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GENERALITAT DE CATALUNYA. 
Programes “Gust per la Lectura” i Itineraris de  Lectura”

 



Projecte d’Animació Cultural a les Escoles de la Franja

I. “ ”Escriptors a L’aula

II. “ ”Cantautors

III. “ ”Literatura a les Aules

IV. “ ”Literatura Oral i Tradicional

V. “ ”Mitjans de Comunicació i el seus protagonistes

VI. “ ”Tallers Creatius

VII. “ ”Exposicions

En què consisteix el projecte?

Es tracta de posar a l'abast dels professors, mestres, alumnes i pares dels centres escolars 
d'Aragó on s'imparteix català, un ampli i obert "banc d'activitats" que faci arribar a les aules, 
a través dels propis creadors, la llengua, la literatura, la música, l'art i les tradicions populars 
de la Franja Oriental aragonesa.

Quins són els destinataris?

Els alumnes dels centres públics i concertats d'Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, 
Cicles Formatius i Educació d'Adults  de la franja catalanoparlant aragonesa; Escoles 
Oficials d'Idiomes d'Aragó on s'imparteix català; Grups de Lectura de les Biblioteques de la 
Franja i, darrerament, els  centres educatius de les veïnes comarques catalanes del Segrià, 
Terra Alta i Baix Ebre que desitgin participar en el Programa d'Intercanvi d'Activitats entre 
aquest Projecte del Govern d'Aragó i el de “Itineraris de Lectura” que organitza la 
Generalitat  de Catalunya.   

Programes d'Activitats  ofertes per al curs 2010-2011

Autors  aragonesos en llengua catalana i alguns procedents del Principat programats pels 
Departaments de Català dels centres prenen contacte amb els alumnes després de que 
aquests hagin llegit i treballat la seua obra. 

- Albesa David (Mont-roig) Narrativa breu.
- Andreu Carles (Mont-roig). Poesia i narrativa. 
- Antolí Susanna  (Beseit).  Poesia i  narrativa.
- Blanch Miquel (Calaceit). Narrativa.
- Bosque Tomàs (La Codonyera). Poesia i cançó.
- Barquín Susanna (Fraga).  Narrativa 
- Chauvell Josep Antoni (Alcampell). Narrativa i teatre.
- Coll  Pep  (El Pont de Claverol). Novel·la i conte.
- Espluga Josep (Alcampell). Assaig.
- Francino Glòria (Sopeira). Narrativa.         
- Gràcia Josep Miquel (La Codonyera). Poesia i Narrativa.
- Hernández Silvestre ( Badalona). Narrativa. 
- Ibarz Mercè (Saidí). Narrativa.
- López Marià (Mequinensa). Poesia.
- Momblant Marta (Beseit). Narrativa i teatre. 
- Monsó Inma (Lleida). Narrativa. 
- Moret Hèctor (Mequinensa). Poesia i assaig.
- Quintana Artur  (Barcelona). Assaig.
- San Martín Josep Maria (Lleida). Narrativa i poesia.
- Serra Màrius (Barcelona). Narrativa
- Sistac Ramon (Camporrells). Assaig. 

A través de la música i la paraula, els cantautors franjolins fan arribar als alumnes els 
seus sentiments personals i les  tradicions d'aquestes terres.   

- Anton Abad (Saidí)
- Miquel Pujadó (Barcelona)
- Temps  al Temps (Matarranya)   
- Josep Sánchez (València)

La poesia i la narrativa d'alguns dels nostres escriptors desapareguts es difon amb 
acompanyament musical o de forma dramatitzada. 

- Duo Recapte: M. Sasot (Saidí) i A. Bengochea (Calaceit).  Poesia de la Franja.  
  /Ataüllant el món des del Molñinar (D. Lombarte).
- Eduard Muntada. Belén Alonso. Lectura de relats de Jesús Moncada.
- Antoni Bengochea. Lectura de poemes de Desideri Lombarte.

La música, els romanços, els contes i altres tradicions folklòriques de la Franja es donen a 
conèixer als estudiants de català amb la vivesa dels antics  joglars, músics i narradors 
medievals. 

- Ángel Vergara i María José Menal. “La Chaminera” (Saragossa).    
- Antoni Bengochea. “Qüento va, qüento vingue” (Calaceit).   

 - Domingo Xinxilla (València).
- Teresa la Bruixeta (Fraga.)
- “Mendalerenda” (Cançons infantils de M. Ángeles Cosculluela).
- Coral de Beseit. (Beseit).Coral “Cantem Junts “ (Val-de-roures).

Professionals dels  mitjans de comunicació parlen de la seua feina, de la seua formació, i 
dels problemes més punyents  del món audiovisual.  

- Francesc Mauri (Barcelona). Televisió. Informatius: el temps.
- Víctor Tejera (Fraga). Televisió. Telesèries.  

Artistes plàstics i  audiovisuals i  animadors culturals organitzen  tallers 
o xerrades  que estimulen la creativitat o donen a conèixer l'entorn 
geogràfic.

- Arnolfini. Taller de Televisió creativa.
- Fernando Corbalán (Saragossa). Matemàtica vital.
- Miquel Estaña (Maella). Collage. Pintura Ràpida.

  - Albert Moragrega (Beseit). Fauna i Flora del Matarranya.
- Políglota Teatre  (Casp). Iniciació a la Màgia i Il·lusionisme. 

- Neus Arnan (Penedés). Taller d'Educació per la Llengua.

Són mostres de caràcter interactiu i didàctic que donen a conèixer a 
autors  literaris i la realitat lingüística, històrica  i cultural de la Franja.

- Quan érem emigrants (ASCUMA).
- Desideri Lombarte : Ataüllar el món des del Molinar (ASCUMA).
- El Català a l'Aragó (ASCUMA . I.C.F.)
- Josep Galan (IEBC).
- Martemàtiques (Fdo. Corbalán).

Projecció de versions d'obres literàries que són treballades a classe
Josep Picas. (Generalitat de Catalunya)

VIII. “ ”Cinema en Català
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