Premis J.M Batista i Roca

HISTÒRIC D’ACTIVITATS
Seguint les
Mediterrani

petjades

catalanes

al

CÒRSEGA / SARDENYA / SICÍLIA /
NÀPOLS / MALTA / CROÀCIA (Ragusa) /
CRETA / XIPRE / CALÀBRIA
Història catalana a Europa
VIENA (Àustria). Exiliats del 1714.
BUDAPEST (Hongria). Defensa de Buda
pels catalans.
BRUSSEL·LES (Bèlgica). Monument a
Josep Carner.
WOLFENBUTTEL (Alemanya). Monument a
Pau Casals.
UTRECHT (Holanda). Tractat d’Utrecht l’11
de setembre.
SANT PETERSBURG (Rússia).
Ensenyament català a la Universitat.
PRAGA (Txèquia). Ensenyament del català
i relacions amb Catalunya i catalanòfils.
EDIMBURG (Escòcia). Festa catalana i
Casal Català d’Escòcia i catalanòfils.
LUXEMBURG. Recepció universitat i Casal
Català. Visita a Trèveris (Alemanya)
CALÀBRIA. Recepció a Lauria, bressol de
Roger de Llúria.
LAUSANA (Suïssa). Recepció Casal Català
i concert.
ESLOVÈNIA. Catalanòfils i catalans.
ZÚRICH. Casal català i Constança
(Alemanya)
Amèrica
ROSARIO (Argentina). Gran monument a
Pau Casals.
COSTA EST (Canadà). 4 casals i Partit
Quebequés.
COSTA OEST (Canadà). 2 casals catalans.
EUA (Costa Est). Casals catalans, ONU,
Cloisters, President Wilson
i Almirall
Ferragaut. Edificis amb volta catalana de
Guastavino.

21 edicions. 210 guardonats
Victòries catalanes
PANISSARS
ROSES
ILLES FORMIGUES
BRUC
ARBÙCIES
Commemoracions

Institut de Projecció
Exterior de la Cultura
Catalana - IPECC

Dictat català a Perpinyà.
Manifestació a València.
Aplec del Pi de les Tres Branques.
Fets de Prats de Molló (Francesc Macià).
La Vajol/Coll de Manrella (Lluís Companys).
Correllengua a Perpinyà (Manifestació).
11 de setembre. Fossar de les Moreres. Herois
del 1714.
140 aniversari del casament de l’Arxiduc
d’Àustria amb la princesa de Wolfenbuttel.
40 edició de la Flama de la Llengua a Montserrat.

Com et pots fer soci?
Per a fer-te soci només cal que omplis una
butlleta d’inscripció amb les teves dades
personals i pagar una quota d’entre 30 i 40€
anuals.
Col·laboraràs en el foment de la projecció
exterior de la cultura catalana i en la recuperació
de la memòria històrica gloriosa i épica catalana.
Rebràs periòdicament informació de les nostres
activitats, notícies, i et podràs beneficiar de
descomptes en els nostres cursos i activitats.
Pots fer-ho contactant amb nosaltres:
E-mail: ipecc@ipecc.cat ; Tel: 93 213 76 48.

INSTITUT DE PROJECCIÓ EXTERIOR
DE LA CULTURA CATALANA - IPECC
Hotel d’Entitats. Providència, 42. 08024
BARCELONA (Països Catalans)
Tel: 93 213 76 48 // e-mail: ipecc@ipecc.cat //
Web: www.ipecc.cat

L’INSTITUT DE PROJECCIÓ EXTERIOR
DE LA CULTURA CATALANA
Què és l’IPECC?
L'Institut de Projecció Exterior de la Cultura
Catalana (IPECC) és una entitat cultural i
autònoma, sense finalitat de lucre, fundada
oficialment el 1979 arran del Congrés de
Cultura Catalana de l'any 1977 i inscrita amb
el núm. 4.124 al registre d'associacions de
la Generalitat de Catalunya.

Què fa l’IPECC?
La finalitat de la nostra associació és fer
conèixer els Països Catalans pertot i
difondre l'idioma, la cultura, la història, les
tradicions, etc., i el fet nacional català en
totes les seves manifestacions.
L'IPECC també fomenta el coneixement de
l'èpica catalana o sigui el coneixement dels
fets transcendents i heroics de la nostra
història,
principalment
les
victòries
catalanes.

Historia de l’entitat
El Congrés de Cultura Catalana de l’any
1977 va marcar un abans i un després en la
recuperació de la cultura popular i tradicional
que havia restat obligadament reclosa i
oprimida durant el període de dictadura
franquista.
Enric Garriga Trullols va ser el cap de l’àmbit
de projecció exterior del Congrés, una secció
que es va formar amb la idea de dibuixar un
projecte sòlid per donar a conèixer la cultura
catalana fora de les fronteres catalanes.
El 1978, dissolt el Congrés, els membres
que formaven part d’aquest àmbit van decidir
continuar amb aquell projecte i crear una
entitat per portar a terme les seves idees.

El 1979 es va fundar l’Institut de Projecció
Exterior de la Cultura Catalana. El seu primer
president va ser Fèlix Cucurull, succeït al càrrec
per Maria Oleart i posteriorment per Enric
Garriga, l’actual president
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 és el Premi Batista i Roca.
En aquesta comesa de projecció de la cultura
catalana a l’exterior, l’Institut organitza actes i
jornades arreu del món, especialment a Europa:
“Una manera de deixar empremta en una
localitat estrangera és a través dels monuments.
N’hem fet construir tres en honor del
violoncel·lista Pau Casals: a França, a Alemanya,
i un altre a Rosario, a l’Argentina, de ferro en
forma de piràmide, obra d’una escultora de
Sabadell. Recentment se n'ha construït un altre a
la Universitat Catòlica de Brusel.les, en memòria
de l’escriptor Josep Carner i fou inaugurat pel
president de la Generalitat, Jordi Pujol” (Enric
Garriga Trullols).
En aquesta línia de treball, l’Institut convoca
viatges culturals per recordar la història de
Catalunya. “A Alemanya hem seguit les petjades
del Príncep Jordi, que va ser governador de
Barcelona i va ajudar els catalans a conquerir el
1705 la ciutat de Barcelona. Va morir en aquesta
ciutat i va ser enterrat als Josepets de Gràcia, on
no hi havia cap menció d’aquest fet històric. Avui
s’ha aconseguit que una placa commemorativa
col·locada per l’IPECC recordi l’ajuda rebuda
d’aquest alemany. També hem seguit el viatge
dels exiliats catalans del 1714 a Alemanya i
Àustria. A Viena hi ha les tombes de molts
catalans exiliats. A Budapest hem recordat la
contribució dels catalans en la conquesta de la
ciutat als turcs. Si bé durant molts anys una
placa recordava que els espanyols havien lluitat
per reconquerir Buda, l’Institut ha volgut que es
fes justícia amb la història; els qui van ajudar a
reconquerir Buda, varen ser els catalans.

Els actes que van fer l’Onze de setembre
de 2002 a l’Ajuntament de Buda i a la
Muralla
on
hi
ha
la
placa
commemorativa, foren en català”.
Finalment, l’Institut explica la història de
Catalunya amb accions dins i fora de
Catalunya. A Nàpols, Còrsega, Sicília,
Sardenya, Grècia i Croàcia (que van ser
territoris integrats dins la Corona
Catalana) s’hi ha realitzat actes diversos.
També es commemoren els fets de Prats
de Molló, la victòria d’Arbúcies, la victòria
del Bruc contra les tropes napoleòniques
o fets més tristos com la caiguda de
Barcelona l’11 de Setembre de 1714.
Com totes les accions de l’Institut la gran
lluita és revaloritzar i donar a conèixer la
història i la realitat cultural i lingüística
d’una nació poc reconeguda però amb
arrels profundes, culturals i històriques.

Altres activitats
Cursos d’història de Catalunya
(Catalunya clandestina).
Presentació de llibres.
Assistència a manifestacions
nacionalistes amb pancarta pròpia:
Brussel·les, València, Barcelona,
Perpinyà.
Passejades culturals per Barcelona.
Construcció d’una geganta de la
princesa Elisabet, casada a Barcelona, a
Santa Maria del Mar.
Jornades a la Franja de Ponent (Fraga,
Mequinensa).
Dictat català a Perpinyà
Conferències diverses.

