JORNADA DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA. 28 de setembre de 2017

PROJECTES DE DIFUSIÓ
DE LA TOPONÍMIA ACTUAL NO URBANA
(NOTIB)
• ELS TOPÒNIMS DE LLUCMAJOR. TROBA’LS I MOSTRA’LS

• ELS TOPÒNIMS DE LLUCMAJOR. CONTA’N HISTÒRIES
• ELS TOPÒNIMS DE LLUCMAJOR. COM ELS VEUS?
Caterina Janer i Catalina Munar

DOCUMENT BASE

Els topònims de Llucmajor
Selecció de topònims actuals no urbans
del Nomenclàtor Toponímic

de les Illes Balears

Criteris de selecció dels genèrics:
•Freqüència d’ús
•Renom
•Accessibilitat
camí/rafal
torrent /tanca

17 fitxes de topònims
33 genèrics

720 topònims

17 fitxes

• Avaradors, escars i
mollets (7, 8 i 6)
• Barraques (10)

• Camins, caminals,
carrerons, passos i
ponts (111, 10, 7, 6 i 3)
• Caps (8)
• Coves (49)
• Creus de terme (7)
• Fonts i síquies (3)
• Molins (46)
• Pedreres (21)

• Platges, cales, calons i
calonets (2, 14, 15 i 7)
• Possessions (230)
• Puigs, penyes i avencs
(21, 3 i 4)
• Puntes (44)
• Serres i serrals (2 i 1)

• Talaies, talaietes, torres
i fars (1, 4 i 1)
• Talaiots (9)

• Torrents i torrentons (46
i 8)

cap
Definició:

C
caps

• m. Punta de terra que entra mar endins. (Diccionari de la llengua
catalana de l’Institut d’Estudis Catalans)

• m. Prolongació del terreny dins la mar. En castellà cabo,

promontorio.

(Diccionari català-valencià-balear)

Topònims:
•
•
•
•

Cap Alt
Cap Blanc
Cap de Regana (també Cap de la Regana)
Cap de s'Orenol (també Punta de s'Orenol)

• … (8)

Definició:

C
coves

• f. Cavitat subterrània vasta i profunda de forma i de dimensions
molt variables. (Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans)

• f. Cavitat de dimensions considerables, oberta naturalment o
artificial, que s'estén sota terra. En castellà cueva. (Diccionari
català-valencià-balear)

Topònims:
•
•
•

Cova d'en Borino
Cova d'en Durí
Cova d'en Sanegar

… (49)

P
possessions

Definició:
• f. Propietat rústica amb casa. (Diccionari de la llengua
catalana de l’Institut d’Estudis Catalans)

• f. Porció gran de terreny de conreu, pertanyent a un
propietari i depenent d'una casa situada dins la
mateixa finca. En castellà predio. (Diccionari catalàvalencià-balear)

Topònims:
•
•
•
•

Albenyeta
Bennoc
Betlem
Binificat

… (230)

ELS TOPÒNIMS DE LLUCMAJOR.

TROBA’LS

I

MOSTRA’LS

- Aquest projecte relaciona la toponímia i la fotografia.
- Va adreçat a la població general.

OBJECTIUS
1.

Eina de consulta

2.

Apropar i familiaritzar els ciutadans amb la seva toponímia

3.

Propiciar la participació ciutadana

4.

Donar a conèixer el NOTIB

5.

Detectar possibles errors o mancances dels topònims llucmajorers

6.

Identificar el nom de topònims desconeguts

7.

Difondre topònims de totes les zones

8.

Potenciar la recerca toponímica

9.

Disposar d’un recull fotogràfic

10. Potenciar el món de la fotografia de paisatge i patrimoni no urbà

DESTINATARIS
Població general

DESENVOLUPAMENT
1.

El document “Els topònims de Llucmajor. Selecció
de topònims actuals no urbans del Nomenclàtor
Toponímic de les Illes Balears”, a través de la web.

2.

Localitzar topònims i fotografiar-los o recopilar
fotografies ja fetes.

3.

Les fotografies s’hauran d’enviar al correu
electrònic del Servei Lingüístic.

4.

Les fotografies seran publicades a la web
municipal (genèric, topònim, autor i any)

COST
Activitat gratuïta

TEMPORALITZACIÓ
• S’iniciarà el mes de novembre de 2017.
• Caràcter indefinit

DIFUSIÓ
S’anunciarà en:
• Web municipal i Facebook
• Agenda d’actes mensual de l’Ajuntament.
• Article a la revista local Llucmajor de Pinte en Ample
• Acte de presentació del NOTIB a Llucmajor
• Associació Fotogràfica de Llucmajor
• Grup Excursionista “Camina Caminaràs”

• Associacions de veïns (13)

ELS TOPÒNIMS DE LLUCMAJOR.
CONTA’N HISTÒRIES
-

Aquest projecte relaciona la toponímia amb la recerca en
diferents àmbits.

- Va adreçat a alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat dels centres
escolars del terme de Llucmajor.

OBJECTIUS
• Apropar i familiaritzar els escolars amb els topònims
no urbans del seu terme.
• Propiciar la participació dels escolars en la difusió de
la seva toponímia.
• Donar a conèixer el NOTIB.

• Difondre entre els escolars la idea que viuen
envoltats de topònims.
• Difondre topònims de totes les zones del terme.
• Potenciar entre els alumnes la investigació
geogràfica i científica i la creació literària.

DESTINATARIS
• Alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat:
– Col·legi Nostra Senyora de Gràcia
– Col·legi Sant Bonaventura

– Col·legi Sant Vicenç de Paül
– Cooperativa Son Verí

– IES Llucmajor
– IES S’Arenal

DESENVOLUPAMENT
• El document “Els topònims de Llucmajor. Selecció de topònims
no urbans del Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears”.
• Reunions amb els departaments de Català, Geografia i Història,
i Biologia i Geologia.
• Els alumnes hauran de triar un topònim.
• Es proposarà:
Departament de Català

Composició escrita de ficció. Dia de
Sant Jordi

Departament de
Geografia i Història

Recerca històrica, geogràfica o
patrimonial.

Departament de
Recerca sobre l’entorn físic i
Biologia i Geologia
ambiental (flora i fauna).
• Es proposarà fer una excursió.

COST
Aquesta activitat és gratuïta, llevat del cost de
l’excursió, a càrrec del centre escolar.

TEMPORITZACIÓ
Segon trimestre del curs escolar 2017-2018

DIFUSIÓ
S’anunciarà en els espais següents:
• Article en la revista local Llucmajor de Pinte

en Ample.

• Reunions informatives amb els centres
escolars.

ELS TOPÒNIMS DE LLUCMAJOR.
COM ELS VEUS?
-

Aquest projecte relaciona la toponímia amb les arts plàstiques.

- Va adreçat a alumnes de 3r a 6è de primària dels centres
escolars del terme de Llucmajor.

OBJECTIUS

• Apropar i familiartizar els escolars amb els topònims
no urbans del seu terme.
• Propiciar la participació dels escolars en la difusió de
la seva toponímia.
• Donar a conèixer el NOTIB.
• Difondre entre els escolars la idea que viuen
envoltats de topònims.
• Difondre topònims de totes les zones del terme.
• Disposar d’un recull de dibuixos que pugui formar
part d’una exposició.
• Potenciar el món de les arts plàstiques referides al
paisatge i el patrimoni no urbà.

DESTINATARIS
• Als alumnes de 3r a 6è de primària dels
centres escolars del terme de Llucmajor:
– CEIP Badies
– CEIP Rei Jaume III
– CEIP S’Algar
– Col·legi Nostra Senyora de Gràcia
– Col·legi Sant Bonaventura
– Col·legi Sant Vicenç de Paül
– Cooperativa Son Verí

DESENVOLUPAMENT
• El document “Els topònims de Llucmajor. Selecció de
topònims no urbans del Nomenclàtor Toponímic de
les Illes Balears”.
• Reunions amb els tutors.
• Fer un dibuix a partir d’un topònim.
• Selecció dels dibuixos presentats per formar part de
l’exposició.
• Es proposarà fer una excursió.
• Exposició de dibuixos amb el títol “Els topònims de
Llucmajor. Com els veus?”.

COST

Aquesta activitat és gratuïta, llevat del cost de
l’excursió, que serà a càrrec del centre
escolar.

TEMPORITZACIÓ
• L’activitat es durà a terme durant el segon
trimestre del curs 2017-2018.
• L’exposició de dibuixos serà abans de final de
curs.

DIFUSIÓ
S’anunciarà en els espais següents:
• Article en la revista local Llucmajor de

Pinte en Ample.

• A tots els centres escolars de primària
de Llucmajor.

AGRAÏMENTS
Cal agrair la col·laboració desinteressada de:

• Celso Calviño Andreu, informador del NOTIB
• Joan Clar Monserrat, informador del NOTIB
• Franc Jaume Vich, informador del NOTIB
• Antoni Montserrat Oliver, fotografies
• Joan Miralles Monserrat, per la resolució de dubtes del NOTIB
• Gabinet d’Onomàstica de la UIB, per l’assessorament
• Catalina Font Rangel, professora de l’IES Llucmajor
• Maria Barceló Calviño, regidora d’Educació

• Miquel Àngel Serra Teruel, regidor de Comunicació

