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XXVII Jornada d’Antroponímia i Toponímia de la UIB

Onomàstica i identitat, un repte universal i multiescalar

Manacor, 24 i 25 d’octubre de 2014
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Programa del divendres 24 d’octubre

9.30 h Recepció d’inscrits i lliurament del material

10 h Parlaments d’inauguració  

10.15 h Conferència inaugural

«Antoni M. Alcover i la importància de l’onomàstica», a càrrec de M. Magdalena Gelabert — 
(Institució Antoni M. Alcover)

11 h Pausa i cafè

11.30 h Comunicacions del tema: L’aportació de mossèn Alcover a l’onomàstica catalana

(Coordinació: M. Magdalena Gelabert)

«L’etimologia de la toponímia major valenciana en l’obra de mossèn Alcover», a càrrec de 1) 
Ramon Ferrer i Emili Casanova. 

«Toponímia de les fites en els itineraris d’algunes rondalles d’Antoni Maria Alcover», a 2) 
càrrec de Miquel Grimalt Gelabert. 

«Els topònims i els antropònims als quaderns de camp d’Antoni M. Alcover»,3)  a càrrec de 
Maria Pilar Perea. 

12 h Comunicacions del tema: Paisatge, onomàstica i identitat

(Coordinació: Miquel Grimalt)

«Les referències toponímiques com a indicador de la percepció del paisatge en obres 1) 
literàries d’autors manacorins», a càrrec de Joan Caldentey i Brunet i Florentina Torrens 
i Bonet. 

«Toponímia de Cardó. Conflictes, religió i lleure», a càrrec de Ventura Castellvell. 2) 

«El turisme residencial: impacte en la toponímia i la identitat de la Marina Baixa (País 3) 
Valencià)», a càrrec d’Àngels Domènech i Garcia i Francesc Xavier Llorca i Ibi.

«Toponímia històrica i identitat a Mallorca. Un assaig d’anàlisi evolutiva a través de la 4) 
cartografia (segles xvi-xviii)», a càrrec d’Antoni Ginard i Joan Bauzà. 

«Topònims mallorquins com a indicadors de la identitat dinàmica del paisatge vegetal», a 5) 
càrrec de César López i Leiva, Pablo Herreros i Cantis, Jorge Cuevas i Moreno i Esteban 
Marcos i Ruiz. 

«Toponímia i territori. Consideracions entorn de la problemàtica i l’aplicació cartogràfica 6) 
de la seva interrelació», a càrrec d’Antoni Ordinas i Garau. 

«La toponímia dels espais imaginaris», a càrrec d’Antoni Picazo i Muntaner. 7) 

«La hidronímia com a reflex de l’estat ecològic dels cursos fluvials catalans: estudi d’alguns 8) 
exemples del Principat», a càrrec d’Albert Santasusagna i Riu i Joan Tort i Donada.

«Un substrat toponímic factor d’identitat de la protodiòcesi d’Elna (Catalunya Nord)», a 9) 
càrrec de Michel Sauvant. 

«Els noms de les vies d’escalada al massís de Montserrat», a càrrec de Pau Tomé i Dessy.10) 
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14 h Dinar

16 h Comunicacions del tema: Els antropònims com a claus d’identitat

(Coordinació: Joan Miralles)

«Qui ets? Com et diuen? Experiència i balanç d’una campanya municipal de normalització 1) 
de noms i cognoms», a càrrec de Josep Andrés i Torres. 

«La importància de dir-se... un signe d’identitat personal», a càrrec de M. Carmen 2) 
Azpelicueta Criado. 

«Identificació de les famílies més rellevants i aproximació a l’origen i significat dels seus 3) 
renoms: el poble de Son Servera», a càrrec de Pedro Fidel Castro i Lliteras i Joan Estelrich 
i Llull.

«La vida secreta de les paraules: l’apassionant món de les etimologies» i «L’origen dels 4) 
noms i cognoms catalans», a càrrec d’Antoni Janer i Torrens.

«Els antropònims de s’Estanyol de Migjorn», a càrrec d’Antoni Miquel Lucas i Vidal.5) 

«Malnominació i identitat política. El cas dels 6) fogoneus i els pellosos a Llorito i Sineu», a càrrec 
d’Andreu Ramis i Puig-gros. 

17.15 h Comunicacions del tema: Toponímia i noves tecnologies: reptes, oportunitats i perills

(Coordinació: Joan Tort)

«Imatgies. Una xarxa toponímica», a càrrec de Jesús Bernat i Agut. 1) 

«Presentació del Manual de toponímia de l’AVL», a càrrec d’Emili Casanova i Herrero i 2) 
M. Teresa Mollà i Villaplana.

«La gestió i el control dels noms geogràfics de les Illes Balears: necessitat de creació d’un 3) 
nomenclàtor georeferenciat», a càrrec d’Eulàlia Fons i Carbonell.“

18 h Torn de paraules i conclusions 
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Programa del dissabte 25 d’octubre

9.30 h Comunicacions del tema: Toponímia de les illes Balears: de la microescala a la macroescala

(Coordinació: Antoni Ordinas)

«Distribució altimètrica de la fitotoponímia mallorquina», a càrrec de Gabriel Alomar i 1) 
Garau i Joan Bauzà i Llinàs. 

«Cartografia tipològica dels noms de carrer de la ciutat de Palma (Mallorca)», a càrrec de 2) 
Gabriel Alomar i Garau i Josep Fortesa i Bernat.

«Possible origen tardo-romà dels parcel·laris d’alguns pobles de Mallorca: la trama urbana 3) 
de Porreres i d’altres relacionats», a càrrec d’Antoni Borràs i Seguí.

«Recull de talassonímia mallorquina», a càrrec de Francesc Canuto i Bauçà.4) 

«Noms de lloc esotèrics i divins de Mallorca», a càrrec de Vicenç Carbonell i Virella. 5) 

«La toponímia als itineraris de la guia de Mallorca de Josep Pla», a càrrec de Rosa Català 6) 
i Marticella. 

«Recensiva de la onomástica del Corpus Cavernario Mayoricense», a càrrec de J. A. Encinas 7) 
S. 

«Una nova aportació al topònim Lluc balear», a càrrec d’Antoni Jaquemot.8) 

«Ses Fontanelles (s’Arenal), nom d’un aiguamoll? Aclariments historico-toponímics de la 9) 
zona», a càrrec de Dídac Martorell.

«Àrab o romànic? Sobre l’origen del topònim de Coma-Sema», a càrrec de Mateu Morro 10) 
i Marcé. 

«Microtoponímia d’un monestir. El monestir de la Concepció de la Verge Maria de Sineu», 11) 
a càrrec d’Andreu Ramis i Puig-gros i Joan Vanrell i Torelló.

«La petjada valenciana en la toponímia d’Eivissa i Formentera»,12)  a càrrec d’Enric Ribes i 
Marí.

11.30 h Pausa i cafè

12 h Torn de paraules, conclusions i cloenda

12.30 h Itinerari pel nucli urbà de Manacor, a càrrec de Miquel Grimalt i Sebastià Sansó.
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Organització: 


