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La llei de llengües d'Aragó centra l'atenció en la IX Nit
de la Franja de Ponent.
Josep Bargalló diu que la Institució de la Franja continuarà escollint els
representants d'aquest territori als esdeveniments internacionals.
02/11/2008

Aquest diumenge 2 de novembre han acabat a Areny de Noguera (La Ribagorça) els
actes a l'entorn de la novena Nit de la Franja de Ponent. Ja abans de cloure però haureu
vist que les nostres ràdios, premsa escrita i TV3 se n'han fet ampli ressò de
l'esdeveniment.
Tot el programa, des de divendres, s'ha portat a terme segons el previst, tot i que el cor
ha estat en aquest dissabte amb activitats que han gaudit d'una nombrosa participació,
tot començant per la visita a la vila d'Areny de la ma del nostre company Ramon
Tremosa, les conferències d'en Jordi Solé i Camardons, Ramon Cuéllar i Miquel Català per
la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Areny i, particularment, l'espectacular recital
en el tercer encontre de poetes de la Franja de Ponent que aplegà deu poetes i el
cantautor Xavier Baró.
Arribada la nit el restaurant Can Rocamora acollia el sopar i la gala de lliurament dels
Jaume I. En ell hi hagueren els parlaments dels caps de la Institució Jaume Borbon, Paulí
Fontoba i Guillem Chacon i hi participaren en el lliurament dels premis els nostres
companys Antoni Cardona, Jordi Solé, Aurora Fontoba, Jordi Prenafeta i Ramon Tremosa.
Els guardonats (en la foto d'esquerra a dreta) foren el poeta Carles Hac Mor, l'activista
Elisenda Romeu, el geòleg Lluís Ardèvol, l'activista Manel Riu, l'arqueòloga Glòria
Francino, la poetessa Ester Xargay, Josep Bargalló (director de l'Institut Ramon Llull),
l'activista Miquel Català, el rodolinaire Ramon Cuéllar i Joan Millan (president dels Antics
Escoltes i Guies – Fundació Josep Sans) acompanyats a la foto pel president de la ICFP
Jaume Borbon.
Indubtablement l'interès s'ha concentrat en aquesta ocasió en les crítiques que la
Institució Cultural de la Franja de Ponent ha fet al govern d'Aragó per la manera en que
s'està desenvolupant el procés cap a una llei de llengües que agredeix i ridiculitza la
nostra cultura tot tirant per terra fins i tot els més mínims anhels de respecte i protecció
pel català a la Franja de Ponent. Afortunadament també hi hagué lloc per a l'esperança,
gràcies a la fenomenal tasca del nostre company Miquel Català per aconseguir l'oficialitat
del català a Europa.
La presència del director Ramon Llull, Josep Bargalló, en el seu primer acte només
arribar d'una estada d'un mes a Mèxic, també ha marcat la Nit, en la que va destacar la
tasca feta per la Institució col·laborant en l'elecció dels representants dels nostres
ajuntaments i dels nostres escriptors en esdeveniments internacionals, entre ells, la Fira
del llibre de Franckfort.
En breu us presentarem el resum fotogràfic de la Nit de la Franja de Ponent. Gràcies a
tots pel vostre recolzament.
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