

Com et pots fer Amic Protector?
Per a fer-te Amic Protector dels Premis
JM Batista i Roca només cal que omplis la
butlleta d’inscripció amb les teves dades
personals. Les teves aportacions poden ser
fixes o bé voluntàries i seran destinades
íntegrament a l’organització i execució dels
actes dels Premis Batista i Roca.
Col·laboraràs en el foment de la projecció
exterior de la cultura catalana i contribuiràs en
la supervivència i reconeixement d’aquests
guardons, únics al nostre país i tant importants
pels residents a l’exterior que treballen per
Catalunya.
Rebràs periòdicament informació sobre
l’elecció dels guardonats i sobre tots els actes
organitzats en motiu dels premis.

Amic Protector
dels Premis
JM Batista i Roca
Fes-te amic per la cultura
catalana a l’exterior !

Pots fer-ho contactant amb nosaltres:
E-mail: ipecc@ipecc.cat ; Tel: 93 213 76 48.
Per fer aportacions directes:
2100-1006-52-0200061004

J.M. BATISTA I ROCA,
FIGURA SENYERA DEL NACIONALISME
CATALÀ
Hotel d’Entitats. Providència, 42. 08024
BARCELONA (Països Catalans)
Tel: 93 213 76 48 // e-mail: ipecc@ipecc.cat //
Web: www.ipecc.cat

Programa “Amics Protectors dels
Premis JM Batista i Roca”
L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura
Catalana organitza i celebra els Premis
Josep Maria Batista i Roca, l’acte anual que
s’encarrega d’homenatjar els catalans i
catalanòfils que hi ha arreu del món per la
seva contribució a la difusió de la cultura
catalana.
La trajectòria dels guardons és de 23
edicions i 230 guardonats, provinents
d’Europa, Amèrica, Oceania i Àsia.
Els Premis JM Batista i Roca són un
compromís amb la nostra societat catalana,
car reconeixen el treball continuat de difusió
de la nostra nació que fan els catalans i els
catalanòfils a l’exterior i de la nostra voluntat
de recuperació nacional.
Any rera any i amb el lliurament d’aquests
guardons reafirmem aquesta gran tasca que
fan els guardonats, a voltes sense grans
ajudes i recursos per portar a la pràctica
aquest treball. Amb aquests premis volem
significar el reconeixement merescut per
aquest treball.
Els guardonats de cada any ens demostren
amb els seus parlaments i també amb els
seus agraïments, que aquest guardó
significa un estímul i un fort impacte moral
per a ells en veure que els catalans del
Principat no hem oblidat els catalans
absents i catalanòfils que treballen amb

il·lusió i abnegació per als nostres valors
nacionals, lingüístics i culturals.
En aquest compromís de l’IPECC, el mecenatge
cultural té un gran paper ateses les
circumstàncies econòmiques actuals i la manca
d’ajuts
suficients,
per
salvaguardar
la
permanència d’aquests guardons. Per aquest
motiu hem creat la proposta d’Amics protectors
dels Premis JM Batista i Roca amb la finalitat
d’afavorir el finançament directe d’aquest
projecte específic de l’entitat i així omplir el buit
de la manca d’ajut públic i atorgar la dignitat
adequada que es mereixen els guardonats i
l’acte.
Aquesta nova edició serà possible gràcies a
la participació i suport dels Amics protectors
dels Premis JM Batista i Roca.
La figura d’Amic Protector és una fórmula de
suport individual proposada a aquelles persones
que amb la seva aportació filantròpica es
comprometin amb l’IPECC al desenvolupament
anual dels Premis JM Batista i Roca, amb
l’afegitó de la gran satisfacció moral de donar
suport i ajudar a salvaguardar aquests guardons.
Els Amics Protectors participen en l’acte anual
gaudint també d’específiques rellevàncies en
agraïment al seu mecenatge. Seran convocats
en reunions puntuals consultives i informatives i
seran reconeguts per la seva col·laboració.

La vostra ajuda és vital. Feu-vos amic
promotor de la projecció de la cultura
catalana a l’exterior!



