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Deu premiats, catalans i catalanòfils residents a l’exterior dels Països 
Catalans, han estat distingits amb el XXIX 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 

 
Barcelona, 18 de novembre de 2017 
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Nasqué a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) - Barcelona, el 12 de maig de 
1969, filla de Joan Cabotí i Collboni i Antònia Figueras i Ponsico. 
 
1992-1995 - Llicenciada en Història Moderna, Història Econòmica i Polítiques per 
Royal Holloway College, University of London (Regne Unit) (1992-1995)  
 
1988-1992- Diplomada per l'Escola de Traducció i d'Interpretació de la UAB en 
anglès, portuguès, català i espanyol. 
 
La seva carrera professional està desenvolupada entre dos camps: ciències 
polítiques i llengües estrangeres. 
 
1992-2004 - Londres - Abu Dhabi – Londres 
 
1995-1997 - Resident a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) - professora de llengües a 
la Cort Presidencial dels Emirats Àrabs, a membres de la família reial i a 
l'Ambaixada dels Estats Units. 
 
1997-2004 Resident a Londres  - traducció i interpretació freelance: 
 
- material educatiu,  
- legal (Edwin Coe, Hickman and Rose Solicitors),  
- publicitat (British Airways, ABN AMRO, Caterpillar, Tourism board etc), i 
  copywriting per Nike,  
- guions televisius i documentals per a la BBC. 
 
Political researcher per a Peter Price MEP, diputat britànic al Parlament Europeu i 
posteriorment consultor en Afers Europeus. 
 
Membre fundador de l'associació Friends of Kennington Park, gràcies a la qual es 
va aconseguir la regeneració d'un dels parcs històrics de Londres. 
 
 
 
 
 
 

  Immaculada Cabotí i Figueras 
  Resident als Estats Units d’Amèrica 
    
   Nascuda a Sant Andreu de Llavaneres 
   (Maresme),  
   el 12 de maig de 1969 



2004-2017 - Minneapolis 
 
2007-2011 Professora a Park Spanish Immersion, St Louis Park, Minnesota,  
2004-2017 Voluntariat: 
2004-2007 Ensenyament del català per a nens. 
 
Casal Català a Minnesota 
 
2013-actualitat - Presidenta del Casal Català a Minnesota http://casalcatala- 
minnesota.webs.com, casal fundat el 2001 amb uns 90 membres. 
 
6 trobades anuals de la comunitat per a celebrar diferents tradicions o la Diada: 
Carnestoltes, Sant Jordi, Sant Joan, la Diada de Catalunya, la Castanyada, el Caga-
tió. Casal infantil, cada quinzena.  
 
Organització de xerrades i d'esdeveniments culturals: tricentenari, club del llibre 
Victus, tradicions castelleres, concert i conferència sobre Enric Granados, ponència 
sobre recents traduccions o publicacions d'obres literàries catalanes a l'anglès, Sant 
Jordi a la llibreria Barnes & Noble (2014 i 2015). Co-organitzadora de la conferència 
Catalonia: Present and Future a la Universitat de Minnesota (2015) amb Miquel 
Strubell, Delegat de la Generalitat Andrew Davis, Economista Jordi Mondria, Artista 
Francesc Torres, Prof William Viestezn de la Universitat de Minnesota i jo mateixa 
com a ponents. 
 
Pel·lícules en català al Festival Internacional de Minneapolis-St Paul. 

 
Assemblea Nacional Catalana als Estats Units d'Amèrica (2013-actualitat 
 
Setembre 2014 - Secretària de l'ANC-USA 
 
Maig 2015 a l‘actualitat - Coordinadora de l'ANC-USA amb delegacions a 21 ciutats 
dels EUA. 
 
Accions: 
 
Vot Exterior- Promoció del vot i el registre. Jornades d‘inscripció sobre el Registre 
de Catalans i Catalanes a l‘Exterior. 
 
Tasques d'internacionalització del procés, mitjançant conferències, xarxes socials o 
trobades amb representants polítics a nivell de les nostres assemblees estatals (un 
gran equip de gent!).  
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Coordinació de les Diades de l'11S a les diferents ciutats dels EUA  (17 ciutats el 
2015 i 2016, 11 ciutats el 2017) 
 
· V (2014) 
· El punter (2015) 
· A punt (2016) 
. Diada del Si (2017) 
 
Seguiment de la premsa internacional. Redacció i edició de respostes a articles 
sobre Catalunya o el procés polític actual. Contribucions a mitjans radiofònics i 
televisius com National Public Radio, CNN i NTN24. 
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Hellena Cardús, va néixer el 7 de febrer de 1954 a Barcelona, Catalunya, filla de 
David Cardús i Francesca Ribas, néta de Francesc Ribas Soberano i Maria Lluïsa 
Rodríguez Freixas. El 1960 la seva família va emigrar a Houston-Texas, on els seus 
pares treballaven per Baylor College of Medicine i a la N.A.S.A.   
  

El 1976, va llicenciar-se en Relacions Internacionals i Llengües estrangeres per la 
prestigiosa Universitat de Rice a Houston, Texas.  
  

Durant el període del 1977 al 1983, va estudiar i treballar a la Ciutat de Mèxic, com 
a Directora de Programació per el Departament de Sistemes de la Biblioteca de la 
UNAM.   
  

El viure a Mèxic va donar-li l'oportunitat d'involucrar-se amb una comunitat catalana 
forta i dinàmica, que havia emigrat durant la Guerra Civil espanyola, convertint-se en 
un membre actiu de l'Orfeó de Mèxic i oferint-se com a voluntària a la biblioteca per 
classificar les seves nombroses col·leccions de llibres.  
  

El 1984 va tornar a Houston per obtenir un MBA, Màster en Negocis amb 
especialització en Relacions Internacionals i Sistemes d'Informació a la Universitat 
de Houston, Texas.  De 1987-2001 va treballar com a consultora pels principals 
centres de salut i empreses d'energia. El 1998 va cofundar Datergy, una empresa 
de consultoria en disseny de sistemes.  
  

Donades les seves arrels catalanes profundes, va estudiar de forma autodidacta la 
llengua i la història catalana. El 1998 va oferir-se com a voluntària al Casal Català 
de Houston, AICS (American Institute for Catalan Studies) com a directora del 
Comitè de Joventut. Mitjançant el programa d'AIJOCC va obtenir beques i enviar a 
múltiples fills d'ascendents catalans a Catalunya durant l'estiu (1998-2000) per 
participar en projectes d'arqueologia i classes de català. També va col·laborar en la 
publicació de l'AICS, Catalonia Today com a traductora i editora.  
  

   

 
 
 

6 

     Hellena Cardús Ribas 
     Resident a Houston, Texas (EUA) 
        
        
       Nascuda a Barcelona, 
       el 7 de febrer de 1954 



Al juliol de 2003, va ser escollida com a Presidenta de l'entitat. En aquest     
càrrec ha estat responsable desenvolupant les tasques següents:  

 
-  Assoliment de prop de 300 membres individuals i membres institucionals. 
 
- Obtenció de finançament d'entitats internacionals i locals per a diversos        
  projectes culturals.  

 

- Disseny i promoció de l'AICS, en el web, productes media i administració de 
les xarxes socials. 
 

- Publicació trimestral de la revista CATALONIA que promociona i informa so-
bre cultura i política de Catalunya en anglès i català, distribuïda als EUA i 
Canada.  
 

- Organitzar i promoure múltiples fires de llibre catalans a EUA; Catalan Books 
& Roses (incloent-hi més de cent títols d'autors clàssics i contemporanis   
catalans) 

 

 Catalan Books & Roses, Vintage Park, Houston Texas, April 24, 2016  

 Barnes&Noble, Catalan Books & Roses,Houston,Texas April15, 2017  

 Borders, Catalan Books & Roses, West University, Houston Texas 
  April 23, 2017  
 

- Publicar i distribuir les traduccions literàries en anglès de literatura catalana, 
incloent-hi Uncertain Glòria, The Catalan Nation and its People and Josep 
Tero’s musical Anthology  

 
-    Planificar i organitzar: 

 

 Tours a Texas per artistes i músics catalans reconeguts com Josep         
Carreras, Josep Tero i Toni Xuclà.  

 

 Català Culinary Tours; El Taste of Catalonia in Texas amb el xef català 
Oscar Vila Guardiola amb el suport de l'Oficina de Turisme de Blanes. 

 

 Catalan Art Tours, incloent l'Art català a Galveston amb obres d'en Josep-
Maria Cabayol i Josep Mas. 

 
-  Organitzar les tradicionals festes catalanes de Sant Jordi, la Diada i el Nadal.  
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El 2010 va ser nomenada VP d'Amèrica del Nord per la FIEC (Federació 

Internacional d'Entitats de Catalunya) on es porten a terme les següents 

tasques:  

 

 Promoure Catalunya, la seva cultura i la política als Estats Units i Canadà 

 

 Fer d‘enllaç per les associacions catalanes als Estats Units I Canadà. 

 

Al 2015 va coordinar activitats a nivell estatal fent-ne seguiment del procés 
polític actual com a representant de l‘ANC-USA per Texas, promovent 
esdeveniments i la coordinació de les Diades de l'11S a Houston, Texas. 

 

     · V (2014)  

· El punter (2015)  
· A punt (2016)  

 

A principis del 2017 funda la Penya Blaugrana Houston AICS amb l’objectiu 
de acostar la cultura catalana als seguidors del Barça, mitjançant activitats 
socialitzadores i integradores.   
  

Essent membre voluntari de les següents organitzacions:  
  

AICS, President 2003- present  

Greater Houston Partnership, 2003 – present  

FIEC, VP North Amèrica 2008 – present  

ANC-USA, Representant de Texas, 2015-present  

Penya Blaugrana Houston AICS, Fundadora, 2016- present  

  

 
 
 



 

Nasqué a Milà (Itàlia) l'1 de gener de 1946. 

 

Va començar la seva trajectòria artística a Alemanya l'any 1961 i seguidament va 

freqüentar cursos d'història de l'art a la Universitat de Viena. En el 1962 entra en 

contacte amb Barcelona i sobretot, gràcies a les freqüents estades a Montserrat, 

amb l'esperit català que des de llavors farà part de la seva vida. Allí neix una 

amistat, encara viva, amb el Pare Bernat (Miquel Ambrós) que molt ha escrit 

sobre la seva obra. El 1965 estudia Arquitectura a la Universitat Politècnica de 

Milà fins al 1969. Mentre va treballant de manera complementària la pintura i 

l'escultura. 

 

L'any 1969 s'instal·la a Munic on realitza la seva primera exposició de pintura a 

l'Haus der Begegnung confiant a continuació les seves obres a la Fundació 

Siemens de Munic. 

 

Des del 1970 al 1992 - Pràctica l'art i activitats creatives principalment a Itàlia, 

Àfrica Occidental, Xina, Suïssa, Catalunya i Balears. Més enllà de la recerca 

estètica i el treball acadèmic, des de llavors, la seva obra es caracteritza pel 

resultat de l'encontre directe entre les mans i la matèria (cera o argila) que ell 

modela, sovint amb els ulls closos. Les mans veuen i els ulls toquen fins a 

"descobrir" la forma final que és destinada a les mans de tothom. La forma/

escultura original després és engrandida per tal que allò que contenim ens pugui 

al seu torn contenir. En són alguns exemples les obres Àguiles (Palma de 

Mallorca i Sóller), Júpiter (Museu Es Baluard, Palma de Mallorca, Vilafranca del 

Penedès i Austràlia) i Mare Terra [www.nesher.org]. Cal mencionar que ha estat 

cofundador i membre del consell de redacció de la revista de premsa forana de 

Mallorca, Ma'jil, durant els tres anys d'aquesta publicació. 
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    Guido Dettoni della Grazia 
    Resident a Assís, Itàlia 
 

       
      Nascut a Milà  (Itàlia), 
      l’1 de gener de 1946 
 

http://www.nesher.org


Des del 1992 als nostres dies s'han realitzat exposicions de pintura i escultura a 

Lleida, al Cercle d'Estudis ilerdencs i a l'Hospital de l'Infant Pere a L'Hospitalet 

de l'Infant. La primera mostra de l'obra MARIA (Icona de la dona i pels cristians 

de la mare de Jesús) té lloc a la Pia Almoina de Barcelona en el 1998 i en van 

seguir, a Catalunya, les de L'albergueria de Vic, del Refectori dels Canonges de 

la catedral de Tarragona, de la Catedral de Tortosa i de la Fontana d'Or a 

Girona [www.maria.tk]. 

L'obra MARIA ha estat exposada en més de 25 llocs entre catedrals, esglésies 

de l'Estat Espanyol, Itàlia, França, Alemanya, Portugal, a un temple luterà a 

Frankfurt, universitats i centres d'art i és permanent a Assís, Praga i Singapur. 

En haver estat creada a Catalunya i pel sentit que aquesta terra té per ell, en 

totes les exposicions d'aquesta obra ell ha volgut sempre que fos present 

l'ascendència catalana juntament amb la poesia "Maria" del poeta Carles 

Duarte. 

El vídeo de l'excavació de Sant Fèlix i l'escultura, realitzades a Vilafranca del 

Penedès han estat presentats de la mà de l'Associació dels Catalans a Roma, a 

l'Ambaixada d'Espanya davant la Santa Seu. 

A partir de la primera exposició MARIA a Barcelona en 1998, es constitueix a 

Roma l'Associació Cultural NESHER i a continuació a Barcelona com a Societat 

Editora que representa les seves obres i projectes. NESHER esdevé fundació 

als Països Baixos l'any 2006 amb la mateixa finalitat i també per donar suport a 

la implementació del procés Handsmatter que porta a la constitució de 

l'Handsmatter Institute. Aquest procés troba també aplicacions diverses en el 

camp de les arts plàstiques (experiències a Àfrica Occidental, a Singapur 

passant per Països d'Europa), trobades en l'àmbit de la Xarxa de la Pau a Assís 

- Itàlia, a Mäntyharju - Finlàndia, a Praga - República Txeca, a Nova York, a 

Tufo i a Milà - Itàlia i a Barcelona a la Fundació Pedagògica el Brot 

[www.peacenetwork.tk].  

Les intervencions en el camp de la discapacitat amb persones sordcegues han 

tingut lloc: a Catalunya - Associació Pares de Sord Cecs de Catalunya, a EEUU 

- Texas School for the blind and Visually Impaired, a Canada - Canadian 

Deafblind Association Ontario Chapter. 

Sempre és èxplicit que l'Handsmatter Institute s‘ha constituït i te la seva seu 

social a Catalunya. [www.handsmatter.tk]. 
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És filòleg: nascut el 1967 a Frankfurt, va estudiar Filologia romànica i Filologia 

àrab a les universitats de Frankfurt, Barcelona i a la Freie Universität de Berlín. Els 

dos anys a la Universitat de Barcelona va començar a especialitzar-se en estudis 

medievals, concretament literatura catalana de l'Edat mitjana.  

 

Va doctorar-se amb una tesi sobre el diàleg literari en Ramon Llull (2001, trad. 

catalana: El diàleg en Ramon Llull. L’expressió literària com a estratègia 

apologètica, Universitat de Barcelona 2011, Premi Serra d‘Or), i va actuar com a 

lector de català a la Martin-Luther-Universität de Halle-Wittenberg als anys 

noranta. Després d‘un període de deu anys com a professor assistent a la Freie 

Universität Berlin, la seva habilitació de càtedra s‘ocupa de la cosmografia a la 

literatura èpica del Renaixement a França, Espanya i Portugal (2009). Des d‘aquell 

any, és professor catedràtic de filologia romànica a la Ruhr-Universität de Bochum 

i ensenya literatura hispànica, catalana i portuguesa.  

 

Ha fet traduccions literàries del català a l'alemany, entre elles textos antics com Lo 

Somni. Der Traum de Bernat Metge (2013) o – projecte en curs--, el diàleg 

renaixentista Els coŀloquis de Tortosa, de Cristòfor Despuig, però també textos 

contemporanis, p.ex. de Sergi Pàmies.  

 

Coedita la Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans des de 2006.  

Entre els temes catalans que ha estudiat, hi ha la mitologia clàssica a la literatura 

catalana (Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i 

castellana (Montserrat 2004), i El diálogo renacentista en la península ibérica 

(Stuttgart 2005). Al costat de la literatura medieval i moderna s’ha interessat per la 

literatura del segle XIX i del tombant del XX. A continuació de Kosmovisionen. 

Inszenierungen von Wissen und Dichtung im Epos der Renaissance (Stuttgart 

2014) sobre poesia èpica del Renaixement, treballa ara sobre els poemes èpics de 

Jacint Verdaguer per tal de situar-los en el context de les tradicions èpiques, 

també internacionals, del Romanticisme. 
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     Roger Friedlein (Alemanya) 
       Resident a Bochum (Alemanya) 

 
 

        
       Nascut a Frankfurt, 
       el 15 d’abril de 1967 



 Aquests dies ha sortit el volum Els catalans i Llatinoamèrica. Viatges, exilis i teories, 

editat a l‗Abadia de Montserrat, amb un article, entre molts d‘altres, sobre Josep Pla, 

els seus viatges a Brasil i el seu pensament antitropicalista. 

  

A la Universitat de Bochum, ha contribuït a formar un nucli petit, però actiu d‘estudis 

catalans.  
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Fill d‘Alfons Gregori i Domínguez i de Maria Remei Gomis Piqué. 

 

Va néixer a Caracas perquè el seu avi havia emigrat a Veneçuela durant la 

postguerra amb la dona i el fill, Alfons Gregori i Domínguez, que hi va viure dels 13 

als 39 anys, participant activament al Centre Català de Caracas. La família 

materna prové de la comarca de Les Garrigues. Casat amb Tatjana Navicka, té un 

fill, l‘Arnau. 

 

Es va llicenciar en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili el 1998, on 

va ser un dels editors de la revista literària D’Ard (11 números) i, sobretot, 

cofundador i coordinador del Bloc d‘Estudiants Independentistes a la URV i 

representant de l‘alumnat a diversos òrgans (Junta de Govern, Claustre, Consell 

Social) i al Consell Interuniversitari de Catalunya.  

 

Establert a Polònia des d‘octubre de 1999, des d‘aleshores ha treballat de 

professor de Llengua i Cultura Catalanes a ensenyaments de Grau i Màster de la 

UAM de Poznan. El 2005 es va doctorar en Literatura Comparada per la 

Universitat Adam Mickiewicz de Poznan (UAM), amb una tesi inèdita sobre la 

poesia compromesa catalana i francesa. Recentment ha assolit el títol de doctor 

habilitat (equivalent a professor contractat doctor). Des de 2013 és cap de l‘Àrea 

d‘Estudis Catalans de la UAM de Poznan, l‘única àrea universitària de Polònia 

dedicada exclusivament a la recerca i l‘estudi de la llengua, la literatura i la cultura 

catalanes. Ha rebut dos Premis del Rector de la UAM, a la qualitat didàctica i 

l‘organització d‘activitats (2011), i a la millor publicació científica (2016).  

 

 

 

 

 

13 

  Alfons Gregori i Gomis 
      Resident a Poznan (Polònia) 
 
  
       Nascut a Caracas (Veneçuela), 
       el 17 de juliol de 1974 



A més a més, ha impartit Història i Cultura de la Península ibèrica, sempre amb 

un especial èmfasi en les qüestions relacionades amb els Països Catalans tant a 

la UAM com a l‘Escola d‘Ensenyament Superior WSJO de Poznan.  

 

Ha coorganitzat trobades acadèmiques a Poznan com el Congrés Internacional 

―Discurso sobre fronteras - Fronteras del discurso: literatura, pensamiento y 

cultura del ámbito ibérico e iberoamericano‖ (2007), amb un apartat centrat en la 

literatura catalana amb 30 especialistes, l‘esdeveniment acadèmic en llengua 

catalana més important dels celebrats a Polònia, i un dels més rellevants als 

països de l‘Est. També ha coorganitzat les tres edicions del congrés en llengua 

polonesa «„Literatury mniejsze” Europy romańskiej» (2010, 2014, 2017), dedicat 

a les literatures romàniques no majoritàries. Tots han tingut la seva versió editada 

en paper, amb força articles en català o en polonès sobre la realitat cultural 

catalana. Ell mateix és l‘autor de nombrosos articles en llengua polonesa que han 

contribuït a donar a conèixer aquesta realitat a l‘àmbit acadèmic polonès, tractant 

la immersió lingüística, els autors no nadius en llengua catalana, el món editorial 

català, Salvador Espriu, etc. 

 

A més, ha fet d‘assessor filològic en la traducció del català al polonès de diverses 

obres literàries de Blai Bonet, Jesús Moncada i Mercè Rodoreda. L‘any 2012, 

arran de l‘Any Maragall, va organitzar a la UAM les jornades ―La Paraula Viva en 

la poesia catalana: de Joan Maragall a la polipoesia‖. 

 

Des de l‘any 2005 s‘encarrega d‘organitzar les visites i xerrades a la UAM de 

professors convidats dels Països Catalans, amb una mitjana de 4 o 5 docents a 

l‘any. Des del l‘any 2013 és el tutor de les pràctiques que alumnes d‘un postgrau 

d‘ensenyament de català del Principat realitzen a la UAM. També ha dirigit un 

bon nombre de treballs de Grau i de Màster sobre literatura catalana, tot i que cal 

destacar el cas de Matylda Figlerowicz, de qui va ser tutor en l‘elaboració d‘un 

llibre sobre la literatura espanyola, catalana i polonesa en les dictadures 

franquista i comunista, publicat gràcies al Diamentowy Grant, la beca estudiantil 

més prestigiosa de Polònia. 
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Fora de l‘espai universitari, ha organitzat dues obres de teatre en català a       

Poznan: Amor hermètic (2010), de Fina Rius i Teresa Vilardell, basada en textos 

d‘Espriu, i El darrer dia del Cafè de la granota (2017) de la companyia Mea     

Culpa, a partir de contes de Moncada. Igualment, ha participat en trobades,    

festivals o jornades amb xerrades sobre la qüestió catalana (entre d‘altres, al 

―República Femenina‖, al Festival de la Ciència i l‘Art, al Festival Internacional de 

Música Sacra ―Gaude Mater‖, a centres  d‘educació secundària, etc.) o bé a    

diversos debats sobre l‘Estat propi.  

  

A més d‘haver assessorat els cors musicals Poznańskie Słowiki i Dysonans a 

l‘hora d‘interpretar  peces en llengua catalana, ha coordinat la traducció d‘una 

exposició sobre les havaneres a la ciutat polonesa de Szczecin (2013). Entre el 

2001 i el 2015 va ser membre de l’equip redactor del Diccionari polonès-català / 

català-polonès, un treball j a enllestit  que va finançar  Enciclopèdia Catalana, 

editorial que ara mateix no disposa dels recursos per publicar-lo. També ha estat 

el consultor de la Comissió examinadora del Ministeri de Justícia de Polònia que 

ha atorgat els escassos títols de traductor jurat català-polonès que hi ha en 

aquest país. 
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Alejandro Hugo Carreras va néixer a Chañar Ladeado—Santa Fe (Argentina), el 
dia 10 de juliol de 1959, de professió comerciant gastronòmic. 
 
Ingressà al Centre Català de Rosario l‘any 1983 molt interessat per la cultura 
catalana degut al fet de que els seus avis havien nascut a Olot, Girona.  
 
Durant els primers temps es va incorporar a l‘Esbart Dansaire Terra Nostra 
participant-hi activament aproximadament deu anys.  
 
Va participar a la Coral Anselm Clavé també durant un període de deu anys.  
 
Ha format part de la Comissió Directiva de la institució ocupant diferents càrrecs, 
desenvolupant tasques com Vocal, Secretari, Tresorer fins assolir el càrrec de 
President que va ostentar durant el període 2007-2013, d‘acord amb l‘Estatut de 
l‘entitat.  
 
Els seus inicis a la Comissió Directiva daten de l‘any 1992, any en el  qual fou 
elegit vocal titular, i reelegit per un període de dos anys consecutius. A partir de 
l‘any 1995 la seva funció a la Comissió va ser la de secretari, ocupant-ne aquest 
càrrec durant dos períodes.  
 
Per la seva responsabilitat i per la bona feina feta, l‘any 1999 passà a ser-ne 
tresorer, feina que desenvolupà amb èxit fins l‘any 2004. A partir del 2007, 
ocuparà la presidència de la institució.  
 
En el transcurs dels últims 30 anys no solament ha format part de la Comissió 
Directiva, també ha participat en la organització de diferents esdeveniments 
vinculats a totes les activitats del Centre i ha format part de les comitives 
representatives del Centre a les Trobades de Casals realitzades a diferents ciutats 
com Córdoba, La Plata, Buenos Aires, Venado Tuerto, Mendoza de l‘Argentina i 
altres països com Uruguai, Xile i Paraguai. 
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Alejandro Hugo Carreras 

Resident a Rosario (Argentina) 
 
 
Nascut a Chañar Ladeado-Santa Fe (Argentina), 
el 10 de juliol de 1959 



Volem destacar que formà part de la Comissió Argentina-Catalana en homenatge 
al bicentenari de la Revolució de Maig l‘any 2010, esdeveniment molt important 
per un argentí que pensa i sent com un català.  
 
Actualment continua participant de forma activa en moltes de les tasques a fer, 
culturals i d‘altres que es duen a terme al Centre Català de Rosario. És el 
responsable de la publicació mensual de la institució: "Sempre Avant"; 
s‘encarrega de l‘organització general de la paella mensual, però per damunt de 
totes les coses, coneix l‘activitat quotidiana de la institució, situació que simplifica 
molt la tasca d‘aquesta Comissió Directiva.  
 
Disposat en tot moment quan hi ha feina a fer, assumint responsabilitats, fent-la a 
consciència, continua tirant endavant, any rere any, amb l‘objectiu de millorar les 
coses, ja sigui o no, formant part de la Comissió.  
 
Per aquells que tot just ara comencen la seva vida dins del nostre Centre o per 
aquells que senzillament el visiten, és l‘amfitrió perfecte que contribueix a difondre 
la cultura i la realitat nacional catalana.  
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Antoni Llorens Larregola, nascut l'1 de desembre de 1945 a Riudoms, Tarragona. 
Es va traslladar a Vitòria-Gasteiz per casar-se amb Mari Carmen Perez Saenz l'any 
1974. Té dos fills, l'Ester i el Jordi, i dues nétes. 
 
És Perit Mercantil per l'Escola d'alts Estudis Mercantils de Barcelona i professor 
Mercantil per l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Bilbao. 
 
Va ser el fundador de la revista riudomenca L'Om i redactor des de l'any 1968 amb 
la secció periodística "Fora vila", entrevistant a 150 personatges riudomencs 
residents des del nord a Suècia fins al sud a Xile, i des de l‘oest al Zaire a l‘est a 
Croàcia. Ha realitzat nombroses entrevistes a les autoritats que inauguraven la Fira 
de l'avellana de Riudoms cada any. Ha estat president de l'Associació Cultural 
Amics de L'Om. 
 
Va participar en les edicions de 1979 i 1982 del llibre Miscel·lània d'escriptors i 
estudiosos riudomencs del Cerap, del qual és membre des que es va fundar.  Allà 
va escriure sobre les seves entrevistes a personatges catalans famosos com el 
Salvador Dalí, el Joan Capri, Joan Guinjoan i Gispert, la Mari Sampere, i el Carles 
Sentis, entre altres. 
 
Va ser "Premi Rosa dels Vents" de 1990 que atorgava el Centre d'Estudis 
Riudomenc Arnau de Palomar per la seva tasca com a corresponsal de Ràdio 
Reus-SER, el Diario Espanyol, la Vanguardia, el Correo Catalán, Lo Floc i L'om, 
divulgant el nom de Riudoms a través dels citats mitjans de comunicació. 
 
Va ser membre del Patronat Antoni Gaudí de Riudoms i Conseller a la Caja Vital 
durant tres legislatures, actual Kutxabank. 
 
Va ser Director Financer de l'empresa Ecocentro i Gerent de la mercantil Dacsa a 
Vitòria-Gasteiz fins a la seva recent jubilació. 
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Antoni Llorens Larregola 
Resident a Vitòria-Gasteiz (País Basc) 
 
 
Nascut a Riudoms  (Tarragona), 
l’1 de desembre de 1945 



Va iniciar la difusió de la cultura catalana a Vitòria-Gasteiz l'any 1977 amb reunions 
gastronòmiques per celebrar Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, impulsant 
la constitució del Cercle Català d'Àlaba l'any 1980 amb el càrrec de president des 
de llavors. L'any 1989 el Casal s'integra a la Federación de Centros Regionales de 
Álava, de la qual el president ha format part de la Junta Directiva com a vocal, 
tresorer i vicepresident. 
 
Ha organitzat cada any les festes de Sant Jordi, Sant Joan i la diada a Vitòria-
Gasteiz, i va programar un viatge a Catalunya amb els 12 centres regionals de la 
ciutat per conèixer la terra catalana. 
 
Va ser el propulsor del nom de plaça de Catalunya i dels carrers Lleida, Tarragona, 
Girona i Barcelona a la capital basca. 
 
L'any 2010 va participar en el Congrés Internacional "País Basc-Països Catalans, 
camins de trobada" celebrat a la Universitat del País Basc a Vitòria-Gasteiz. Ha 
assistit a totes les trobades mundials de casals catalans al món i a vàries 
celebrades a Europa i Espanya. 
 
Representa al Cercle català en totes les recepcions del Govern Basc a la 
Lehendakaritza, de la Diputació foral d'Àlaba en les festes de Sant Prudenci, i de 
l'Ajuntament a les festes majors de la Verge Blanca, difonent la imatge de 
Catalunya en tots els actes organitzats. 
 
Ha estat conferenciant a la Casa d'Aragó a Mollerussa. Li va ser imposat el 
catxirulo d'honor pel President de la Diputació de Lleida i Batlle de Mollerussa 
Josep M. Grau. 
 
És una persona de tarannà conciliador i molt participatiu, assisteix als nombrosos 
actes institucionals i d'entitats privades als que és invitat el Casal Català al llarg de 
l'any. Obert a les diferents sensibilitats i fent gala de seny, ha mantingut la marxa 
del Casal tots aquests anys amb la complaença de tots els seus socis durant 40 
anys. 
 
El Cercle Català d'Àlaba ha estat mereixedor de la Medalla d'Or de la ciutat de 
Vitòria-Gasteiz. 
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Filla de Manuel Murillo (Córdoba) i Enriqueta Martínez. (Madrid) 
 
Llicenciada en C. Política i de l'Administració. Universitat Complutense de Madrid 
Diploma Estudis Avançats Doctorals en Antropologia Social i Cultural. Universitat 
Complutense de Madrid. 
 
Doctorada en Antropologia i Sociologia. Universitat Complutense de Madrid. 
Investigadora Doctoral a la Universitat Complutense de Madrid.  
Tesina doctoral en Antropologia:  
 
"La reconstrucció de la llengua, la cultura, i la identitat catalanes, a través de la 
música: de la Nova Cançó fins avui" (2003-2004) 
 
Estudis Doctorals en Filologia Catalana. Universitat d'Alacant. 
C.A.P. en Educació i Pedagogia. 
 
Professora d'Ensenyament Secundari Llengua, Humanitats i C. Socials a 
València (2009-2010) i a Quito-Equador (2012-2013) 
 
Professora de C. Política, Història, Llengua i Comunicació a la Facultat de C. 
Jurídiques i Polítiques a la Universitat Indoamèrica de Quito (Equador) (2013-
2015) 
 
Investigadora Social Universitat Indoamèrica de Quito. (Equador)  
Actualment professora-investigadora en excedència de la Universitat 
Indoamèrica de Quito. 
 
Conferències impartides a diverses Universitats (Universitat Alacant, Universitat 
Complutense, Universitat Catalana d'Estiu) 2014 - 2016. 
 
Participació activa a la Universitat Catalana d'Estiu (2005-2017) 
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     Belén Murillo Martínez 
      Resident a  Madrid  
       
       Nascuda a Madrid, 
       el 2 de desembre de 1974 



Regidora de Joventut de l'Ajuntament de San Fernando de Henares (Madrid) 
(1995-1999)  
 
Coordinadora Àrea de la Dona de IU San Fernando de Henares - Madrid (1995-
1999) i membre del Comitè Polític. 
 
Membre de l'oficina Tècnica-Administrativa del Cercle Català de Madrid 2016. 
 

Membre fundadora de la iniciativa-plataforma Madrileños por el  Derecho a Decidir 
(2013 fins ara). Realització de diversos actes de gran ressò mediàtic a Madrid a 
favor del Dret a Decidir a Catalunya. 
 

Membre fundadora i Coordinadora de l'Assemblea Exterior de l'Assemblea Nacio-
nal Catalana a Equador. 2013-2015 
 
Membre fundadora i Coordinadora de l'Assemblea Exterior de l'Assemblea Nacio-
nal Catalana a Madrid (2015 fins ara).  
 
Secretària del Consell d'Assemblees Exteriors Catalanes (2016) 
 
Membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (2016 fins 
ara). 
 
Membre de la Comissió de Comunicació de l'Assemblea Nacional Catalana (2016) 
Membre de la Comissió Internacional de l'Assemblea Nacional Catalana (2016 
fins ara). 
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Neix a Barcelona, el 10 de març de 1956. 
 
Viu a Tolochenaz (cantó de Vaud), Suïssa. 
 
De pares catalans, filla de Manel Reche i de Dolors Poquet. 
 
Casada. Una filla i un fill. 
 
L'any 1969 va emigrar a Morges (Suïssa) amb els seus pares on finalitzà el seu 
batxillerat. Secretària, va treballar pels ajuntaments de Morges i Tolochenaz, a la 
regió suïssa on sempre ha residit. Actualment és la responsable d'una agència de 
la seguretat social suïssa. 
 
Els seus pares i ella, una de les primeres coses que varen fer en arribar a Suïs-
sa, fou fer-se socis del Centre Català de Lausana (fundat el 1969). Des d'aquell 
moment i amb gran il·lusió, n'ha format sempre part de manera molt activa, ja 
sigui com a membre de la junta directiva o com a responsable de certes activitats 
i serveis. No ha deixat mai de vetllar per la conservació i difusió de la cultura i de 
les tradicions catalanes  (Sant Josep, Sant Jordi, Els Focs de Sant Joan, Tots 
Sants, Nadal i els Reis Mags d'Orient, sardanes, etc.,). 
 
Recorda amb gran estima i emoció els Jocs Florals de la Llengua Catalana a  
l'exili, celebrats a Lausana el 1976 i on fou nomenada Donzella d'Honor. 
 
S'inicia al teatre durant uns quants anys, amb el grup de teatre molt actiu del cen-
tre. Teatre presentat a l'ocasió de Festes Majors de Casa Nostra de Suïssa i en 
altres ciutats suïsses seu d'un casal. 
 
Present a gairebé totes les activitats organitzades per l'actual Centre Català. En 
nombroses ocasions, encarregada de les relacions públiques amb les diverses 
autoritats catalanes i suïsses per a l'organització de diverses manifestacions   
culturals (trobades de grups catalans per Lausana i regió,  festes tradicionals, 
conferències, etc.,). 
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Núria Reche Poquet 
Resident a Lausana (Suïssa) 

 
 

Nascuda a Barcelona, 
 el 10 de març de 1956 



També col·labora en la planificació i organització d'altres esdeveniments, regu-
lars, com ara, el projecte « Bienvenue en Suisse » (servei d'informació als nouvin-
guts a Suïssa), sessions de cinema i espectacles en català, cursos de sardanes i 
diversos cicles de xerrades obertes a tothom. 
 
Ha format part del comitè organitzador de la Diada de l'11 de Setembre a Lausa-
na del 2013 (« La Cadena Humana ») al igual el 2014 (« V »). 
 
Recentment, el 10 de juny de 2017, ha organitzat amb el Centre Català de Lausa-
na-Ginebra, una interessant conferència en francès titulada « La Catalogne : son 
histoire, sa langue et sa culture » a càrrec de l'historiador català Pelai Pagès i 
Blanch, amb l'assistència d'un centenar de persones i que ha gaudit d'una gran 
repercussió. 
 
Últimament,  el processos d'inscripció en el Registre de catalans residents a l'ex-
terior ha sigut de màxima difusió per com sol·licitar la inscripció al registre i poder 
tenir accés a tots els serveis que la Generalitat proposa.  
 
Es important recordar que durant 27 anys fou membre de la « Commission Suis-
ses-Etrangers-Ville de Morges » i que, ja fa molts anys, inspirant-se de les tradici-
ons viscudes durant la festa catalana de Sant Joan, creà a Morges, la festa multi-
cultural « La Grande Table », que se celebra un cop cada dos anys amb gran èxit. 
LA INTEGRACIÓ I FER PAÍS ha sigut sempre un referent molt important en la 
seva vida i una de les seves màximes devocions! 
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Viviana Sandra Sanchis Roche va néixer el 30 de març de 1962 a Buenos Aires, 
Argentina. És professora d'anglès en una escola primària i en un centre d'estudis 
d'idiomes. 

 
Filla de pare i mare catalans (també guardonats amb el Premi Batista i Roca), va 
créixer envoltada de cultura catalana, tant a casa seva on el català era la llengua 
habitual, com al Casal de Catalunya de Buenos Aires, on el seu pare, Carles 
Sanchis, va ser bastoner i capdanser de l'Esbart Dansaire Montserrat durant més 
de 15 anys. Va ser al Casal on va conèixer en Jordi Riera, amb qui es va casar i 
va tenir dos fills, Nicolás i Gonzalo. 

 
Des de la seva joventut sempre ha estat involucrada en diverses activitats del 
Casal, però fonamentalment la sardana. Ha estat professora d'aquesta dansa en 
més d‘un Casal i des de fa 12 anys és la coordinadora i capdansera de la Colla 
Sardanista del Casal de Catalunya, ballant tant sardanes tradicionals com de 
punts lliures. 

 
Va ser conductora i productora del programa de ràdio "L'Hora Catalana". Aquest 
programa, degà de la radiofonia argentina que s‘havia emès ininterrompudament 
des de 1928 fins 1986, va ser recuperat per en Josep Lluís Buil i la Viviana a 
l‘octubre de 2003. 

 
Juntament amb en Josep Font, la seva actual parella, va impulsar la creació del 
Capítol argentí de l‘Assemblea Nacional Catalana. 

 
Fins el mes de maig de 2017 ha estat membre del Consell Directiu del Casal de 
Catalunya, actuant com a secretària, des de l‘any 2011. 
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   Viviana Sandra Sanchis Roche 
     Resident a  Buenos Aires (Argentina) 
    
 
     Nascuda a Buenos Aires (Argentina), 
     el 30 de març de 1962 



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 Mun-
tanya (1927) i de Palestra (1930), organitzacions decisives per a la formació de l'es-
perit cívic i nacional de Catalunya. Anà a Londres (1938) com a Delegat de la Genera-
litat de Catalunya i delegat personal del President Lluís Companys en una missió im-
portant 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: repre-
sentà 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 cele-
brada a Mèxic (1953), establí les assemblees de Pau i Treva a Toluges i donà nombro-
ses 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 autonòmi-
ques.         
          Víctor Castells 
 

ENRIC GARRIGA TRULLOLS (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 cente-
nars 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 personali-
tats 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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