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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 

Centre per a la 
Normalització de la 
Llengua [de la Franja 

 >> Les entitats de la Franja de Ponent

L’Orquestra Simfònica dels Països 
Catalans va emocionar a tothom. 
Clou la XXXVIII edició de la UCE.  
26/08/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la UCE ha viscut enguany un moment històric i amb 
ella els Països Catalans sencers, aquest ha estat el 
concert de l’OJIPC, l’Orquestra Simfònica de Joves 
Intèrprets dels Països Catalans.  
Tots els assistents van viure una eufòria col·lectiva que 
es manifest à en llargs aplaudiments, llàgrimes i 
abraçades que desembocaren en frases com ara “això 
és hist òria!” o “ja tenim una orquestra nacional! ”. 

A dalt Magda Gonzàlez, Salvador Brotons i Aurora Fontoba en 
acabar el concert.
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Penya Esportiva de 
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Universitat 
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L'orquestra jove 
dels Països Catalans 
torna a la Catalunya 
Nord [El Punt, 
24/08/2006]  
Arrenca la UCE amb 
futur sòlid [Avui, 
16/08/2006]  
Banc Sabadell obre 
la primera oficina a 
la Franja de Ponent  
[Avui, 6/08/2006]  
 
Taules redones UCE 
2006 (mp3): 
Els Països Catalans 
tenen futur?  
La polèmica de l'art 
sacre procedent de 
la Franja al Museu 
Diocesà i Comarcal 
de Lleida.  
Natura ús o abús? 
Als 30 anys de 
“Llibre blanc de la 
gestió de la natura 
als Països 
Catalans”.  

     

Tornar enrere 

 

 

  
Franjadeponent TV 

 .   
els reportatges fotogràfics  
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La nit del 24 d’agost l’abadia de Sant Miquel de Cuixà es 
va quedar petita per acollir la multitud que no es volia 
perdre el que anava a succeir, un bon nombre dels 
millors joves m úsics dels Països Catalans sota la direcció 
de l’incre ïble Salvador Brotons va deixar sense paraules 
els assistents. L ’obra del compositor català Enric Morera 
protagonitzà la vetllada i el concert quedà enregistrat 
per Catalunya Ràdio. 
 
També hi eren els caps de les entitats culturals més 
actives dels Pa ïsos Catalans, com l’Obra Cultural de 
l’Alguer o la Institució Cultural de la Franja de Ponent, 
que en els darrers mesos han treballat estretament amb 
l’OJIPC i han apadrinat als músics dels seus territoris. 
Era un triomf col·lectiu i en el centre la persona que ha 
encapçalat l ’empresa, la presidenta de l ’OJIPC, la 
mallorquina Magda Gonzàlez amb qui hem compartit 
innumerables esforços i sacrificis. 
 
La presència de la Franja ha estat possible gràcies a 
l’impuls de la Institució, però res no hauria estat 
possible sense la nostra companya, la violinista Aurora 
Fontoba, que ha materialitzat que la Franja de Ponent 
formi part de l’Orquestra Nacional, sens dubte també el 
fet més important que les nostres comarques viuran en 
tot aquest 2006.  
Amb fites com aquesta palesem que estem escrivint la 
història del nostre poble. Enhorabona a tots.  
 
 
[Pot ser alguns ho vau poder seguir per TV3. Ara 
properament les entitats culturals participants, -com la 
ICFP- distribuiran el disc] 
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altres reportatges remarcables  

  

   

   

 
Avinguda Catalunya, 44 · 44610 Calaceit (Matarranya) 
Mas de Granyer (Campells) · 50170 Mequinensa (Baix Cinca)  
telèfons 978 851468 · 974 464435 

 


