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> Calaceit acull dissabte la nit cultural més 
prestigiosa de la Franja.   
 
> Premis Jaume I i cCommemoració dels 300 
anys de la caiguda de la Franja. 
En el marc de la commemoració dels amargs 
fets de Calaceit de 1706, quan les nostres 
terres començaren a caure en mans de les 
tropes borbòniques, que l’assaltaren i socarraren. I homenatjant al nostre 
estimat amic Josep Maria Prats, mort enguany, tindrà lloc l’acte cultural 
anual més important de la Franja de Ponent. 
 
Serà dissabte 25 de novembre a les 10 de la nit a Calaceit. Però de fet el 
programa creat per la Institució Cultural de la Franja de Ponent abraça des 
del divendres al diumenge. 
 
Començarà tot plegat amb el segon Encontre de Poetes a la Franja de 
Ponent, amb més de vint poetes junts la nit de divendres i clourà diumenge
amb la primera Festa de la Cuina de la Franja de Ponent. 
 
Durant el cap de setmana però algunes de les primeres espases de la 
defensa dels Països Catalans (Jaume Borbon, Guillem Chacon, Jaume 
Fàbrega, Joaquim Montclús, Paulí Fontoba, Oriol Junqueras i Ramon 
Tremosa) donaran la seua visió del nostre territori des de les seues 
perspectives. Mentre que la directora Ariadna Pujol oferirà l’estrena de la 
pel·lícula-documental “Aguaviva” i hi actuarà també la Coral de Beseit. 
 
Aquesta setena edició dels Premis Jaume I de la Franja de Ponent coincidirà
amb l’únic acte nacional de commemoració de la Guerra de Successió a la 
Franja de Ponent, i es descobrirà una placa en record dels nostres 
defensors morts el 1706. 

 

 
• La Franja de Ponent 

 
 

 DESTAQUEM

• Ribagorça  
• Llitera

• Baix Cinca 
• Matarranya 

 
# La Franja a altres diaris: 
VilaWeb Mequinensa VilaWeb Franja de 
Ponent Segre La Mañana Riberonline Ebre 
Digital  
 
 
• Vall-de-roures 
 
# L'ORATGE 



 

Però el moment esperat és el lliurament dels premis 2006, els guardons 
culturals més prestigiosos de Ponent, que enguany dins del sopar de gala, 
aniran a les mans de la Taula del Sénia, l’Orquestra de Joves Intèrprets 
dels Països Catalans i la Fundació .cat en l’apartat d’organitzacions i 
projectes, i en la vessant de persones seran en Miquel Blanc, en Ramon 
Tremosa i l’Oriol Junqueras els premiats enguany. 
 
La família de l’infatigable lluitador Josep Maria Prats també hi serà per 
rebre l’homenatge pòstum dels defensors de la Franja de Ponent. 
 

 

MAIL OBERT
 
Dura lex, sed lex 
per Xavier Montanyà 
 
'Els llatins diuen 'dura lex, 
sed lex'... Hi havia una llei 
molt dura i es va aplicar 
sense misericòrdia. Hom 
tenia el convenciment que 
d’aquesta manera es 
garantia la seguretat durant 
molts anys... I efectivament, 
així va ser'. Amb aquestes 
paraules el general Eduardo 
Blanco, cap dels serveis 
d’informació de la Direcció 
General de Seguretat 
franquista, va esbandir la 
lleu vacil·lació inicial 
demostrada quan li vaig 
exposar la possibilitat que 
els joves anarquistes 
Francisco Granados i 
Joaquín Delgado fossin 
innocents dels actes pels 
quals foren executats a 
garrot, l’any 1963. 
 
(veure article).  
 
---------- 

 

LA TELEVISIÓ
 
# ESPECIAL MARAGALL 
 
TV3 dedica una nit al 
president sortint de la 
Generalitat, Pasqual Maragall. 
Primer, un reportatge titulat 
'Pasqual Maragall, al voltant 
de la plaça' (21.40); a 
continuació, un especial de 
Polònia, en clau humorística. 
 
 
+ Consulteu programació 
 
  

EL PUNT DIGITAL 
 
# El col·lapse circulatori 
amenaça Barcelona(veure 
notícia) 
 
# Trasplanten el primer ronyó 
entre persones de grups 
sanguinis incompatibles(veure 
notícia) 
 
# L'Estat retirarà el recurs 
contra la llei catalana 
d'universitats presentat pel PP
(veure notícia) 
---------- 
Llegiu El Punt Digital 
 


