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PRESENTACIÓ

Ara fa onze anys que s’iniciaren les feines de camp del Nomenclàtor de toponímia de Menorca, projecte que
té com a objectiu la recollida sistemàtica i la normalització dels noms de lloc de Menorca. Després d’aquest
temps el projecte ha arribat a un punt d’inflexió important, perquè l’edat avançada de la gran majoria dels
informadors, que en són la principal font d’informació, i els problemes de finançament posen greument en risc
la seva viabilitat. A més a més, a causa dels pocs recursos i de la urgència de l’enquesta als informadors
orals, el projecte ha deixat moltes vegades de banda el vessant de comunicació pública, de manera que, a
Menorca, hi ha molta gent que no el coneix o que no sap quins objectius té i quina és la metodologia de
treball.
Per aquests motius, el Consell Insular de Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis organitzen la I Jornada de
Toponímia de Menorca. L’objectiu primer de la jornada és donar a conèixer el projecte del Nomenclàtor i el
seu estat de desenvolupament i, a partir d’aquí, explicar quin és l’estat de la normalització de la toponímia a
les Illes Balears, en relació amb el que es fa a Espanya i, més en general, a Europa. I, en segon lloc, la
jornada malda també per obrir un diàleg amb la societat menorquina sobre el present i el futur del projecte i
sobre la necessitat de la participació ciutadana per aconseguir d'enllestir-lo.

DIVENDRES 25
16.30 h Recepció dels participants.
16.45 h Obertura institucional a càrrec de Maite Salord, consellera de Medi
Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, i Cristina Rita,
presidenta del Consell Científic de l'IME.
17.00 h «El rescat dels nostres topònims i la salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de les Illes Balears», a càrrec d’Andreu Ramis Puig-Gros, president
del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears.
17.50 h «De Cala en Porter a Brussel·les: el camí i el perquè dels topònims a
Europa», a càrrec de Ricard Cots Torrelles, responsable de l'IDE Menorca.
18.20 h «El Nomenclàtor de toponímia de Menorca: origen, desenvolupament i
perspectives de futur», a càrrec de Xavier Gomila Pons, membre de la Secció
de Llengua i Literatura de l'IME i investigador principal del projecte.
19.00 h «Eines informàtiques per al Nomenclàtor de toponímia de Menorca», a
càrrec de Marc Rosés Arbonés, cap del departament de Cartografia de l'IDESGI.
19.30 h Torn obert de paraules
20.00 h Cloenda a càrrec de Miquel Àngel Maria Ballester, conseller de
Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca

DISSABTE 26
10.15 h Excursió toponímica amb barca pel Llatzeret
(Sortida des de Calesfonts)
Informació important
La inscripció a la Jornada i a l’excursió són limitades, ja que la capacitat
de la sala i de la barca dependrà de les mesures establertes amb motiu
de la COVID-19 en el moment de realització de l’activitat, per la qual
cosa s’acceptaran les inscripcions per rigorós ordre d’entrada a l’adreça
de correu electrònic adm.ime@cime.es.
El termini d’inscripció
s’estableix des de les 10.00 h de dia 10 de setembre fins a les 00.00 h
de dia 23 de setembre de 2020, i s’enviarà missatge de confirmació als
participants la inscripció dels quals hagi estat acceptada.

