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Som el web cultural dels Països 
Catalans més visitat del món. 

 

Les o rganitzacions 
que aplega la 
Institució de la 
Franja de Ponent:

 

 
 

 
Amics de la Franja 
de Ponent  
 
Associació 
Internacional de 
Voluntariat · Franja 
de Ponent 
 
Centre 
Excursionista de la 
Franja de Ponent 
 
Dones Sense 
Frontera 
[Organització de 
Dones de la Franja de 
Ponent] 
 
Ecologistes en 
Acció · Franja de 
Ponent 
 
Enfranja't! 
[Col·lectiu de Jòvens 
de la Franja de 
Ponent] 
 
L'Escola de 
l'Aiguabarreig 
 
Institució Catalana 
d'Història 
Natural/IEC · 
Delegació de la Franja 
de Ponent 

L'Observatori de la 
Llengua  [de la Franja 
de Ponent] 
 
Penya Esportiva de 
la Franja [en 
creació] 
 
Universitat 
Catalana d'Estiu a 
Ponent [Fundació] 
 
Xarxa Cultural de 
l'Ebre i Ponent  
 

 >> Les entitats de la Franja de Ponent

Tornar enrere 

 

Sant Jordi: L’Orquestra Simfònica 
dels Països Catalans es presenta a 
la Franja de Ponent. 
Un any més llibres, revistes i punts de llibre.  
19/04/2006 
 
Aquest 23 d’abril la 
Institució Cultural 
de la Franja de 
Ponent mitjançant 
el Centre de 
Recursos de la 
Franja repartirà de 
franc més de 2.000 
llibres en català a la 
Franja de Ponent 
així com un miler 
d’exemplars de la revista «Franja de Ponent».  
També des de la Institució es col·labora, un any més i 
de manera anònima, amb ajuntaments i associacions en 
la celebració de Sant Jordi. L’objectiu, a l’igual que els 
darrers anys, és anar reforçant la celebració d’aquesta 
diada, allunyant-la dels patrons aliens que s’impulsen 
des d’Aragó. 
També, la Institució ha col·laborat amb la Fundació .cat 
que repartirà punts de llibres a les llibreries Serret, de 
Vall-de-roures i Badia, de Fraga. 
 
Però a més a més la Institució oferirà diferents 
parlaments i actes a Lleida i Barcelona, com ara la 
presentació de la nova etapa de la revista «Barretina» 
que entre d’altres novetats incorpora articles de la 
Franja de Ponent. Això serà durant tot el matí a 
l’avinguda Blondel de Lleida. 
 
Però si cal destacar per la seua transcendència un acte, 
aquest serà el 22 d’abril, quan la sala d’actes de la 
Institució Cultural de la Franja de Ponent a Calaceit 
acollirà al matí les proves d’accés a l’Orquestra 
Simfònica de Joves Interprets dels Països Catalans, amb 
el seu director Salvador Brotons i la impulsora de 
l’Orquestra Magdalena González i Crespí, presidenta de 
Forum Musicae de Mallorca. 
L'Orquestra Simfònica de Joves Intèrprets dels Països 
Catalans 
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47 
entitats 

adherides al 
manifest 

  

l'actualitat literària de la 
Franja de Ponent  

Revista «Franja 
de Ponent». Si la 

vols rebre de 
franc a casa, 
escriu-nos. 

13 i 14 de maig. 
5a Trobada per la 
Franja de Ponent



   

     

  Nom

Correu electrònic

   

 
  

  

el recull de premsa  

 
 

 
Federació d'entitats 
culturals dels Països 
Catalans [Segre, 
26/04/2006] 
Bruselas, destino de 
una delegación en 
defensa de la lengua 
y cultura catalana 
[La Mañana, 
25/04/2006] 
ERC tilda de 
intervencionista la 
actitud de Roma en 
el Diocesà [La 
Mañana, 20/04/2006] 
Adéu a les obres 
d’art sacre de la 
Franja [El Punt, 
11/04/2006] 
El govern autoritza 
el trasllat de l'art de 
la Franja en litigi 
[Avui, 11/04/2006] 
ERC, amb els grups 
que defensen 
l'Aiguabarreig [Bon 
Dia, 11/04/2006] 
La Institució de la 
Franja cree que la 
Generalitat 
"traiciona" a la 
cultura catalana al 
permitir trasladar 
las obras [Europa 
Press, 10/04/2006]  
Quim Gibert · No al 
català a l'IES Bajo 
Cinca de Fraga 
[Segre, 10/04/2006]  
Piden estudiar de 
forma conjunta las 
plantas de energía 
del Aiguabarreig [La 
Mañana, 9/04/2006] 
Demanen estudis 
conjunts de plantes 
energètiques de 
l’Aiguabarreig i 
l’Ebre [El Punt, 
9/04/2006] 
Guillem Chacon · Però 
a qui voleu donar 
les obres [Segre, 
7/04/2006] 
Los socialistas de 
Mequinensa se 
alejan de la 
polémica sobre la 
central térmica [La 
Mañana, 4/04/2006]  

 

 
 els reportatges 

 

 

 

 

  
altres reportatges remarcables  

  

 

 
Avinguda Catalunya, 44 · 44610 Calaceit (Matarranya) 

Mas Moixons (Campells) · 50170 Mequinensa (Baix Cinca)  
telèfons 978 851468 · 974 464435  

 

 

5 Buscar darreres

© Institució Cultural de la Franja de Ponent 

Ribagorça, 
Llitera, Baix 
Cinca i 
Matarranya 

 

 



 

  

     

 

 

  

 


