
  
  
  
  
AAmmiiccss  ddeellss  PPrreemmiiss  JJoosseepp  MMaarriiaa  BBaattiissttaa  ii  RRooccaa--  
MMeemmoorriiaall  EEnnrriicc  GGaarrrriiggaa  TTrruulllloollss  
 
 
L’assemblea de socis de l’IPECC del dia 7 de febrer de 2009 aprovà la creació 
d’una secció d’AMICS DELS PREMIS JOSEP M. BATISTA I ROCA per tal 
d’assegurar la continuïtat dels guardons, que estan amenaçats d’extinció per 
manca de subvencions de la Generalitat. 
 
Per tant, cal recórrer a la societat civil per poder continuar guardonant els 
catalans i els catalanòfils de l’exterior per la seva tasca de projecció de la 
cultura i la llengua catalanes i del fet nacional català i la recuperació d’un estat 
propi. 
 
Els AMICS DELS PREMIS JOSEP M. BATISTA I ROCA podrien assegurar 
econòmicament la viabilitat dels premis tot aportant un mecenatge o una 
esponsorització mitjançant donacions voluntàries mentre la Generalitat no pugui 
actuar com cal. 
 
Per tant, s’ha obert un compte corrent a “la Caixa” (2100-1006-52-0200061004) 
amb la finalitat de canalitzar les ajudes. Hi poden fer donacions voluntàries, 
sense cap compromís de continuïtat, els socis de l’IPECC, els simpatitzants i el 
públic en general. 
 
Tots els benefactors seran considerats membres d’AMICS DELS PREMIS 
JOSEP M. BATISTA I ROCA i en l’acte de lliurament dels premis tindran 
reservats seients d’honor presidencials. 
 
Esperem que aquesta opció mereixi el vostre interès i ajuda per assolir els 
objectius culturals i nacionals de Catalunya. 
 
Ben cordialment, 
 
Núria Bayó, vda. Garriga Trullols 
 

Presidenta de l’IPECC 
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