
 

XXIX PREMIS JOSEP M. BATISTA I ROCA – MEMORIAL ENRIC GARRIGA TRULLOLS 
 

AGENDA DELS GUARDONATS 2017 
 
 

 

Divendres 17 de novembre del 2017  
 

09:15 h  Sortida amb autocar de Plaça Universitat (davant Universitat). 

9:30 h  Visita al Parlament de Catalunya. 

12:00 h  A Montserrat. Recepció per part del Prior del Monestir, el P. Ignasi M. Fossas. 

13:00 h Cant de la Salve i el Virolai per l'escolania de Montserrat. 

13:30 h  Dinar lliure a Montserrat. 

16:00 h  Visita al MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya). 

19:00 h Ofrena floral al monument a Josep M. Batista i Roca al seu carrer de Barcelona al barri de les Corts 

(cantonada amb el carrer Numància, 118). 

20:00 h Sopar reservat als guardonats, o els seus representants, i un acompanyant a l'hotel Catalonia Plaça 

(antic Ducs de Bergara), carrer Bergara, 11 de Barcelona. 

 

Dissabte 18 de novembre del 2017 
 
18:00 h Lliurament dels guardons als 10 premiats en la XXIX edició del Premi Josep M. Batista i Roca –Memorial 

Enric Garriga Trullols, a l’Institut d’Estudis Catalans (Sala Prat de la Riba), carrer del Carme, 47 de 
Barcelona amb assistència de personalitats.   

   

Important: 
 
► El divendres 17 de novembre, els familiars i amics dels guardonats els podran acompanyar en les recepcions al 
Parlament, a Montserrat, i al MNAC però caldrà que ens ho diguin ben aviat per reservar les places a l'autocar.  
 
► El programa del divendres podria encara canviar pel que fa als horaris. 
 
► L’aforament de la sala de l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona, és limitada. A banda dels guardonats i el 
corresponent acompanyant, per assistir a l’acte de lliurament dels guardons és imprescindible fer la reserva a l’IPECC 
amb antelació. 
 
► El sopar de divendres 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 732100 1006 52 0200061004) 
 

► A partir de les 20 hores del divendres 17, és possible fer el pagament de la inscripció feta prèviament i no pagada 
encara, però per agilitzar els tràmits us recomanem fer abans els ingressos al c/c de la Caixa. 
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