
JORNADA D’ONOMÀSTICA DE LA RIBERA D’EBRE 

IV JORNADA DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA 

VII JORNADA D’ESTUDIS LOCALS I TERRITORIALS CARMEL BIARNÉS  

 

17 i 18 D’OCTUBRE DE 2015 (Móra d’Ebre i Ascó) 

 

CANVIS EN EL PROGRAMA . El programa que es va distribuir el mes de març 

d’enguany tenia previst per al diumenge dia 18 un desplaçament en barca de Móra 

d’Ebre a Ascó. Aquest viatge s’ha suspès perquè el llagut que havia de fer els 

recorregut està fora de servei. Això ens ha obligat a programar de nou les activitats del 

diumenge i la comunicació que des del llagut ens havia de fer Josep Antoni Collazos 

Ribera serà l’última de la Jornada d’Onomàstica.   

  

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA  per als oients. Cal indicar nom cognoms, adreça, població i 

correu electrònic.  

 

INSCRIPCIÓ AL DINAR  (càtering) 20 euros. L’ingrés s’ha de fer al compte núm. 2013 

3014 22 0210167369 i s’ha de notificar abans del dia 15 d’octubre a la secretaria del 

CERE cere@riberadebre.org indicant nom i cognoms, adreça, població i correu 

electrònic.  

 

PROGRAMA 

 

DISSABTE  MATÍ, 17 d'octubre. Teatre Municipal La Llanterna, Móra d’Ebre  

 

9'15  Recepció d'inscrits i lliurament de material 

 

10h  Inauguració de la jornada 

 

10'30  Ponència 

 

- Els plaers de la investigació onomàstica. Experiè ncies i metodologia , a 

càrrec d’Eugeni Perea 

 

11'15  Pausa cafè 

 

11'45  Comunicacions (15 minuts cada comunicació: exposició i debat)   



- Cartografia lingüística de noms topogràfics. El M ontsià , Àngela Buj Alfara 

- Carponímia  de la Ribera d’Ebre , Maite Cot Ardévol  

- Noms ibèrics a la Ribera d’Ebre , Antoni Jaquemot       

- Noms de lloc esotèrics i divins de les Terres de l’Ebre , Vicenç Carbonell 

Virella 

- Els noms franquistes dels carrers de la Ribera d’ Ebre (1950) , Jaume Aresté 

Bagés 

- Panoràmica onomàstica de la Ribera d’Ebre. De la monografia a la notícia 

local , Ventura Castellvell 

 

13'30  Cloenda de les activitats del matí 

 

14'00  Dinar al vestíbul del teatre (càtering) 

 

DISSABTE TARDA. Móra d'Ebre , al Teatre (La Llanterna) 

 

15'45   Comunicacions (15 minuts cada comunicació: exposició i debat).  

- La generació del Nomenclàtor Toponímic Valencià , Maite Mollà  Villaplana  

- La singularitat de la toponímia del Penedès i del  Camp de Tarragona , 

Ramon Marrugat Cuyàs 

- Els noms de les embarcacions fluvials i costeres segons les inscripcions 

de l’Ajudantia Militar de Tortosa (1883-1950) , Albert Curto Homedes i Laura 

Tienda Martínez  

- Una proposta de recuperació dels topònims genèric s com a base per a la 

didàctica de la geografia en medis urbans. L’exempl e del Samontà de 

l’Hospitalet de Llobregat , Rosa Català Marticella  

- Un nou mètode d’investigació per a desxifrar els topònims. El Pallars 

Sobirà com a banc de proves , Núria Garcia Quera 

- Lèxic i onomàstica específica riberenca. El cas d e la Séquia Reial del 

Xúquer , Josep Lluís Doménech Zornoza  

 

17'15  Pausa 

 

17'45  Comunicacions (15 minuts cada comunicació: exposició i debat) 

- Els oficis donen cognoms valencians: Estudi de qu ins sí i quins no , 

Ramon Ferrer i Emili Casanova 



- Gènesi i continguts de l’obra d’Artur Bladé Desum vila: Topònims de la 

vila de Benissanet i del seu terme municipal , Artur Bladé  Font 

- Set topònims rasquerans , Miquel S. Jassans 

- Els noms de casa de Capçanes (1931-1935) , Marta Pelejà, Jaume Teixidó 

- Noms de casa. Benissanet 2004 , Joana Medina Mañé 

 

19'00  Ponència 

Onomàstica i dialectologia a les Terres de l'Ebre , a càrrec de Pere Navarro 

 

19'45  Cloenda de la Jornada a Móra 

 

DIUMENGE 18 d’octubre. Casal Municipal d’Ascó  

 

9'30 Comunicacions (15 minuts cada comunicació: exposició i debat) 

- Evolució de la manera d’anomenar les dones entre els segles XIV i XX, 

segons documentació relativa a Vinebre, Sílvia Veà Vila 

- La toponímia asconenca en l’obra de Carmel Biarné s i Andreu Carranza. 

Proposta de rutes literàries , Montserrat Ferrús Salvadó 

- Toponímia i dialectologia: el parlar de la Palma d’Ebre a través dels seus 

topònims , Olga Cubells Bartolomé  

- Els noms dels carrers de la colònia química alema nya de Flix , Pere Muñoz 

Hernàndez 

- Noms, cognoms i renoms de Flix. El registre de co nductes del cirurgià 

Josep Arnavat (1797-1803) , Josep Antoni Collazos Ribera 

 

10'45 Pausa cafè 

 

11'15 Comunicacions (15 minuts cada comunicació: exposició i debat) 

- La toponímia com a clau per a la interpretació de l paisatge. El massís de 

Montserrat com a cas d’estudi , Pau Tomé i Dessy 

- Toponímia i paisatge fluvial: el cas de Lleida, Joan Tort Donada i Albert 

Santasusagna Riu  

- Toponímia i navegació fluvial: el tram de l’Ebre entre Ascó i Móra d’Ebre , 

Josep Antoni Collazos Ribera 

 

12’00 Ponència 

- Carmel Biarnés i l'estudi de la toponímia i l'ant roponímia , Jordi Ferrús  



 

13’00  Lliurament del VII Premi de Periodisme Carmel Biarnés 

 

13'30 Cloenda de la Jornada Carmel Biarnés i de la Jornada d'Onomàstica.  

 

JORNADA D’ONOMÀSTICA DE LA RIBERA D’EBRE 

 

ORGANITZA: 

  

 

 

 

AMB EL SUPORT DE: 

   

 

 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 

Direcció General d’Arxius, 

Biblioteques, Museus i Patrimoni 
Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre 
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