>>>>>VERSIÓ DEFINITIVA<<<<<
11:30 h. Ponència 1
Elvis Mallorquí
“Masos medievals i cognoms endèmics a les terres de Girona”

16:30 h. Ponència 2
Fèlix Bruguera
“El recull toponímic d’Osor: metodologia i recerca”

12’15 h. Lectura de comunicacions en grups de quatre
(10 min. cadascuna, 2 folis per una cara)

17’15 h. Lectura de comunicacions en grups de quatre
(10 min. cadascuna, 2 folis per una cara)

ANTROPONÍMIA

TOPONÍMIA

Narcís Gascons
Pervivència del cognom Gascons en el mas Ros de Sant Joan de Palamós

Joaquim Mundet i Dolors Grau
Estudi sobre toponímia dels veïnats de Cassà de la Selva

Anna-Maria Corredor
Acusats i condemnats de la Selva i altres comarques
durant la Guerra del Francès segons la Gazette de Gironne (1812):
aportació a l’antroponímia catalana

Lourdes Oliveras
Aproximació a la toponímia del vessant septentrional de les Gavarres.
Els noms de lloc de Madremanya

Montse Xirgu
Masies en el Lloret rural: les seves denominacions
Pol Bisbe
Els noms dels masos de Bordils
Jordi Romaguera, Josep Viñolas i M. Mercè Torrellas
Estudi dels cognoms torderencs
i evolució de la població a Tordera (s. XI-XVIII)
Anna Llansó Solà
La catalanització de cognoms francesos (s. XVII-XVIII):
la família Encesa de Granollers de Rocacorba
Santi Arbós
La singularitat dels cognoms de la Selva
Narcís Figueras
Esteve Fàbregas i Barri i l’onomàstica lloretenca

Ricard Teixidor
La toponímia de l‘antic veïnat d‘Ermedans (baronia de Brunyola)
Lluís Llagostera
Noms de lloc i de cases a la Cellera de Ter:
del mapa de Juli Serra (1890) a la tradició popular
Antoni Jaquemot
Els noms de “pala” a les roques, pedres, muntanyes i penyes
Ventura Castellvell
La immigració occitana a la costa de la Selva el 1637
Joan Domènech
L’aportació de Joan Sala Lloberas a la toponímia costanera de la Selva
Agustí M. Vilà
Onomàstica naval lloretenca: el nom de les nostres naus.
Narcís Figueras
Onomàstica literària: toponímia major selvatana en la ficció

