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L’IPECC atorga el premi “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric 
Garriga Trullols” a deu catalans residents a l’exterior  
 
L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) ha atorgat el premi 
“Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols 2021” a deu catalans o 
catalanòfils residents a l’exterior. És la 33ena edició ininterrompuda d’aquests 
guardons que enguany han distingit les següents persones:  
 
Barreiro Echanique, Santiago i Tuset Alfaro, Nieves, de Guayaquil (Equador) (ex aequo)  
Canadell Bofarull, Valentí, de Luxemburg  
Gonzàlez Capdevila, Gustavo Alberto, de Rosario (Argentina)  
Hatem Jad, de Beirut (Líban)  
Huidobro Casamitjana, Ferran, de Budapest (Hongria)  
Miró Masmiquel, Quim, de Sant Louis (Estats Units d’Amèrica)  
Nayelli Ruíz García, Andrea, de Guadalajara (Mèxic)  
Nosell, Dan, de Göteborg (Suècia)  
Rodríguez de Mallol, Adriana Alicia, de Buenos Aires (Argentina)  
Sanjosé Almonacid, Elena, de Brussel·les (Bèlgica)  

 
El premi “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols” distingeix des 
de fa trenta-tres anys a catalans i catalanòfils residents a l’exterior que s’han distingit 
pel seu treball en favor del manteniment de la presència catalana en el món i la difusió 
de la cultura catalana i/o el fet nacional català a l’exterior.  
 
El jurat del premi “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols 2021” 
ha estat constituït per: Xavier Tudela, president de l’IPECC; Josep Puig, secretari; 
Maria Pàrraga, tresorera, i els també membres de l’Institut de Projecció Exterior de la 
Cultura Catalana Teresa Clota i Xavier Bada i Dolors Montagut.  
 
En cadascuna de les trenta-tres edicions del premi s’han distingit a deu persones cada 
any, distribuïdes geogràficament de la següent manera: 169 premiats d’Europa; 152 
d’Amèrica; 5 d’Oceania; 3 d’Àsia i 1 d’Àfrica. En total 330 premiats.  
 
L’acte de lliurament del Premi “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga 
Trullols 2021” se celebrarà a la tardor en una data i format que dependrà de l’evolució 
de la pandèmia Covid 19.  
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Coincidint amb una nova edició dels premis “Josep Maria Batista i Roca-Memorial 
Enric Garriga Trullols”, el president de l’IPECC, Xavier Tudela, ha manifestat que “la 
presència catalana en el món cada vegada és més important, tant en nombre de 
persones com per les activitats que realitzen. La Catalunya Exterior és un actiu cabdal 
per tal que el món ens conegui millor amb els avantatges de tot tipus que això 
comporta”.  

 
 

 

 
 

Xavier Tudela, president de l’IPECC 
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