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Som el web cultural dels Pa ïsos 
Catalans més visitat del món. 

 

Les organitzacions 
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

La Franja de Ponent a la Orquestra 
dels Països Catalans. 
La violinista Aurora Fontoba entra a formar 
part de l’OJIPC 
05/05/2006 
 
La violinista 
calaceitana 
Aurora Fontoba, 
professora de 
violí a la comarca 
del Matarranya i 
companya de la 
Institució 
Cultural de la 
Franja de 
Ponent, ha entrat 
a formar part de 
l’Orquestra 
Simfònica de 
Joves Intèrprets 
dels Països 
Catalans –OJIPC- 
i és doncs, el 
primer músic que 
representa al 
nostre territori. 
Ara, amb la 
Franja, 
l’orquestra ja te noranta músics de tots els Pa ïsos 
Catalans i, dirigida per Salvador Brotons tornarà a 
l’activitat aquest estiu amb el concert inaugural de la 
Universitat Catalana d’Estiu i una actuació al Palau dels 
Reis de Mallorca, a Perpinyà. La mateixa setmana, 
l’OJIPC enregistrarà, per mitjà de l’emissora de ràdio 
Catalunya Música, un disc a l’Abadia de Sant Miquel de 
Cuixà, a Prada. Des de mitjan agost, l’orquestra 
treballarà intensament a Prada amb diferents 
professors. L’OJIPC interpretarà aquest estiu a la 
Catalunya Nord quatre peces inèdites del compositor 
barceloní Enric Morera, a més d’un repertori amb peces 
de Txaikovski i altres mestres que encara estan per 
decidir. 
L’Orquestra es finançada per la secretaria general de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya, els consells de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, la Diputació de 
Girona, el govern d’Andorra, el Consell General dels 
Pirineus Orientals, l’Ajuntament de l’Alguer i 
l’Administració Regional de Sàsser. Alhora compta amb 
el suport d’entitats com la Universitat Catalana d’Estiu, 
Òmnium Cultural i la Institució Cultural de la Franja de 
Ponent. 
Enhorabona a la Franja i enhorabona a l ’Aurora. 

56 
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. 

10 de juny. 
Descoberta de la 
fauna i flora de la 

Ribagorça 


