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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 
[en creació] 
 
Dones Sense 
Frontera 
[Organització de 
Dones de la Franja de 
Ponent] 
 
Ecologistes en 
Acció · Franja de 

 
Som l'entitat cultural dels Països Catalans més visitada del món. Gràcies!

>> Les entitats de la Franja de Ponent

La Franja de Ponent s’incorpora a 
l’Orquestra Simfònica de Joves 
Intèrprets dels Països Catalans. 
Provés d’accés el 22 d’abril a la seu de la 
Institució Cultural de la Franja de Ponent 
06/03/2006 
 
La formació, 
dirigida per 
Salvador Brotons i 
integrada per 
noranta músics de 
tots els territoris de 
parla catalana, 
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 
i podria cloure l’any 
amb un concert a la 
Franja de Ponent.  

  

 

 

«Hist òries de la 
Franja de 

Ponent» amb 
Guillem Chacon. 



   

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  
 

     

  Nom

Correu electrònic

   

 
  

Tornar enrere 

 

El projecte, 
impulsat pel Forum 
Musicae de les Illes, reuneix músics de tots els Països 
Catalans i far à aquests mesos de març i abril diverses 
proves de selecció que inclouen la Franja de Ponent, 
quan a l’entorn de la diada de Sant Jordi, la seu de la 
Institució Cultural de la Franja de Ponent acollir à les 
interpretacions dels jòvens que s’hi volen sumar. Serà el 
22 d’abril a partir de les 10 del matí a Calaceit, a la sala 
d ’actes de la Institució. 
Tot seguit el 24 d’agost, a Prada de Conflent, obrirà la 
38a edició de la Universitat Catalana d’Estiu. Dos dies 
després, Salvador Brotons tornarà a agafar la batuta al 
Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà. I la mateixa 
setmana, l’OJIPC enregistrarà, per mitj à 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 financiada 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 o la Institució Cultural de la Franja de 
Ponent.  
La convocat òria de la Franja de Ponent 

El logo és obra és de l'alcoià Toni Miró.

 

  

l'actualitat literària de la 
Franja de Ponent  

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

Guillem Chacon. 
17 de març. 22 h. 

Sala de 
conferències de 

La Caixa a Juneda 
(Garrigues) 



  

el recull de premsa  

 
 

CHA solicita el 'no' 
al Plan Miner que 
perjudica a 
Mequinensa  [La 
Mañana, 11/03/2006]  
Denuncien la 
castellanització dels 
topònims en els 
rètols del Segrià 
[Bon Dia, 10/03/2006]  
Ramon Tremosa.  
El castell d'Orrit 
[Avui, 9/03/2006]  
Castellonroi cuenta 
con una plataforma 
contraria a una 
planta de 
compostaje [La 
Mañana, 9/03/2006] 
Cacerolada en la 
Granja contra el 
Ayuntamiento por la 
incineradora [La 
Mañana, 8/03/2006] 
Reivindicacions en 
femení [El Punt, 
8/03/2006] 
La Franja presenta 
'Dones sense 
frontera' en el Día 
de la Mujer 
Trabajadora  [La 
Mañana, 8/03/2006] 
Neix 'Dones sense 
Frontera', la primera 
associació de dones 
de la Franja de 
Ponent [ACN, 
7/03/2006] 
Casting para la 
Orquestra dels 
Països Catalans [La 
Mañana, 7/03/2006] 
Las salinas de 
Peralta de la Sal 

 

 
 els reportatges 

 

 

 

 

  

Buscar per text

 2007 Tots Buscar per data

5 Buscar darreres

Ribagorça, 
Llitera, Baix 
Cinca i 
Matarranya 

 

 



 

aspiran a ser 
declaradas Bien de 
Interés Cultural [La 
Mañana, 6/03/2006] 
Ramon Tremosa.  
El castell d'Areny 
[Avui, 6/03/2006]  
Entrevista a 
Francesc Serès [El 
País, 2/03/2006] 
El cine en catalán se 
divulga por la 
Matarranya y la 
Franja de Ponent [La 
Mañana, 1/03/2006] 
La próxima jornada 
del Cerib, el 12 de 
abril en Peralta de 
la Sal [La Mañana, 
1/03/2006]  
 

     

altres reportatges remarcables  

  

 

 
Avinguda Catalunya, 44 · 44610 Calaceit (Matarranya) 

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

 

 

© Institució Cultural de la Franja de Ponent 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 



 

 

 


