40è Aniversari de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) 1978 – 2018
L’IPECC sorgí de l'àmbit de Projecció Exterior del Congrés de Cultura Catalana, amb l’objectiu de fer
conèixer i promoure fora i dins del territori català, la cultura catalana, facilitar l'enllaç entre els casals i
les entitats catalanes i catalanòfiles de l'exterior, propugnar l'ensenyament del català a les
universitats estrangeres, fomentar el coneixement dels fets transcendents i heroics de la nostra
història, i impulsar l'organització de trobades catalanes arreu del món.
Atorga el premi Josep Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullolls a les persones que s'han
distingit en la difusió de la cultura catalana.

Programació anyal Trobades 2018
RECORDANÇA d’Enric Garriga Trullols. El 17 de novembre del 2011 va traspassar. Ens escau i tenim
voluntat de recordar la seva memòria. Fou cofundador de l’entitat, secretari i després president de
l’IPECC fins al seu traspàs.
Ens escau recordar-lo i l’agraïment a la seva intensa dedicació ens hi obliga, perquè ens va fer relligar el
coneixement de la nostra història amb els llocs on havia estat viscuda. Els personatges i els fets associats
als indrets.
Amb l’IPECC, que ell presidia, va organitzar l’anada a resseguir les petges de la història de Catalunya,
l’expansió de Catalunya per la Mediterrània, per les illes i la terra ferma d’Itàlia i de Grècia. I a la resta
d’Europa, tots els llocs històrics de referència catalana i un recorregut per tots els indrets que
resseguiren els exiliats catalans del 1714. I visites a Casals Catalans d’Europa i d’Amèrica.
I, presidint el Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC), del qual enguany també es commemora
el 40è aniversari de la seva fundació, vàrem recórrer tot Occitània, en unes trobades molt eficaces i
encoratjadores per a occitans i occitanòfils, i és bo recordar que s’acompleixen dotze anys que l’occità és
oficial a Catalunya, després que ell treballés tant per defensar aquesta llengua germana.
I participant en infinitat de trobades commemoratives, actes patriòtics i culturals, hem resseguit tot
Catalunya, els Països Catalans sencers.
La seva col·laboració en trobades anyals organitzades per entitats, hi va ser des del primer dia; l’Enric
Garriga organitzava sempre un autocar des de Barcelona. I alguna de les trobades que va iniciar s’han
convertit en trobades anyals.
Els seus discursos a les trobades eren sempre reivindicatius i encarats a encoratjar la gent a treballar per
la independència. En mostrem un fragment:
“Farem una mirada retrospectiva al temps més gloriós de la nostra història, necessària per a
entendre i saber afrontar l’actual situació colonial de la nostra nació. Els catalans, per la manca
de coneixements històrics, adoptem posicions servils, resignades, conformistes, sense valorar
degudament els drets nacionals que ens atorga la nostra història mil·lenària”.
Seguint el seu guiatge, la lluita per la causa de la nostra llibertat ha de ser quotidiana. Cada dia és un pas
més que anem fent en la ruta que ens cal per anar construint la nostra nació republicana, i ens cal ser
valents, no defallir davant de les amenaces que ens fan i les que ens faran, davant de la por que ens
volen infiltrar, davant de tots els atacs que ens vulguin fer. No ens han de poder aturar. Hem decidit
deslliurar-nos d’aquesta Espanya que ens escanya i que ens voldria fer desaparèixer.

Quants patriotes que hem conegut que han lluitat al llarg del temps per l’alliberament de Catalunya
s’haurien volgut trobar en un moment decisiu com el que vivim nosaltres. Ara els recordem d’una
manera especial i ens enforteix la seva lluita i el seu coratge. No els decebrem. El nostre poble s’ha fet
seva aquesta fita, i ben aviat l’hem de conquerir.
Que la fe de Macià en una Catalunya lliure ens encoratgi.
Visca Catalunya nou Estat d’Europa!
Teresa Clota i Pallàs
Dolors Làzaro i Palau

Trobades anyals històrico-culturals
Som República. Fem República
2018. Relació de trobades programades
Aquestes trobades continuen el referent patriòtic independentista que hi va donar Enric Garriga
Trullols, president i fundador de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC).
Els objectius són diversos: conèixer el país, la seva història, la seva cultura, la seva projecció al món;
però tots conflueixen en un de sol: honorar la nació catalana i la seva gent, en el camí cap a la
independència.
Cada una d’aquestes trobades és una convocatòria per manifestar la voluntat del poble, el qual,
mitjançant totes les iniciatives que es puguin fer, és cridat a empènyer per a aconseguir la llibertat!

Tothom és convidat a participar-hi!
Col·laboració i organització d’autocars des de Barcelona:
Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) ipecc@ipecc.cat
Indrets del Record. Tel. 93 317 84 68. indretsdelrecord@gmail.com
____________________________________

Data i lloc de cada trobada:
Febrer, diumenge dia 18.
Montserrat. 49a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana. (feta)
Abril, dissabte dia 21
València. Manifestació en commemoració del 25 d’abril.
Tarda a les 5: Manifestació pels carrers de València. Lectura del Manifest.
Convoca: Acció Cultural del País Valencià.
Matí: Visita a llocs històrics de la ciutat. Dinar col·lectiu
Organitza: Casal Irla Horta-Guinardó-Llibreria Clau de Volta.

Maig, diumenge dia 27
Elna. Dia de la Memòria. Remembrança de la Massacre del 1285.
Missa en català a la catedral. Al claustre: Parlaments d’homenatge i reivindicatius.
Al jardí: Ofrena floral a la placa commemorativa.
Homenatge a Pompeu Fabra, 150 anys del seu naixement i 70 anys del seu traspàs.
Comissió organitzadora Daniela Grau i la col·laboració de l’Ajuntament d’Elna.
Dinar col·lectiu. Tarda: Visita a un lloc històric i simbòlic de l’exili català.
Juny, dies 28, 29 i 30
Barcelona. Inici del Correllengua 2018. Reconeixement al moviment de la Nova Cançó.
Dijous, dia 28, a les 8 del vespre: Taula rodona a la Sala d’actes de la Lleialtat Santsenca.
Divendres, dia 29, a les 8 del vespre: recital poètico-musical.
Dissabte, dia 30, Acte central del Correllengua: Jornada musical al Parc de l’Espanya Industrial.
Juliol, diumenge dia 15
Castellar del Riu. Pla de Campllong.
XXXIX Aplec independentista al Pi de les Tres Branques.
Escenificació del poema de Jacint Verdaguer Lo Pi de les Tres Branques sobre l’arribada de Jaume
I per a ser proclamat rei a Lleida el 1214. Cercavila, amb gegants d’Espinalbet, Castellers de
Berga, grallers i Trabucaires de Castellar del Riu. Fer l’Arribada al rei-infant, amb el seu tutor
Guillem de Montrodon. Recital del poema i Ofrena floral dels infants al Pi Vell.
Acte patriòtic al Pi Vell: Parlament de personalitats vingudes d’arreu dels Països Catalans.
Cant d’Els Segadors. A la 1: Acompanyament amb Cercavila cap a l’acte del Pi Jove.
Organització: Ajuntament de Castellar del Riu.
Col·laboració: Indrets del Record, i entitats del Berguedà.
Acte al Pi Jove organitzat per grups de joves independentistes.
Dinar col·lectiu al Centre Cívic d’Espinalbet.
Tarda: visita històrico-cultural a la vila de Berga.

Setembre, dilluns dia 10
Barcelona. Vigília de l’11 de Setembre al Fossar de les Moreres.
Acte de Vigília a les 9 del vespre: Rebuda i Ofrena floral a la Flama de la Resistència Catalana,
duta des de Cardona. Missatge del Memorial 1714. Parlaments de representants d’arreu dels
Països Catalans, música i cants. Organització: Memorial 1714.

Setembre, dimarts dia 11
Barcelona. 11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya.
A les 12: Al Fossar de les Moreres: Ofrena floral. Visita a la seu del Memorial 1714.
Acompanyament a l’Ofrena floral de l’Assoziazion Cultural Rebellar, vinguts de Saragossa:
“A OS ARAGONESES CAITOS EN 1714 EN ESFENSA D’OS FUEROS Y A CORONA D’ARAGÓN”.
Dinar col·lectiu (ERC l’organitza al carrer Bruc, xamfrà amb Trafalgar).
A les 5 de la tarda: Manifestació reivindicativa de l’11 de Setembre.
Octubre, diumenge dia 7
XXXIII Trobada al Coll de Panissars. 733 anys de la Victòria Catalana del Coll de Panissars (1285)
Victòria de Pere el Gran, fill de Jaume I, contra l’invasor francès Felip l’Ardit, fill del rei de França.
Ofrena floral al monument del Coll de Panissars, parlament de l’alcaldessa de la Jonquera, altres

autoritats i representants d’entitats, música i cants. Visita al Museu de l’Exili de la Jonquera.
Dinar col·lectiu a la Societat “La Unió Jonquerenca”.
Tarda: Visita guiada per l’historiador Joan Badia i Homs a les restes arqueològiques de Trofeus de
Pompeu, la Via Augusta i Santa Maria, damunt del Coll de Panissars a la serralada de l'Albera.
Organització: Ajuntament de la Jonquera, IPECC, Indrets del Record.
Octubre, diumenge dia 21
40a Trobada al Coll de Manrella (La Vajol).
Homenatge al president Companys i als exiliats del 1939. Ofrena floral i parlaments. Lliurament
del Memorial president Lluís Companys-Coll de Manrella 2018.
Dinar d’aplec a l’esplanada davant del monument. Sobretaula amb música i cançons.
Tarda: visita històrico-cultural a Maçanet de Cabrenys.
Octubre, diumenge dia 28
XXIX Retrobament Català de Prats de Molló. Homenatge a Francesc Macià i els seus voluntaris
(Els Fets de Prats de Molló, 1926).
Al monument a Francesc Macià: Ofrena floral i parlaments del batlle de Prats de Molló,
representants de grups polítics i d’entitats. Himne d’Els Segadors.
Organització: Ajuntament de Prats de Molló i l’Associació Prats Endavant.
Passant davant de la vil·la Denisa on s’allotjà l’Estat Major de Macià.
Al monument a Jacint Verdaguer: Ofrena floral, poesia i cant.
Dinar d’amistat a Prats de Molló.
Tarda: parada al monument de Coll d’Ares i visita al poble de Molló.
Organització: IPECC i Indrets del Record.
Novembre, dissabte, dia 3
Perpinyà. Diada de Catalunya del Nord. Manifestació contra el Tractat dels Pirineus.
Final del Correllengua.
Tarda: Manifestació. Inici a la plaça de Catalunya i finalitza al Castellet. Parlaments.
Organització: entitats de Catalunya del Nord i la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL).
Matí: Visita a llocs històrics. Dinar col·lectiu. Organització Casal Irla d’ERC Horta-Guinardó
Novembre, dissabte dia 17
Barcelona. XXX Premis Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols.
Tarda: Acte de lliurament dels Premis (lloc a determinar). Commemoració del 30è aniversari
De la creació dels Premis. Presentació de cadascun dels premiats i lliurament de la placa
d’honor, parlaments, música i cant.
Organització: Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC)
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