosa terra, 05/10/2009) 
- Carta a la revista "Muntanya" sobre el nom de les vies d'escalada, per August Bernat (agost 

2009) 
- Guia para unha intervención toponímica desde a escola, per Xulia Marqués (Asociación 

Galega de Onomástica) 
- La presència del català a la toponímia de l'aeroport de Barcelona (Plataforma per la Llengua) 
- "Els carrers de Girona parlen" (material didàctic de l'Ajuntament) 
- "Portocristo", de Gabriel Bibiloni (article del 27 /06/2009 a l'Espira) 

- "Importancia de los nombres geográficos y necesidad de su uso normalizado" (Comisión 
Especializada de Nombres Geográficos) 

- Vallouimages-Toponymie de l'Argentière, Freissinières, la Vallouise i la Clarée 
- "Ellos erre que erre: duplicando eses", de Quim Monzó (La Vanguardia, 12/03/09. Font: 

Centre de Documentació) 
 

■ Antroponímia 
- Els 100 noms més freqüents de Catalunya (Idescat) 
- Els 100 cognoms més freqüents de Catalunya (Idescat) 
- Els noms més posats l'any 2007 a Catalunya (Idescat) 
- Vocabulari dels noms de persona (valencià-castellà/castellà-valencià) (Acadèmia Valenciana 

de la Llengua) 
- Equivalències catalanes de noms estrangers (Generalitat de Catalunya, Departament de 

Justícia)  
 
 

5.1.2.6. Gentilicis 

 
■ Gentilicis de les comarques de Catalunya (Excel: SdO) 
■ Gentilicis dels municipis de Catalunya (Excel: SdO) 
■ Gentilicis Valencians (enllaç amb l‘Acadèmia Valenciana de la Llengua) 

 
 
 
 
 

http://www.revistasio.cat/sio547/marc.html
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5.2. El Fons Toponomàstic de Catalunya 
 
5.2.1. El projecte  
 
El Fons Toponomàstic de Catalunya (FTC) és un portal d‘accés obert impulsat per la SdO i l‘Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC) que vol exposar i difondre el contingut de totes les obres publicades arreu 
sobre toponomàstica municipal catalana.  

Aquestes obres, sovint inèdites o de difícil localització, es reuneixen en un únic espai virtual i es posen a 
l‘abast de tots els estudiants, investigadors i estudiosos de la toponímia que desitgin consultar-les. Una 
biblioteca virtual que vetllarà per la preservació dels nostres noms de lloc i la creació d'una base de dades 
toponímica de gran valor. 
  

5.2.2. Els objectius 
 

■ Reunir el reculls toponomàstics de municipis catalans en una biblioteca virtual per facilitar-ne la 
consulta, 

■ Preservar els noms de lloc actuals i passats i  
■ Impulsar i incrementar el nombre de reculls toponomàstics. 

 
5.2.3. Els continguts 
 
Les obres exposades s‘organitzen alfabèticament per municipis o bé per títol de l‘obra.  
 

Cada obra conté una fitxa on s‘indica: 
 

 
■ Títol de l‘obra 
■ Nom de l‘autor 
■ Any d‘edició en paper 
■ Editor en paper 
■ Editor versió digital 
■ Any edició digital 
■ Nombre de pàgines 

 
Cada títol inclou: 

 
■ Foto coberta  
■ PDF de la publicació  
■ Mapa del municipi 
■ Mapa del nucli  

■ E-book. 
Foto de coberta. 
 

 
 
Mapa del municipi de Castellcir. 1: 50 000 © ICC 

 
5.2.4. Els ebook 
 
Un e-book és un llibre digital editat per ser consultat a través d'Internet. El text té els avantatges d'un arxiu 
electrònic i permet cercar paraules, ampliar o reduir les planes de text o moure's amb agilitat per qualsevol 
part del llibre de forma immediata.  La seva grandària, estructura i disseny permeten visualitzar i 
descarregar correctament el llibre des de qualsevol ordinador amb navegador. 
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5.2.5. El primer contingent de llibres 
 
El primer contingent incorporat en aquest portal correspon a catorze títols publicats els darrers anys entre 
l‘ICC i la SdO en la col·lecció Monografies. Corresponen als municipis de: 
 

■ Albarca: Inventari i estudi dels noms de lloc i de persona de l’antic terme d’Albarca (el Priorat). 
Llopis Llort, I. (1994) 

■ Alcover: Onomàstica d'Alcover. Selfa Sastre, M. (2008) 

■ Argentera, l':  Noms de lloc, llinatges i renoms de l'Argentera. Prats i Auqué, E. (2003) 

■ Castellcir: Castellcir. Recull onomàstic. Garcia-Pey, E. (2005) 

■ Fulleda: Onomàstica de Fulleda (Garrigues). Arbós i Gabarró, S. (2003) 

■ Granera: Granera. Recull toponomàstic. Garcia-Pey, E. (2004) 

■ Mont-ral: La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica. Perea Simón, E. 

(1994) 

■ Pals: Pals. Recull onomàstic. Corredor Plaja, Anna (2008) 

■ Sant Quirze Safaja: Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja. Garcia-Pey, E. (2007) 

■ Torre de Fontaubella, la: Noms de lloc, llinatges i renoms de la Torre de Fontaubella. Prats 

Auqué, A. (2006) 

■ Torroja del Priorat: Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat. Sabaté i 
Alentorn, J. (1995). 

■ Ulldemolins: Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins. Pere Anglès, R. i Amigó R. (1997). 

■ Vallmoll: Noms de lloc i de persona i renoms del poble de Vallmoll. Grau i Verdú, A. (2000). 

■ Vilallonga del Camp: Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp. Riera i Fortuny, P. 
(2005) 

 

 
5.2.6. Cost total del projecte 
 

    

  Disseny i maquetació monografies ICC (1) 5,150.40 € 

Software eMagCreator (2) 2,202.84 € 

Programació del web FTC (3) 3,190.00 € 

Total 10,543.24 € 

 
(1) Maquetació de les obres per l‘empresa TwoTypes 
(2) Compra del software per a crear els ebooks 
(3) Programació a l‘espai del web de la SdO 

 
El cost del disseny de les monografies, el Software de creació dels e-books i la programació a la plana 
web d‘aquesta secció ha estat assumit íntegrament per l‘Institut Cartogràfic de Catalunya. 

http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/albarca
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/alcover
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/argentera-l
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/castellcir
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/fulleda
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/granera
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/montral
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/pals
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/sant-quirze-safaja
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/torre-de-fontaubella-la
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/torroja-del-priorat
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/ulldemolins
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/vallmoll
http://www.onomastica.cat/ca/monografies/toponims/vilallonga-del-camp
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5.1.3. Butlletins 
 
S‘han afegit els pdf d‘11 butlletins, del 97 al 107, amb un total de 96 articles nous (a més de bibliografies i 
ressenyes). 
 
 
Temes dels articles inclosos al web de la SdO: 

    

 
11 Antroponímia  

Onomàstica general 34 

Toponímia  51 

  96 

 
 
5.1.4. Els enllaços 
 
S‘han afegit 43 enllaços nous. 
 

      

   Categoria . 2008 2009 

Onomàstica 23 27 

Toponímia 30 56 

Antroponímia 26 26 

Nomenclàtor 12 17 

Revistes d‘onomàstica 8 8 

Geografia i cartografia 11 12 

Recursos per a l‘ensenyament 14 14 

Diccionaris 9 11 

Llengua i cultura 9 12 

Recursos lingüístics 6 6 

Universitats i recerca 13 14 

Biblioteques 8 9 

Total d’enllaços 169 212 

 
 

 
 

En l‘apartat de Cartografia s‘han afegit 17 enllaços nous a cartoteques.  
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5.1.5. Actualitat 
 

5.1.5.1. Notícies 
 

                

        
 

Onomàstica Topomímia Antropon. Geografia Cartografia Llengua   

La SdO 3 — — — — — 3 

Congrés 1 — — — — — 1 

Taula rodona 1 1 — — — — 2 

Exposicions — — — — — 1 1 

Reunions  4 — — — — — 4 

Convocatòries 2 — — — — — 2 

Reculls onomàstics 2 — — — — — 2 

Publicacons 4 2 — 3 — — 9 

Legislació 1 3 — — — — 4 

Fons bibliogràfics 1 — — 1 — — 2 

Internet — 2 — 3 1 — 6 

Màsters 1 1 — — — — 2 

Obituaris 2 — — — — — 2 

Altres — 1 — 1 — — 2 

  22 10 0 8 1 1 42 

 
 

5.1.5. 2. Agenda 
 

Agenda d‘activitats organitzades per tipus i tema 
 

                  

           Tipus d’event / Tema Onomàst. Toponímia Antroponímia 
Cartografia 
i geografia 

Llengua Excursion. Altres   

Conferència 
1 5 3 2 2 2 – 15 

Congrés 
10 3 – – – – – 13 

Curs 
– – 1 – 1 – – 2 

Exposició 
– 1 1 – – – – 2 

Jornada 
1 1 – – 2 – – 4 

Presentació 
– – 1 – – – – 1 

Seminari 
– – – – – – – 0 

Simpòsium 
1 – – – – – – 1 

Taller 
– – – – – – – 0 

  13 10 6 2 5 2 0 38 

 
 
L‘any 2009 s‘han anunciat un total de 38 activitats o actes, del quals 10 se celebraran el 2010. Durant 
l‘any 2009 s‘han organitzat i celebrat 32 actes diferents. 
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Activitats segons territori: 
 

    

 
n.º activitats Ciutat on se celebra 

Barcelona 6 

València 2 

Sant Cugat 3 

Tarragona 1 

Constantí 1 

Valls 1 

Cervià 1 

Les Borges Blanques 1 

Palma 1 

Pollença 1 

Andorra 1 

Aix de Provença 1 

Perpinyà 1 

Prada 1 

Madrid 1 

Pisa 1 

Ostrava 1 

Edimburg 1 

Nairobi 1 

Pietermaritzburg 1 

Santiago de Xile 1 

Otawa 1 

Montreal 1 

Melbourne 1 

Charleston 1 

Baltimore 2 

Filadèlfia 1 

Springfield 1 

Nottingham 1 

  38 
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5.1.5.3. Novetats editorials 

 

                  

         
 

Onomàstica Toponímia Antroponímia Geografia Cartografia Llengua Altres 
 

Assaig 2 3 ― 1 2 2 ― 10 

CD ― ― ― ― ― 1 ― 1 

Epistolaris 1 ― ― ― ― ― ― 1 

Mapes ― ― ― ― 1 ― ― 1 

Reculls toponomàstics 1 6 ― ― ― ― ― 7 

Reculls onomàstic ― ― ― ― ― ― 1 1 

Pàgines web 1 ― ― ― ― ― ― 1 

 
5 9 0 1 2 3 1 22 

 
 
5.1.6. Estadístiques 
 

5.1.6.1. Visites 

 
Les visites realitzades al web són analitzades pel servei Google Analytics. Les estadístiques que 
segueixen corresponen a tot l‘any 2009. 
 

■ Període: 01/01/09-31/12/09 
■ Nombre de visites: 16.233 
■ Nombre d‘usuaris*: 3.945 
■ Pàgines vistes: 82.982 
■ Mitjana de temps a la web: 00:07:06 
■ Nombre de països visitants: 94 
■ Tràfic directe: 1.699 (10.47%) 

 Es consideren usuaris aquells visitants que han consultat el web més d‘una vegada. 
 
 
 

 

 
 

Nombre de visites per mes: 

                          

             Gen. Feb. Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des   

1.437 1.513 1.674 1.443 1.309 1.513 1.368 794 1.441 1.235 1.496 1.010 16.233 
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Per paraula clau, la més buscada ha estat ―onomàstica‖.  
Els llocs relacionats que ens han proporcionat més visites són Ésadir.cat, Generalitat de Catalunya, XTEC 
i Societat Catalana de Genealogia. 
Han augmentat lleugerament la fidelitat i la freqüència de les visites. 

 
 

 
5.1.6.2. Distribució de les visites per països 

 

                  

         1 Espanya 14524 33 Bolívia 7 65 Malta  2 

2 Veneçuela 237 34 Ucraïna 7 66 Luxemburg  2 

3 França 176 35 Cuba  7 67 Letònia 2 

4 Mèxic 119 36 Guatemala  6 68 Costa d'Ivori 2 

5 Estats Units 116 37 El Salvador  6 69 Singapur 2 

6 Itàlia 92 38 Bulgària 5 70 Tailàndia 1 

7 Argentina  86 39 Hongria 4 71 Bangladesh  1 

8 Alemanya 83 40 Hondures  4 72 Filipines 1 

9 Colòmbia 78 41 Nicaragua  4 73 Gabon  1 

10 Perú 77 42 Grècia 4 74 Xipre 1 

11 Andorra  70 43 Índia 4 75 Malàisia 1 

12 Regne Unit 65 44 Marroc 4 76 Eslovènia 1 

13 Xile 47 45 Kènia 4 77 Gibraltar  1 

14 Brasil 36 46 Sud-àfrica 4 78 Tunísia 1 

15 Països Baixos 31 47 Finlàndia 4 79 Burundi  1 

16 Canadà 29 48 Egipte 3 80 Països Baixos 1 

17 Suïssa 27 49 Austràlia 3 81 Panamà 1 

18 Irlanda 22 50 Croàcia 3 82 Paraguai 1 

19 Rússia 18 51 Noruega 3 83 Iran  1 

20 Bèlgica 18 52 Algèria 3 84 
Papua Nova 
Guinea 1 

21 Portugal  17 53 Rep. Txeca 3 85 Martinica 1 

22 Polònia 17 54 Israel  3 86 Bielorússia 1 

23 Costa Rica  15 55 Desconegut 3 87 Moldàvia 1 

24 Uruguai 11 56 Sèrbia 3 88 Xina 1 

25 República Dom. 11 57 Angola  2 89 Albània 1 

26 Equador 11 58 Kazakhstan  2 90 Taiwan 1 

27 Suècia 9 59 Estònia 2 91 Surinam 1 

28 Japó 8 60 Indonèsia 2 92 Zimbabwe  1 

29 Romania 8 61 Dinamarca 2 93 Geòrgia 1 

30 Puerto Rico  8 62 Aràbia S. 2 94 Nova Zelanda 1 

31 Àustria 8 63 Nigèria 2 

  
16233 

32 Turquia 7 64 Oman  2 
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5.1.6.3. Principals ciutats espanyoles  

 
Ciutats espanyoles amb més de 25 visites. 
 

            

      1 Barcelona  6.462 21 Badalona  62 

2 Madrid  1.053 22 Castellbisbal  62 

3 Tarragona  900 23 Elx 53 

4 València  795 24 Rubí 52 

5 Girona 741 25 Descon. 45 

6 Palma 691 26 Múrcia 44 

7 Lleida 675 27 A Corunya 42 

8 Sabadell  255 28 Gandia  42 

9 Alacant 250 29 Cullera  41 

10 Mataró 186 30 Paterna  40 

11 Granollers  185 31 Màlaga 40 

12 Castelló 166 32 Agullent  39 

13 Ripollet  126 33 Santiago de Compostela  37 

14 Mollet  113 34 Vilafranca del Penedès  37 

15 Saragossa 108 35 Benidorm  37 

16 Hosp. de Llobregat  93 36 Bilbao  35 

17 Sant Cugat del Vallès  88 37 Valladolid  33 

18 Sevilla  88 38 La Palma  29 

19 Terrassa 69 39 Eivissa 28 

20 Igualada  69 40 Pamplona  24 
 

 
5.1.6.4. Les pàgines més vistes 

 
Pàgines vistes: 82.982 
Les pàgines més vistes han estat les dels butlletins, amb 12.802 visites. 
 

      

Pàgina Llengua   

Abreviatures ca 232 

Agenda es 442 

  ca 2.567 

    3.009 

Antroponímia en 117 

  es 841 

  ca 2.174 

    3.132 

Bibliografia ca 529 

Biografies es 177 

  ca 1.073 

    1.250 

Butlletí Interior (pàgina i pdf) es 457 

  ca 12.345 
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    12.802 

Cartografia es 121 

  ca 662 

    783 

Col·loquis ca 1.566 

Congressos nacionals i internacionals ca 72 

Contacte es 45 

  ca 418 

    463 

Curiositats ca 504 

Enllaços en 102 

  es 739 

  ca 8.710 

    9.551 

Gentilicis ca 769 

Jocs ca 243 

La SdO en 33 

  es 141 

  ca 576 

    750 

Materials ca 489 

Monografies FTC es 1.315 

  ca 2.746 

    4.061 

Normativa ca 211 

Notícies es 71 

  ca 930 

    1.001 

Novetats editorials es 76 

  ca 1024 

    1.100 

Onomàstica en 111 

  es 1.285 

  ca 3.441 

    4.837 

Pàgina d'inici en 78 

  es 64 

  ca 7.839 

    7.981 

Publicacions en 19 

  es 108 

  ca 796 

    923 

Sants en 57 
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  es 1.261 

  ca 1.233 

    2.551 

Toponímia en 42 

  es 610 

  ca 1211 

 
  1.863 

 
 
5.1.6.5. Consultes 

 
Consultes realitzades a través del web a la Secretaria de la SdO classificades segons el tema: 
 
 
 
Consultes i sol·licitud informació 
   

Sol·licitud informació sobre activitats 
 

5 
 

Sol·licitud  informació sobre antroponímia 
 

17 
 

Sol·licitud  informació sobre toponímia 
 

5 
 

Sol·licitud de llibres i articles 
 

14 
 

Sol·licitud de certificats 
 

3 
 

Informació enviada pels socis  
 

9 
 

Suggeriments dels socis sobre el web 
 

4 
 

Altres consultes 
 

15 
 

Col·laboracions a El Periódico 
 

1 
 

Invitacions a activitats 
 

1 
 

  74 

 
 

5.1.6.6. Llistes de distribució d’informació 

 
La SdO està subscrit a les llistes de distribució de la informació següents per a nodrir de novetats i 
actualitat el seu web: 
 
Universitaris: 

■ RedIris: Interconexión de los Recursos Informáticos de las universidades y centros de 
investigación 

■ Linguist List Network (butlletí diari): Institute for Language Information and Technology 
(Eastern Michigan University) 

 
Oficials: 

■ Butlletí electrònic diari de la Generalitat de Catalunya 
■ Flaixos d‘actualitat de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 
■ Butlletí electrònic setmanal de la Diputació de Barcelona 
■ Butlletí dels parcs de la Diputació de Barcelona 
■ Butlletí de l‘Observatori del Paisatge 
■ Butlletí Xarxa Custòdia del Territori 
■ Informació puntual del Centre de Documentació de la Secretaria General de Política 

Lingüística 
■ Butlletí Arxius de Catalunya 
■ LinguaMón. Casa de les Llengües 
■ Butlletí de Medi Ambient i Habitatge 
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■ Dossier digital del Consell Interuniversitari de Catalunya 
■ Butlletí de notícies de la Unió Europea 
■ Novedades de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura 
■ Novedades del Centro de Documentación Cultural del Ministerio de Cultura 

 
 

Grups de treball: 
■ InfoZèfir: Informació sobre la llengua catalana 

 
Premsa i editorials: 

■ Servei de notícies de Dialnet de la Universidad de la Rioja: difusió de producció de 
revistes científiques 

■ Editorial Cossetània 
■ Editorial Publicacions de l‘Abadia de Montserrat 
■ Editorial Moll 
■ InfoMigjorn, revista virtual sobre llengua catalana 
■ Llengua i Ús (SPL) 

 
Institucions: 

■ Butlletí quinzenal de l‘Institut d‘Estudis Catalans 
■ Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 
■ Observatorio da Lingua Galega (Boletin semanal) 
■ Cervantes Virtual: novetats i recursos en català 

 
 
 
5.1.7. Difusió i publicitat 
 
Pel que fa a les novetats de la web de la SdO la secretaria envia als socis un Full informatiu on hi consten 
totes les novetats que s‘hi poden trobar (PDF). Durant el 2009 s‘han enviat 37 fulls de novetats amb el 
format següent. 
 

        
Fulls de novetats 31, 34 i 35. 

 
 
Els destinataris del Full de Novetats són: 
 

    

  Atencions 8 

Socis de la SdO subscrits 217 

 Total 225 
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5.6. Les publicacions 
 
5.6.1. Els butlletins 
 

 
5.6.1.1. Butlletí número 111 

 
Butlletí sobre Bibliografia, toponímia i antroponímia. 
 

    

  0. Data de publicació Desembre 2008 

1. Data real de publicació 2009 

2. Tiratge (exemplars) 450 

3. Nombre de pàgines 53 

4. Nombre d‘articles 10 

5. Tramesa 436 

      5.1. Socis 420 

      5.2. Difusió i atencions 16 

6. Cost 2.242,65 € 

      6.1. Correcció 189,48 € 

      6.2. Impressió  1.368,12 € 

      6.3. Distribució 685,05 € 
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6. Les activitats 

 
6.1. XXXVI Col·loqui de les Borges Blanques 
 
 
El XXXVI Col·loqui de la Societat d‘Onomàstica es va celebrar a  les Borges Blanques els dies 25 i 26 
d‘abril de 2009, a la Casa de la Cultura (plaça del Terrall).  
 
El van organitzar la SdO conjuntament amb el Centre d‘Estudis de les Garrigues i la Universitat de Lleida. 
Hi ha col·laborat el Consell Comarcal de les Garrigues, l‘Ajuntament de les Borges Blanques, l‘Ajuntament 
de Juneda, l‘Ajuntament d‘Arbeca, l‘Institut d‘Estudis Ilerdencs, l‘Institut Ramon Muntaner i el Departament 
de Cultura i Comunicació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Els àmbits d‘estudi van ser tres:  

 
a) Onomàstica de les Garrigues,  
b) Antroponímia de les terres catalanes,  
c) El món rural i la toponímia catalana. 

 

 
Obertura del col·loqui a càrrec de les entitats col·laboradores.  

 
Es van presentar un total de 26 comunicacions i tres ponències.  
 

6.1.1. Ponències i comunicacions 
 

6.1.1.1. Ponències: 

 

■ Albert Turull  i Rubinat: ―Visió panoràmica de la toponímia garriguenca‖ 
■ Ramon Amigó i Anglès: ―Riquesa dels arxius locals i la memòria oral per a l‘estudi de 

l‘antroponímia catalana‖ 
■ Joan Tort i Donada: ―El territori rural en la toponímia catalana‖ 

 

6.1.1.2. Comunicacions: 

 

■ Rosa M. Anglès: ―La hidronímia de l‘Espluga Calba en els capbreus antics‖. 
■ Santi Arbós i Gavarró: ―Antroponímia del forn de vidre de Fulleda‖ 
■ Vicenç Carbonell: ―Noms de llocs esotèrics i divins a les Garrigues‖ 
■ Joan Cornudella: ―Toponímia rural desapareguda. Antigues partides del terme municipal de 

Juneda (segles XVI-XIX)‖ 
■ Antoni Jaquemot: ―Tres topònims ibèrics a la cova de la Roca dels Moros del Cogul‖ 
■ Josep M. Pasqual: ―Onomàstica en el capbreu de Tarrés del 1745‖ 
■ Roser Ripollés i de la Fragua: ―Compilació dels cognoms de les Garrigues al segle XVIII. Ara 

Arbeca‖ 
■ Jordi Sator: ―Les partides de les Borges Blanques‖ 



 
30 

■ Josep Maria Albaigès: ―Els noms de les comarques catalanes i llur adequació amb la 
realitat‖. 

■ Josep Maria Bertran: ―Toponímia rural o ruralitat‖ 
■ Anna-Maria Corredor: ―Toponímia rural de les comarques gironines a la Gazette de Girone 

(1812)‖ 
■ Jesús Corsà: ―Toponímia de Tartareu‖ 
■ Olga Cubells: ―Els noms de casa i renoms de la localitat de la Palma d‘Ebre (Ribera d‘Ebre)‖ 
■ Miquel Àngel Cullerés: ―Renoms de la vila de Vilanova de Bellpuig‖ 
■ Carles Gascón: ―La toponímia i l‘estudi històric del paisatge: el cas de la serra de Cadí (Alt 

Urgell)‖ 
■ Hèctor Moret: ―Alguns noms topogràfics propis de Mequinensa‖ 
■ Antoni Ordinas Garau: ―Genèrics toponímics agraris de Mallorca‖ 
■ Aigües Vives Pérez i Emili Casanova: ―El corpus toponímic valencià: una presentació‖ 
■ Carlos Rizos: ―Toponímia de Güel (Graus) a l‘Edat Mitjana i a l‘actualitat‖ 
■ Joaquim Roset i Pere Navarro: ―Les fonts a la muntanya de la vila de Tivissa (Ribera d‘Ebre)‖ 
■ Emili Casanova i Ramon Ferrer: ―Llinatges valencians procedents de les terres de Lleida 

entre el segle XIII i el XVII‖ 
■ Maria Teresa Moret: ―A propòsit d‘alguns antropònims en fonts documentals medievals 

ribagorçanes‖ 
■ Pere Navarro i Joaquim Roset: ―De la glòria en baixa la Munda Culot, la Milagros Merla i el 

vell de Panxot‖. Intent de sistematització dels renoms de la vila de Tivissa (Ribera d‘Ebre)‖ 
■ Vicent-Josep Pérez: ―L‘antroponímia morisca a l‘arxiu parroquial de l‘aljama de Crevillent 

(Baix Vinalopó), 1569-1609‖ 
■ Joan Peytaví: ―Presència i herència antroponímiques originals al nord de Catalunya: els 

basconavarresos del Vallespir (s. XVI-XVII)‖ 
■ Moisés Selfa: ― Antroponímia als pergamins de privilegis de la ciutat de Balaguer (anys 1211-

1459)‖ 
 

 

6.1.1.3. Altres activitats: 

 

■ Taula rodona: «A pròpòsit dels vint anys de la publicació de l‘Onomasticon Cataloniae, de 

Joan Coromines» 
 

Moderador: Joan Tort, vicepresident de la SdO i professor de la Universitat de Barcelona. 

Participants: Albert Manent, president de la SdO; Xavier Terrado, antic col·laborador de Joan Coromines i 
professor de la Universitat de Lleida; Ramon Sistac, membre de la Secció Filològica de l‘IEC, professor de 
la Universitat de Lleida i comissari de l‘Any Coromines, i Emili Casanova, vicepresident de la SdO, 
membre de l‘AVL i professor de la Universitat de València. 
 

 

6.1.2. Despeses 
 
El Centre d‘Estudis de les Garrigues i la SdO van rebre el suport de l‘Institut Ramon Muntaner.  
 
Les despeses de la SdO: 
 

      

   Tramesa circulars dels díptics informatius 208,70 € 

Allotjament  37,45 € 

 

246,15 € 
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7. El fons bibliogràfic 

  
7.1. La biblioteca de la SdO 
 
La biblioteca de la SdO disposa d‘un fons propi que compta amb 165 títols (llibres i revistes), classificats 
segons la seva temàtica. 

 

    

  Temàtica Nombre obres 

Onomàstica 40 

Antroponímia 7 

Toponímia  40 

Geografia 10 

Història 18 

Lingüística 3 

Revistes 36 

Folklore 7 

Diversos  4 

  165 

 
 
7.2. Adquisicions i donacions 
 
La SdO ha adquirit o rebut donacions d‘alguns títols d‘onomàstica. 

 
Revistes d‘onomàstica: 
 

■  ―Rivista Italiana di Onomastica‖, RION. XV, primo sem. Società Editrice Romana, Roma,  
2009 (intercanvi). 

■ ―Rivista Italiana di Onomastica‖, RION. XV, sec. sem. Società Editrice Romana, Roma, 2009. 
(intercanvi). 

 
 
Llibres d‘onomàstica: 
 

■ GIMENO, Mercè; SOLANA, Ricard. El llibre de la Peita de la Vila de Calaceit de l'any 1610. 
Calaceit Documental, 5, Ajuntament de Calaceit, 2009. (cortesia dels autors). 

■ MORAN OCERINJAUREGUI, Josep. Característiques del nom propi. Estudi d'interpretació 
lingüística, Treballs de l'oficina d'onomàstica, Institut d‘Estudis Catalans, Barcelona, 2009 
(cortesia dels editors). 

■ PRATS AUQUÉ, Enric; DURAN, J.M. Noms de lloc, llinatges i renoms del Pradell de la Teixeta. 
Edició dels autors (2009). (cortesia dels autors). 

■ Corpus toponímic valencià (2 VOLUMS). Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2009. 
(cortesia dels editors). 

■ Corpus toponímic valencià (+ CD TOPOVAL). Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 
2009. (cortesia dels editors). 
 

 
 
L‘Acadèmia Valenciana de la Llengua va obsequiar amb un exemplar del Corpus Toponímic Valencià (CD 
+ llibre de criteris) els socis de la SdO que ho van sol·licitar.  

En total 36 socis van rebre al seu domicili un exemplar d‘aquesta obra. 
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8. Annex 
 
8.1. Annex 1: Estatuts 2009 
 

 

ESTATUTS DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA 

Article 1. Amb la denominació de SOCIETAT D‘ONOMÀSTICA (que en el text d‘aquests estatuts és esmentada com la 
Societat) és constituïda a Barcelona, des de l‘any 1980 i per temps indefinit, una entitat cultural sense fins lucratius, 
acollida al règim jurídic de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d‘associació i regida per aquests 
estatuts. 
 
Article 2. L‘objecte de la Societat és: 
 

a) El foment de l‘inventari, l‘estudi i la defensa de l‘onomàstica, i en especial dels noms propis de persona 
(antroponímia) i dels de lloc (toponímia). 

b) La coordinació de les activitats dels investigadors. 
c) L‘edició d‘una publicació periòdica i de monografies especialitzades. 
d) L‘assessorament tècnic a persones i col·lectivitats. 
e) L‘establiment de relacions científiques amb societats o institucions similars. 
f) L‘organització de col·loquis i conferències sobre els temes indicats en el punt a) i també el desenvolupament i 

la promoció d‘activitats culturals afins. 
g) L‘inventari de bibliografia i documentació. 
h) La conservació del patrimoni toponímic. 

 
Article 3. La Societat adopta com a àmbit d‘actuació preferent l‘àrea de la llengua catalana, sens perjudici que pugui 
dur a terme, també, en raó del seu interès fonamental per l‘onomàstica, actuacions en altres àrees lingüístiques. 
 
Article 4. La Societat té el domicili a Barcelona (08009), carrer de la Diputació, 276, principal. Per canviar el domicili 
social és imprescindible l‘acord d‘una Assemblea General Extraordinària de Socis. 
 
La Junta Directiva pot establir delegacions o seccions de treball fora del domicili social. 
 
Article 5. La Societat té personalitat jurídica i capacitat plena com a subjecte de drets i obligacions. 
 
Article 6. Les persones naturals o jurídiques interessades en l‘objecte especificat a l‘Article 2 poden ingressar a la 
Societat i obtenir la condició de socis actius o protectors. En el cas de persones jurídiques, aquestes hauran de 
nomenar una persona física que les representi a la Societat. 
 
Article 7. Seran socis de ple dret de la Societat aquells qui hagin estat admesos i estiguin al corrent de pagament de la 
quota.  
 
Són drets dels socis de ple dret: 
 

a) Elegir els membres de la Junta Directiva i ser elegits per a formar-ne part. 
b) Examinar durant el període comprès entre la convocatòria i el dia de la celebració de l‘Assemblea General 

Ordinària de Socis els llibres de comptabilitat i els comprovants. 
c) Intervenir amb veu i vot en les reunions de les Assemblees Generals de socis i presentar-hi propostes i 

mocions. 
d) Promoure la reunió de l‘Assemblea General de Socis de la forma prevista en aquests estatuts. 
e) Ostentar i, si escau, exercir els drets específics que puguin derivar-se d‘aquests estatuts i de les normes 

generals. 
f) Fer ús dels serveis socials.  
g) Rebre les publicacions que editi la Societat. 
h) Instar l‘actuació dels òrgans de govern per als assumptes compresos en l‘objecte de la Societat i definits a 

l‘Article 2n. 
i) Separar-se de la Societat mitjançant un comunicat de baixa. 

 
Són deures dels socis: 
 

a) La submissió a les normes dels estatuts i del reglament de la Societat. 
b) Col·laborar en les tasques socials. 
c) Liquidar puntualment les quotes periòdiques assignades i les aportacions complementàries que, en casos 

justificats, puguin fixar la Junta Directiva o l‘Assemblea General de Socis, dins de les seves atribucions 
respectives. 

 
Article 8. Són socis protectors els qui per les seves aportacions de qualsevol tipus mereixin aquest qualificatiu per la 
Junta Directiva. Tenen els mateixos drets i deures que els socis actius. 
 
Article 9. El títol de soci honorari serà concedit per la Junta Directiva a les persones o entitats de mèrit rellevant en 
relació amb l‘objecte de la Societat. 
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Article 10. El govern de la Societat correspon a l‘Assemblea General de Socis i a la Junta Directiva, cadascuna en el 
camp de les seves competències respectives. 
 
Article 11. L‘Assemblea General de Socis és l‘òrgan superior de govern i és integrada per tots els socis que estiguin al 
corrent de les seves obligacions. 

 
Article 12. Les reunions de l‘Assemblea General de Socis poden ser ordinàries o extraordinàries i les convoca el 
President. Les ordinàries se celebren anualment, dintre del primer semestre. Les extraordinàries se celebren per 
iniciativa del President o si ho demanen un mínim del deu per cent dels socis. Tant a les unes com a les altres, només 
es poden prendre acords sobre els assumptes esmentats a les convocatòries respectives. 
 
Article 13. Les funcions de l‘Assemblea General Ordinària de Socis anual són: 
 

a) Examinar i aprovar si escau l‘informe anual i la memòria presentats per la Junta Directiva sobre la seva 
actuació.  

b) Examinar i aprovar si escau el compte de resultats de l‘any anterior i el pressupost d‘ingressos i de despeses 
per a l‘any en curs, preparats per la Junta Directiva. 

c) Examinar les proposicions consignades a l‘ordre del dia i adoptar acords en aquest respecte. 
d) Fixar el nombre de membres que componen la Junta Directiva, i decidir sobre el nomenament de la renovació 

dels seus membres cessants o vacants. A la convocatòria de l‘Assemblea haurà hagut de figurar 
inexcusablement aquest punt a l‘ordre del dia. 

e) Aprovar el reglament intern de funcionament de la Societat per la majoria de vots dels presents. 
f) Atendre els precs i les preguntes. 

 
Article 14. Les funcions de les Assemblees Generals Extraordinàries de Socis són l‘estudi de les proposicions incloses 
en l‘ordre del dia de la convocatòria i la presa d‘acords en aquest respecte. 
 
És imprescindible la convocatòria de l‘Assemblea General Extraordinària de socis per a: 
 

a) La reforma dels estatuts que afectin l‘estructura de la societat. 
b) La fusió o dissolució de la Societat. 
c) La remoció dels membres de la Junta Directiva. 
d) El canvi del domicili social. 

 
Article 15. La Junta Directiva governa, administra i representa la Societat, seguint les normes establertes per 
l‘Assemblea General de Socis, i executa els acords adoptant les mesures i resolucions que calguin. 
 
La Junta Directiva està composta per un mínim de 12 membres i un màxim de 16: President, fins a tres Vicepresidents, 
Tresorer, Secretari General, Sotssecretari General i Vocals. 
 
L‘elecció és a títol personal i cessarà automàticament en el càrrec qui representi una persona jurídica si aquesta deixés 
de ser associada o en perdre aquell la seva representació. 
 
La renovació dels membres de la Junta Directiva es farà cada tres anys i els mandats estan limitats a dos consecutius, 
de manera que els membres només podran ser elegits dues vegades seguides per al mateix càrrec. 
 
A més del torn de renovació esmentat, a la reunió anual de l‘Assemblea General Extraordinària de Socis podran ser 
coberts els càrrecs de membre que estiguin vacants, però només per al temps que falti per complir el període de tres 
anys en el càrrec. 
 
Per a poder ser elegit és imprescindible estar al corrent de les obligacions socials. 
 
Els càrrecs de la Junta Directiva no donaran dret a cap mena de retribució ni remuneració. 
 
Article 16. 
Els membres de la Societat que vulguin optar a qualsevol càrrec de la Junta Directiva hauran de presentar les seves 
candidatures acompanyades de l‘aval de deu socis. La Junta fixarà el termini de presentacions, donarà als socis tota la 
informació sobre els candidats i convocarà els socis a participar en les eleccions. 
 
Les candidatures poden ser lliures per a qualsevol càrrec o en llista tancada, que inclourà obligatòriament els noms 
dels candidats a President i a Secretari General. En aquest cas, s‘entendrà que un vot per a la llista equival a un per a 
cada un dels seus components. 
 
Els socis hauran de votar de forma presencial en Assemblea General Extraordinària convocada expressament per a 
aquestes eleccions o podran exercir el vot per correu.  
 
Resultaran elegits automàticament per a cada càrrec els qui hagin tret més vots. Si algun càrrec no quedés cobert el 
decidirà la Junta formada entre els seus components mitjançant votació. 
 
Article 17. En cas de baixa, renúncia, defunció o pèrdua de condició de soci d‘un membre de la Junta Directiva, 
aquesta designarà per votació el soci extern que l‗hagués de substituir, excepte si la baixa afectés el President o el 
Secretari General, en què assumirien els seus càrrecs, respectivament, el Vicepresident o el Sotssecretari General fins 
a les properes eleccions reglamentàries, designant-se igualment el seu respectiu substitut entre la Junta i un soci 
extern per a cobrir la vocalia vacant. 
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Article 18. Correspon a la Junta Directiva: 
 

a) El govern directe de la Societat. 
b) Executar les resolucions de l‘Assemblea General. 
c) Nomenar i separar el personal que calgui, fixant les atribucions corresponents i la compensació econòmica. 
d) Adaptar els estatuts a les normes oficials que no afectin l‘estructura social.. 
e) Establir serveis exclusius o en comú amb altres entitats. 
f) Preparar els comptes de resultats anuals. 
g) Preparar els pressupostos ordinaris i extraordinaris d‘ingressos i despeses i acordar les aportacions dels 

socis. 
h) Obrir, moure i cancel·lar els comptes bancaris, en els quals tindran firma el President i el Tresorer. 
i) Acordar, en cas d‘urgència, mesures econòmiques extraordinàries de les quals donarà compte a la pròxima 

Assemblea General de Socis. 
j) Cobrir de forma provisional els llocs de membres vacants. 
k) Incoar i resoldre expedients a socis amb les formalitats prescrites en aquests estatuts. 
l) Proposar nous projectes, activitats i serveis que persegueixin els objectius de difusió i promoció de 

l‘onomàstica (web, publicacions, congressos o jornades, etc.), i fer-ne el seguiment. 
m) Establir delegacions. 
n) Donar d‘alta o baixa als socis, d‘acord amb el Reglament. 

 
Article 19. Les funcions del President són: 
 

a) Representar la Societat i actuar en nom seu amb plena capacitat contractual. 
b) Cercar recursos econòmics. 
c) Establir relacions amb entitats de l‘àmbit de la Societat per obtenir finançament i/o impulsar i desenvolupar 

projectes i activitats conjuntament. 
d) Assistir als actes organitzats per la Societat o a aquells actes en els quals la Societat participi. 
e) Convocar la Junta Directiva i les Assemblees i assenyalar el dia i hora de la reunió. 
f) Presidir les Assemblees Generals de Socis i les reunions de la Junta Directiva i dirimir els empats en cas de 

votació. 
g) Firmar les actes de les Assemblees i Juntes que presideixi i les comunicacions a les autoritats i corporacions. 
h) Posar el vistiplau a les certificacions que expedeixi el Secretari. 

 
Article 20. Les funcions del Vicepresident són substituir el President en cas d‘absència, impossibilitat o vacant o actuar 
per delegació del President si la Junta ho demana. 
 
Article 21. Correspon al Tresorer: 
 

a) Vetllar per la bona marxa econòmica de la Societat, revisant la situació patrimonial, les inversions, els 
comptes corrents i l‘estat de caixa. 

b) Fer els pagaments i les transferències. 
 
Article 22. Les funcions del Secretari General són: 
 

a) Dirigir els projectes i fer acomplir els objectius de la Societat. 
b) Executar aquelles tasques assignades per la Junta Directiva amb el suport de la secretaria tècnica i 

administrativa. 
c) Organitzar reunions de treball amb aquelles entitats amb les quals la Societat col·labora. 
d) Presentar la memòria de la Societat. 
e) Redactar i firmar els documents que emanin de la Junta Directiva. 
f) Signar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals de Socis. 
g) Signar l‘informe anual de l‘actuació de la Junta Directiva. 

 
Article 23. Correspon als vocals: 
 

a) Intervenir en el govern de la Societat mitjançant la seva assistència a les reunions de la Junta Directiva. 
b) Formar part de les ponències i comissions de la Junta Directiva i exercir les funcions específiques que els 

siguin confiades. 
 
Article 24. La Societat no té cap patrimoni fundacional. Els seus recursos econòmics estan constituïts per: a) recursos 
ordinaris: les quotes anuals dels socis actius; b) recursos extraordinaris: les aportacions dels socis protectors i les 
subvencions i els donatius que puguin ser-li concedits per mitjà de convenis amb altres entitats, i que la Junta Directiva 
accepti. 
 
Article 25. La modificació d‘aquests estatuts, quan afecti l‘estructura social de la Societat,  haurà de ser acordada per 
l‘Assemblea General Extraordinària de Socis convocada amb aquesta finalitat. 
 
La simple adaptació del text d‘aquests estatuts a normes oficials que no afectin l‘estructura social podrà ser acordada 
per la Junta Directiva per unanimitat dels membres assistents a la reunió convocada amb aquesta finalitat, sempre que 
hi assisteixin la meitat més un dels membres de la Junta Directiva. Si no hi ha unanimitat, l‘adaptació s‘haurà de 
sotmetre a la primera Assemblea General Ordinària o Extraordinària de Socis que se celebri. 
 
Article 26. La dissolució o fusió de la Societat amb una altra requerirà la reunió de l‘Assemblea General Extraordinària 
de Socis convocada exclusivament amb aquest objecte. L‘acord s‘haurà d‘adoptar pel vot favorable de les dues 
terceres parts dels socis presents o legalment representats a l‘assemblea. 
 



Societat d‘Onomàstica, memòria 2009 

 

 

 
35 

Un cop acordada la dissolució, una comissió de cinc membres designada amb aquesta finalitat actuarà com a 
liquidadora. Aquesta comissió establirà l‘inventari-balanç definitiu dels béns de la Societat i en durà a terme el procés 
liquidador. Si en acabar aquest procés existeix un romanent, aquest serà lliurat a l‘entitat cultural que designi 
l‘Assemblea General de Socis. 
 
Article 27. Un Reglament regularà el funcionament de la Societat en tot allò que no estigui previst en aquests estatuts, i 
haurà de ser aprovat per dues terceres parts de la Junta Directiva en la reunió convocada per a aquest efecte. 
 
 
Article transitori. Aquests estatuts substituiran els anteriors. En un termini màxim de tres mesos a partir de la seva 
entrada en vigor es convocaran eleccions. 
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8.1. Annex 2: Reglament 2009 
 
REGLAMENT INTERN DE LA SDO 
 
1.- Del reglament i dels membres de la Societat 
 
Article 1. L‘objecte d‘aquest reglament és regular el funcionament de la Societat d‘Onomàstica en les qüestions de 
detall no esmentades en els seus estatuts. 
 
Article 2. La sol·licitud d‘associació és el tràmit previ per ingressar a la Societat i ha d‘anar acompanyada de la 
documentació establerta. Cal satisfer alhora les aportacions econòmiques. La sol·licitud haurà d‘anar avalada amb la 
signatura de dos socis actius de la SdO. Si es tracta d‘una persona jurídica, ha de concretar el nom de la persona física 
que la representarà. 
 
Article 3. A la vista de la sol·licitud d‘associació i de la documentació presentada, la Junta Directiva acordarà o 
denegarà l‘acceptació com a soci. L‘acord de la Junta Directiva serà comunicat per escrit al sol·licitant, el qual podrà 
recórrer davant la mateixa Junta Directiva i, si aquesta confirmés el seu primer acord, a l‘Assemblea General de Socis. 
 
Article 4. Les sol·licituds d‘associació acceptades seran inscrites al llibre de registre de socis. 
 
Article 5. L‘incompliment de les obligacions o les normes per part d‘un soci o la comissió de fets contraris a la relació 
harmònica amb els altres socis o amb els òrgans de govern podran ser sancionats per la Junta Directiva, havent-ne 
tramitat prèviament un expedient.  
 
El soci sancionat podrà recórrer a l‘Assemblea General de Socis mitjançant un escrit presentat dintre dels quinze dies 
següents a la notificació de l‘acord de sanció. 
 
Article 6. El descobert de les aportacions econòmiques serà motiu d‘exclusió sense expedient previ. S‘acusarà la 
morositat per carta certificada i el soci tindrà un mes per liquidar el seu descobert. Si no ho fa, serà baixa a la Societat. 
En el cas de voler-s‘hi reintegrar, haurà de pagar les aportacions econòmiques pendents. 
 
Article 7. La condició de soci protector podrà ser concedida a les persones o entitats que ofereixin l‘ajuda econòmica o 
una ajuda científica i/o material a la Societat. L‘acord de concessió serà adoptat per la Junta Directiva, la qual podrà 
deixar-lo sense efecte en el cas de cessar els motius de l‘atorgament. 
 
2. De l’Assemblea General 
 
Article 8. La convocatòria per a les Assemblees Generals de Socis, tant per a les ordinàries com per a les 
extraordinàries, s‘haurà de fer almenys amb quinze dies d‘antelació i s‘hi hauran de fer constar els assumptes que 
componen l‘ordre del dia. 
 
Correspon al president convocar i fixar la data i l‘hora per a celebrar les Assemblees.  
 
Article 9. Les Assemblees Generals de Socis se celebraran en primera convocatòria quan hi assisteixin més de la 
meitat dels socis, presents o representats. Si no és així, se celebraran en segona convocatòria mitja hora després, 
qualsevol que sigui el nombre de socis assistents. 
 
Perquè els acords siguin vàlids hauran de ser adoptats amb vot majoritari simple, llevat dels casos de modificació dels 
estatuts i de fusió o dissolució de la Societat, per als quals casos serà imprescindible, en primera convocatòria, el vot 
favorable de la meitat dels socis i, en segona convocatòria, el de dues terceres parts dels socis assistents, presents o 
representats. 
 
Les votacions seran nominals o secretes segons el criteri de la presidència, llevat que l‘Assemblea General de Socis 
opti per aquesta darrera forma havent-ho proposat més del vint per cent dels socis assistents, presents o representats.  
Els socis poden delegar la representació i el vot en un altre soci o en un membre de la Junta Directiva, mitjançant una 
comunicació adreçada al president de l‘Assemblea (abans del seu començament), llevat per a l‘elecció dels membres 
de la Junta (v. Art. 16 dels Estatuts). Només s‘admetran fins a dues delegacions de vot per cada membre. 
 
3. Del govern i la Junta Directiva 
 
Article 10. La Junta Directiva es reunirà com a mínim un cop a l‘any, sempre que ho disposi el president o quan ho 
demani una quarta part dels seus components. 
 
Les reunions es convocaran almenys amb quatre dies d‘antelació. 
 
L‘assistència a les reunions és obligatòria i, en el cas que no s‘hi pugui assistir, cal excusar l‘assistència. La Junta 
podrà substituir un dels seus membres si mostra absentisme sense justificar.  
 
Article 11. L‘elecció dels membres de la Junta Directiva es farà mitjançant sufragi lliure i secret.  
 
Els socis que desitgin votar per correu podran fer-ho d‘acord amb les disposicions de la Junta Directiva. Se‘ls enviarà 
una butlleta, que un cop complimentada hauran d‘introduir en un sobre. Aquest, un cop clos, s‘introduirà juntament amb 
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una còpia del seu DNI en un sobre major, a l‘exterior del qual s‘indicarà ―Votacions per a la Junta Directiva‖, juntament 
amb el nom del votant i la seva signatura, i s‘enviarà a la Secretaria de la Societat, de manera que hi sigui abans del 
dia de l‘Assemblea de la votació general. Els sobres seran oberts en presència del Secretari General i dos testimonis. 
Article 12. Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria de vots dels membres presents i seran vàlids si hi 
assisteixen deu membres en sessió de primera convocatòria o qualsevol nombre si fos de segona convocatòria.  
Els membres absents podran delegar el seu vot. Només s‘admetrà una delegació de vot per persona. 
 
El vot del President és diriment si hi ha empat en una votació. 
 
4. De la modificació del Reglament 
 
Article 13. Aquest reglament es pot modificar amb aprovació de l‘Assemblea per majoria simple o de les dues terceres 
parts dels assistents a la Junta Directiva convocades per a aquest efecte. 

 
 


