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La Societat d’Onomàstica, la Institució Pública Antoni M. Alcover i la Universitat 
de les Illes Balears convoquen el II Congrés de la Societat d’Onomàstica i la XXVII 
Jornada d’Antroponímia i Toponímia de la UIB, sota l’enunciat general Onomàstica 
i identitat, un repte universal i multiescalar. 

El programa d’aquesta reunió científica té com a objectiu abastar aspectes 
toponímics, antroponímics, onomàstics, paisatgístics i la influència de les noves 
tecnologies en aquests camps de coneixement, així com l’aportació de la figura de 
mossèn Alcover a l’onomàstica catalana. La darrera sessió d’aquest congrés constarà 
d’un itinerari pel barri antic de Manacor. D’ara en endavant, ja podeu consultar el 
programa definitiu d’aquesta activitat a l’enllaç següent, també disponible al web 
<slgonomastica.uib.cat>.

Pel que fa a les comunicacions definitives, els autors hauran de trametre els textos 
a la secretaria d’organització abans del 15 de desembre de 2014, d’acord amb les 
bases de presentació de comunicacions que trobareu en aquest enllaç. En cas de no 
rebre la comunicació dins el termini anteriorment esmentat, el treball no es podrà 
publicar. 

Quant a les inscripcions, el termini es tancarà una setmana abans de la realització 
del Congrés (el dia 18 d’octubre de 2014). Les inscripcions només es podran fer 
en línia a través d’aquest formulari, també disponible al web <slgonomastica.uib.
cat>. Les persones que s’inscriguin a través d’aquest formulari i assisteixin als actes 
programats, rebran un certificat d’assistència que es lliurarà al mateix congrés. 
Així doncs, s’entén que, si no s’ha fet la inscripció prèvia al Congrés mitjançant el 
formulari d’inscripció, no es té dret a certificat.

Des d’aquí us convidam a tots a assistir-hi. 

http://slg.uib.cat/digitalAssets/283/283437_programa_antroponimia_toponimia.pdf
https://cms.uib.es/infoglueDeliverWorking/digitalAssets/284/284202_II_circular_comunicacions_1.pdf
http://slg.uib.cat/Formulari-dinscripcio-al-Congres/
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Organització: 




