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Inscripcions 
 

- Inscripció gratuïta: obligatori omplir la fitxa d’inscripció. 
- Inscripció de 5€ si es vol un certificat acreditatiu de l’assistència 
a la Jornada (l’ingrés s’ha de fer al número de compte ES12 2100 
0021 52 0200352009 i cal fer-hi constar el concepte “Jornada 
d’Onomàstica” i el nom complet de la persona). 
 
Secretaria i lloc de la Jornada 
 

La Jornada es desenvoluparà a la Sala d’Actes de l’Institut 
d’Estudis Vallencs (C/ Jaume Huguet, 1. 43800 Valls, Tarragona. 
Tel.: 977 600 660. A.e.: iev@iev.cat).     
 
Comitè científic 
 

Moisès Selfa (UdL), Anna Maria Corredor (UdG), Eugeni Perea 
(UNED), Margarida Aritzeta (URV-IEV), Xavier Salat (IEV), 
Francesc Murillo (IEV), Sònia Vaquer (IEV). 
 
Coordinació tècnica 
 

Ventura Castellvell, Francesc X. Domingo, Olga Ger, Mònica 
Moragas, Sònia Vaquer. 
 
Fitxa d’inscripció 
 

La inscripció és obligatòria i gratuïta. 
Període d’inscripció: de l’1 de maig al 15 de novembre. 
 
 
Nom i cognoms:_______________________________________ 
 
NIF: 
 
Adreça i població:  
 
Adreça electrònica: 
 
Telèfon de contacte:____________________________________ 

 

 
Imatge portada: 

Donació del Camp de Tarragona per Ramon Berenguer III a l’arquebisbe Oleguer 
 (Fons de l’ACAC. Ajuntament de Valls. Pergamí 1). 

 

Imatge contraportada: 
Fragment del Mapa de la Corona d’Aragó (1633). Imatge cedida. 



Presentació de la Jornada 
 

A la comarca de l’Alt Camp, com a tots els territoris de parla 
catalana, hi podem trobar unes particularitats de parla i 
costums. Geogràficament parlant, també forma part del Camp 
de Tarragona, una plana que engloba les comarques de l’Alt 
Camp, del Baix Camp i del Tarragonès, i hi comparteix 
peculiaritats en l’àmbit lingüístic i sociocultural. Però també 
s’ubica al peu de les Muntanyes de Prades i guarda relació amb 
veïnes comarques de la Conca de Barberà o del Priorat. I és per 
aquesta peculiaritat orogràfica que s’ha inclòs aquest àmbit dins 
la Jornada. 
 
L’onomàstica és una branca de la Lingüística que estudia els 
noms propis i que inclou diverses especialitats: l’antroponímia 
(estudis dels noms de persona), la toponímia (estudi dels 
topònims o noms de lloc), l’hodonímia (estudi dels noms de les 
vies públiques), etcètera. Per tant, l’onomàstica és un 
instrument valuós per al coneixement del territori, de la llengua i 
dels seus habitants que genera curiositat i debats científics.  
 
Són molt diverses les disciplines que estan lligades a aquesta 
part de la lingüística, com ara: la biologia, la història, la 
geografia, la cartografia, l’antropologia, la literatura... Els noms 
de persona, els cognoms, els renoms i els sobrenoms, les 
llegendes, l’orografia, el paisatge, els fenòmens meteorològics 
l’urbanisme... i fins i tot les variants dialectals de cada zona 
tenen molta rellevància en el seu estudi.  
 
Aquesta Jornada es presenta com una bona oportunitat per 
estudiar i divulgar la toponímia i antroponímia de la nostra 
comarca i el seu entorn, i per aprofundir en la genuïnitat 
territorial de la nostra geografia física i humana. 
 

Objectius 
 

- Contribuir a l’onomàstica catalana amb els resultats de les 
recerques a la nostra comarca. 
- Estendre el coneixement dels noms de lloc i de persona de l’Alt 
Camp i les Muntanyes de Prades actuals o del passat: l’origen, la 
seva vitalitat o desaparició, i la relació amb els àmbits científics i 
culturals. 
- Difondre els estudis d’onomàstica (llibres o articles) realitzats 
fins ara, d’àmbit nacional o local, sobre l’Alt Camp i les 
Muntanyes de Prades. 
- Fomentar l’estudi i la divulgació de l’onomàstica local i 
relacionar-la amb la de les comarques veïnes. 
- Generar debats al voltant dels noms propis (topònims 
polèmics, alteracions onomàstiques, etimologies populars...) 
- Afavorir la realització de reculls onomàstics municipals 
(generals o parcials). 
- Conèixer els estudis d’onomàstica d’altres territoris per 
potenciar l’intercanvi de coneixements, mètodes i resultats. 
 

 

 

Temes 
 

Hi té cabuda qualsevol tipus d’estudis onomàstics 
(antroponímics, toponímics, etc.), preferentment emmarcats a la 
comarca de l’Alt Camp i les Muntanyes de Prades. Els temes 
estan oberts a les disciplines més diverses: llengua i literatura, 
ciències naturals, ciències socials, etc. 
 

Temes específics 
 

Com a suggeriment, es poden seguir diverses línies temàtiques: 
 

a) Fonts documentals i/o orals per a l’estudi de l’onomàstica. 
b) Antroponímia històrica de la comarca de l’Alt Camp i les 
Muntanyes de Prades. 
c) Toponímia de la comarca de l’Alt Camp i les Muntanyes de 
Prades. 
d) Hodonímia o onomàstica urbana (carrers, places, edificis 
singulars...). 
e) Malnoms i noms de casa. 
f) Reculls d’onomàstica i tesis doctorals. 
g) Onomàstica i literatura.  
h) Onomàstica diversa: noms de vents, núvols, campanes, 
animals, jocs... 
i) Qualsevol altre tema d’onomàstica catalana. 
 
 

Programació  
 
Més endavant s’elaborarà el programa de la Jornada, amb el 
detall de les ponències i comunicacions que es presentaran 
durant tot el dia. 
 

Comunicacions 
 

Les propostes de comunicació per a la Jornada s’han de fer 
arribar per correu electrònic des d’ara i fins al 5 de setembre de 
2016 a la secretaria d’organització de la Jornada (iev@iev.cat). 
Els interessats hi han d’indicar les seves dades personals (nom, 
adreça de correu electrònic i domicili) i un text amb el títol i un 
resum de la comunicació d’una extensió d’entre cinc-cents i dos 
mil caràcters. El termini per presentar aquests resums finalitza el 
mateix 5 de setembre de 2016. 
 
El text definitiu, que haurà de tenir una extensió màxima de 
35.000 caràcters, s’haurà de lliurar a la secretaria de l’Institut 
d’Estudis Vallencs (C/ Jaume Huguet, 1. 43800 Valls -Tarragona) 
o bé s’haurà d’enviar per correu electrònic a iev@iev.cat, com a 
molt tard, el dia 26 de novembre de 2016, dia de la Jornada.     
 
Les ponències i comunicacions seleccionades seran publicades a 
la revista de l’IEV  Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de l’Alt 
Camp. 
 
 


