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Presentació 
 
 
Aquest any 2018 l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura 
Catalana (IPECC) lliurarà la trentena edició dels premis “Josep 
Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols”. Trenta 
edicions ininterrompudes distingint catalans i catalanòfils residents a 
l’exterior que han treballat i treballen pel manteniment de la 
presència catalana en el món i per a la projecció de la cultura 
catalana i el fet nacional català en els països de residència. 
 
 
En cada edició, l’IPECC distingeix a 10 persones amb el premi, la 
qual cosa vol dir que enguany haurem guardonat a 300 persones 
residents als cinc continents. 
 
 
En aquest butlletí informatiu teniu l’enllaç a la relació de totes les 
persones distingides amb el premi. També us detallem una síntesi 
biogràfica de les dues persones que donen nom al premi.  
 
 
Aquests premis són possible que existeixin gràcies al treball 
voluntari i entusiasta de moltes persones. Necessitem, però, ajuda 
pel pagament de les despeses que ocasiona la celebració anual 
dels guardons. Qualsevol ajut serà benvingut. En aquest butlletí 
teniu el compte de l’IPECC on podeu fer les vostres aportacions si 
us és possible i ho considereu adient. 
 
 
Finalment, si voleu presentar candidats al premi d’enguany ho 
podeu fer, fins el dia 30 d’abril, adreçant un escrit a l’IPECC per 
correu electrònic indicant els mèrits que considereu té el candidat 
proposat. 
 
 
Xavier Tudela 
President de l’IPECC 
 

 

 

Podeu veure la relació dels 290 premiats fins ara a: 
 
http://ipecc.cat/novaweb/wp-
content/uploads/2017/10/90c09c21ab9439569857902f4c009934.pdf 
   

http://ipecc.cat/novaweb/wp-content/uploads/2017/10/90c09c21ab9439569857902f4c009934.pdf
http://ipecc.cat/novaweb/wp-content/uploads/2017/10/90c09c21ab9439569857902f4c009934.pdf


 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Podeu fer les vostres aportacions al següent compte: 
 
 
 

Caixabank 
 

IBAN: ES73 2100 1006 5202 0006 1004 
 

SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX 

 
 
 
 
 
Amb la col.laboració de: 


