XXIX JORNADA
D’ANTROPONÍMIA
I TOPONÍMIA
Algaida, 4 d’octubre de 2019
Casal Pere Capellà

Programa
9 h: Recepció dels assistents
9.15 h: Inauguració de la jornada a càrrec de les autoritats
9.30-10.15 h: Conferència inaugural
«Sobre els trets lingüístics representats en els topònims del NOTIB», a càrrec del doctor Joan Miralles i d’Ariadna Olives, Josep Ramon Santiago i Mar Umbert

10.15-11.15 h: Presentació de comunicacions
a) Toponímia. Aspectes geogràfics
«La qüestió xueta a Mallorca. Una radiografia geogràfica», a càrrec de Víctor Picó
«El Nomenclàtor de toponímia de Menorca: procés de disseny i metodologia de treball», a càrrec de
Marc Rosés i Xavier Gomila
«School Names in Southern Province, Zambia: A Critical Toponymic Perspective», a càrrec de Khama Hang’ombe

11.15-11.30 h: Torn de preguntes sobre les comunicacions presentades
11.30-12 h: Pausa i cafè
12-13.45 h: Presentació de comunicacions
b) Toponímia. Aspectes històrics
«Mallorca, 1579. Mapes, vistes i topònims», a càrrec d’Antoni Ginard i Andreu Ramis
«Els noms dels carrers de s’Arracó al llarg de la història», a càrrec de Maria Serrano
«La toponímia preromana balear», a càrrec de Mateu Morro
«Els topònims de s’Arenal sorgits arran del boom turístic i la nova toponímia», a càrrec d’Omar
Trujillo i Dídac Martorell
«Place Names at the Crossroads of Colonial and Postcolonial Denominations in Multilingual Contexts: The Case of Algerian Toponymic Landscape», a càrrec de Zouleykha Belabbes
«Microtoponímia actual de l’antiga possessió de Binitaref (Sineu)», a càrrec d’Antoni Ginard, Andreu
Ramis i Joan Vanrell

c) Antroponímia. Aspectes filològics i històrics
«Els prenoms manacorins entre el final del segle XX i el començament del segle XXI: de la tradició a
la modernitat», a càrrec d’Antoni Bauçà i Marina Vanrell
«État civil et système patronymique en Algérie», a càrrec de Yamina Taibi-Maghraoui
«Procedimientos de singularización del nombre de pila en las niñas cubanas», a càrrec de Luis Ramón Campo

13.45-14 h: Torn de preguntes sobre les comunicacions presentades i cloenda de les
comunicacions, a càrrec del doctor Antoni Ginard
14.30 h: Dinar (opcional)
16 h: Passeig per la història d’Algaida
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