PREMIS
2013
XXV PREMIS JOSEP MARIA BATISTA I ROCA ‐
MEMORIAL ENRIC GARRIGA TRULLOLS
Deu premiats, catalans i catalanòfils
residents a l’exterior dels Països Catalans
han estat distingits amb el XXV Premi Josep
Maria Batista i Roca – Memorial Enric
Garriga Trullols, guardó d’atorgament anual
instituït i convocat per l’Institut de Projecció
Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) per
reconèixer la tasca que duen a terme els
catalanòfils i els catalans de fora per
mantenir la presència catalana en el món i
augmentar el coneixement dels Països
Catalans i la cultura catalana a l’exterior

SALUTACIÓ
Enguany arribem a la XXV edició dels Premis Josep Maria Batista i Roca. En
25 anys l’IPECC ha guardonat 250 catalans i catalanòfils d’Europa, Amèrica,
Austràlia i el Japó que fan i han fet una continuada projecció de la llengua i
la cultura catalana.
Amb això hem volgut distingir la constància i la fidelitat a Catalunya. Però
els premis han servit especialment per a recordar l’existència d’una
Catalunya Exterior que treballa des de l’anonimat, però amb eficàcia i
continuada fe i perseverança.
Núria Bayó, vídua d’Enric Garriga Trullols, presidenta
Xavier Tudela, cofundador dels premis, secretari general

OFRENA FLORAL AL MONUMENT A BATISTA i ROCA
Divendres, 15 de novembre de 2013, a les 20.00 h., ofrena floral al
monument a Josep Maria Batista i Roca a Barcelona, al carrer que duu el
seu nom, que connecta amb el carrer Numància a l'alçada del número 118
(per sota de la Travessera de les Corts).
SOPAR A L’ENTORN DELS GUARDONATS
► El sopar de divendres 15 de novembre és d’invitació per als guardonats o el seu
representant, més un acompanyant. Les altres persones que hi vulguin assistir
s'hauran d'inscriure al telèfon 93.213.76.48 o bé per e‐mail a ipecc@ipecc.cat
L'import del sopar és de 40 €. Cal fer l’ingrés (fent constar nom i cognoms) al c/c de
l'IPECC, a la Caixa d'Estalvis i Pensions: 2100‐1006‐52‐0200061004
(des de l’estranger: IBAN ES 942100 1006 52 0200061004)

► A partir de les 20 hores del divendres 15, és possible fer el pagament de la
inscripció feta prèviament i no pagada encara, però per agilitar els tràmits us
recomanem fer abans els ingressos al c/c de la Caixa.

ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS
L'acte de lliurament del XXV Premi Josep M. Batista i Roca – Memorial
Enric Garriga Trullols tindrà lloc el dissabte dia 16 de novembre de 2013 a
dos quarts de set de la tarda al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona (plaça de Sant Jaume). Per assistir‐hi és imprescindible fer la
reserva a l’IPECC amb antelació, ja que l’aforament de la sala és limitat i
només s’hi podrà accedir amb invitació (tel. 93 213 76 48;
ipecc@ipecc.cat).

GUARDONATS AMB ELS XXV PREMIS JOSEP MARIA BATISTA I ROCA
– MEMORIAL ENRIC GARRIGA TRULLOLS
Núria Amorós Sargatal
Resident a Montevideo (Uruguai)
Nascuda a Rosario (Argentina) el 15 d’abril de 1969
Manel Bargalló i Alabart
Resident a Karlsruhe (Alemanya)
Nascut a Tarragona el 30 de juny de 1961
Miquel Basterra i Martí
Resident a Bogotà (Colòmbia)
Nascut a Tarragona el 30 de maig de 1944
Lídia Carol Geronès
Resident a Verona (Itàlia)
Nascuda a la Bisbal (Baix Empordà) el 28 de maig de 1979
Jordi Gairín i Fosas
Resident a Luxemburg
Nascut a Avinyó (Bages) el 29 de juny de 1969
Josep Grases Galofré
Resident a Caracas (Veneçuela)
Nascut a Epinal (Vosges, França) l’1 de febrer de 1937
Sigfrid Grimau i Miquel
Resident a Santiago (Xile)
Nascut a Valls (Alt Camp) l’1 de març de 1932
Maia Guenova
Resident a Sofia (Bulgària)
Nascuda a Sandanski (Bulgària) el 30 d’abril de 1946
Sebastià Moranta Mas
Resident a Offenbach (Alemanya)
Nascut a Campos (Illes Balears) el 28 de juny de 1974
Francesc Sallés Calvet
Resident a Buenos Aires (Argentina)
Nascut a Barcelona el 1944

JURAT 2013
Sr. Xavier Bada, vocal de l'IPECC
Sra. Núria Bayó, presidenta de l'IPECC
Sr. Andreu Bosch, director àrea de llengua i universitats de l’Institut Ramon Llull
Sra. Teresa Clota, vicesecretària general de l'IPECC
Sr. Francesc Gambús, director general de relacions exteriors de la Generalitat
Sr. Joan Guitart, exconseller del govern de Catalunya
Sra. Dolors Làzaro, vicepresidenta de l'IPECC
Sr. Xavier Tudela, secretari general de l'IPECC

JOSEP M. BATISTA I ROCA (Barcelona 1895‐1978), etnòleg, historiador i polític, figura senyera del
nacionalisme català. Estudià Dret i Lletres a la Universitat de Barcelona i Antropologia a Oxford. Fou un dels
fundadors de l´Arxiu d´Antropologia i Folklore, molt actiu en el camp de l'excursionisme i fundador dels
Minyons de Muntanya (1927) i de Palestra (1930), organitzacions decisives per a la formació de l'esperit cívic
i nacional de Catalunya. Anà a Londres (1938) com a Delegat de la Generalitat de Catalunya i delegat
personal del President Lluís Companys en una missió important de caràcter internacional. Fou impulsor i
secretari del Consell Nacional de Catalunya (1940) creat Londres amb la presidència de Carles Pi i Sunyer.
Professor a Cambridge, esmerçà primordialment el seu llarg exili al servei de Catalunya: representà el PEN
Club Català, defensà els drets del poble català a la UNESCO i a altres instàncies internacionals, propulsà la
creació de l'Anglo Catalan Society, presidí més endavant el Consell Nacional Català sorgit de la I Conferència
Nacional Catalana celebrada a Mèxic (1953), establí les assemblees de Pau i Treva a Toluges i donà
nombroses conferències arreu d'Europa, a més d'impulsar la publicació de la revista VIDA NOVA (1954).
Retornat el 1976 activà encara més la seva tasca nacionalista; entre les noves iniciatives cal destacar la
fundació del Cercle d'Agermanament Occitano‐Català. Propugnà sempre per a la nació catalana el més clar
independentisme i no deixà mai d'alertar‐nos sobre la precarietat i els perills de les solucions autonòmiques.
Víctor Castells

ENRIC GARRIGA TRULLOLS (Barcelona 1926‐2011) fou un defensor i un eficaç divulgador de la llengua, la
cultura, la història i la unitat dels Països Catalans. Per ell, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la
Catalunya del Nord, la Franja de Ponent i l'Alguer, formaven una unitat indestriable: la nació catalana. El seu
objectiu prioritari, tant a la seva trajectòria dins l'IPECC i el CAOC com a la seva participació en plataformes
polítiques, cíviques i culturals, fou sempre conciliar voluntats i unir esforços per aconseguir la unitat d'acció
de l'independentisme. El 1978 fou membre fundador de l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana
(IPECC), on exercí el càrrec de secretari i, a partir del 1997, de president. El mateix any participà activament
en la fundació del Cercle d'Agermanament Occitano‐Català (CAOC) i en fou secretari general, càrrec que
exercí fins que n'assumí la presidència el 2001. Va desplegar una incansable activitat com a agitador cívic i
divulgador de la història, organitzant centenars d'activitats com ara visites culturals i històriques,
commemoracions de dates de significació patriòtica i erecció de monuments i plaques commemoratives.
L'escenari de totes aquestes activitats no era únicament l'interior dels Països Catalans, sinó a tot el món,
gràcies a les intenses relacions que tenia amb els casals catalans de l'exterior. Entre les principals activitats
impulsades des de l'IPECC, destaquen la creació i l'impuls dels premis Josep Maria Batista i Roca atorgats pel
treball per la llengua i la cultura catalanes a l'exterior, la construcció de monuments a personalitats catalanes
a l'Argentina, Alemanya o Bèlgica, la promoció de viatges per conèixer l'expansió catalana a la Mediterrània i
les petjades catalanes, a Centreeuropa i a Amèrica o la promoció de la descoberta de les gestes històriques
catalanes.
Víctor Castells
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