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Deu premiats, catalans i catalanò�ls residents a l’exterior dels 
Països Catalans han estat distingits amb el XXXIII 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 catalanò�ls i els catalans de fora per mantenir la 
presència catalana al món i millorar el coneixement dels Països 
Catalans i la cultura catalana a l’exterior.

Barcelona, 20 de novembre de 2021



Santiago Barreiro Echanique
Resident a Guayaquil, Equador

Nascut a Quito, Equador,
el 16 de febrer de 1957

Fill d’Andrés Barreiro Vivas i de Cecilia Echanique Win.
Casat amb Nieves Tuset, som pares de tres fills.

Arquitecte, graduat a la Universitat d'Arizona als EUA, titulat com a fuster per la 
Junta de Defensa de l'Artesà i com a sonidista a Sonar-te. Fotògraf, programador 
i electrònic autodidacta.

Em vaig incorporar al Casal com a soci l'any 2011, encara que hi vaig col·laborar en 
activitats des de 2009. M'antecedeixen com a socis el meu sogre Àngel Tuset Ros, 
cofundador, la meva filla Nataniela Barreiro Tuset i la meva esposa Nieves Tuset.

La meva connexió es va fent molt forta quan entenc, justament, que la cultura, la 
llengua i les tradicions són una forma de resistència a la desaparició de la 
identi-tat d'un poble, meravellosament identificada amb la pinya dels castellers. 
Més encara quan m'adono que a l’Amèrica Llatina la percepció de Catalunya 
com a nació, com a país, és gairebé nul·la.

Amb la directiva del 2011, observem que el Casal no sols ha de ser un espai de 
socialització entre catalans, sinó també una eina de difusió de la cultura, llengua 
i tradicions. Però això s'aconsegueix més que res si el Casal surt al carrer, i si 
do-na cabuda al carrer. Si integra i s'integra.

En logística, muntatge, so, vídeo i il·luminació d'esdeveniments com el Sant Jor-di, 
Sant Joan, la Diada i altres icònics que es duen a terme tant a la seu del Casal com 
a universitats, museus i places locals. Dades bàsiques, breu biografia i foto.

No obstant això, una de les eines que han potenciat la difusió de la identitat 
cata-lana és la Internet Ràdio/TV del Casal Català de Guayaquil, IRCG. Va 
començar l’activitat el 2017 amb la difusió de suports per als immigrants catalans 
que arri-baven a l'Equador i tenia necessitat de manejar diversos tràmits i 
l’acoblament a la vida a l'Equador.

A continuació s'inicia una extensa quantitat de programes en què personalitats 
del món català, equatorians descendents de catalans i gestors locals són 
entre-vistats, i mostren els vincles i les particularitats de la cultura catalana. 
Programes amb la comunitat com ara “Passaport al Futur”, “Xat amb l’avi”, 
“Arquitectura i Arts”, “Sons i Continguts” o “Jazz al Casal”.

Amb la pandèmia, iniciem el que anomenem “Sant Jordi Telemàtic”. Després, per 
a potenciar la gestió dels Casals de l’Equador, vam formar un equip amb la 
Gemma Rosas, el Christian Costa, el Jorge Albuja Tutiven i la Nieves Tuset, que 
dona a llum CASALS EN XARXA. Aquest paraigua, com el descrivim, va 
començar a l'Equador, però des de la creació de la plataforma, creix integrant els 
casals i centres de gairebé tots els països del continent americà, amb 
connexions amb Europa i l’Àsia. “Xocolata i Contes”, “Rient Rient amb Núria”, 
“Cuina i Xat”, “Punt de Trobada”, “Qui Som”, “Global Cat”, “Cinema i Fòrum amb 
el director”, “Xerrada amb”, “Camins X” i “Els Dons Catalans”.

En aquests temps, a la IRCG i Casals en Xarxa, iniciem un funcionament híbrid 
d'acord amb la situació nova que es donarà, amb esdeveniments presencials 
combinats amb esdeveniments virtuals.
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Nieves Tuset Alfaro
Resident a Guayaquil, Equador

Nascuda a Guayaquil, Equador,
el 16 de gener de 1963

Filla d’Ángel Tuset Ros i de Susana Alfaro Navarro.

Presidenta del Casal Català de Guayaquil, des del 2015 fins a l'actualitat, i 
vicepresidenta en dos períodes anteriors. Soc gerent de dues empreses 
familiars, artesana pastissera i fornera, filla de xilens i neta de catalans per part 
de pare. Néixer i créixer en un país lluny de la família va fer sorgir la necessitat 
d'una reconnexió amb les arrels, la qual cosa ha estat un motor per a mi. Sentir 
dir a la meva mare que els meus avis paterns parlaven el català, que eren d'un 
lloc molt especial, sens dubte em va deixar la llavor que va germinar anys 
després.

El meu pare, que va ser part dels fundadors del Casal Català de Guayaquil per 
invitació de la mentora i també fundadora Montserrat Maspons i Bigas, un home 
que dins de les seves diferents etapes va ser empresari dels millors espectacles 
que va poder apreciar l'Equador entre el anys 60, 70 i 80, em va ensenyar: la 
solidaritat, sobretot amb els compatriotes amb necessitat fora de la seva terra, i 
a apreciar les diferents cultures.

Sent part de la directiva des del 2008 del Casal Català de Guayaquil, un dels 
objectius sempre va ser donar-nos a conèixer dins de la comunitat d'acolliment i 
obrir les nostres portes fomentant la cultura catalana dins dels esdeveniments 
culturals locals. Aquell any unes certes activitats van ser desenvolupades a casa 
meva (classes de català i cinema català) per a després el 2011, i sent ja 
vicepresidenta durant la presidència de Jaime Roura, i es va concretar aquest 
objectiu, es va llogar una casa per desenvolupar moltes activitats culturals.

Han estat deu anys en què hem aconseguit brindar un espai perquè gestors 
culturals i artistes de la ciutat comptin amb un espai que els permeti exposar la 
seva obra i mostrar les nostres tradicions i cultura. Tenim dos gegants produïts 
localment que són exhibits en fires i esdeveniments fora de la casa. Així mateix, 
algunes obres de teatre posades en escena com Sant Jordi i el drac i Els 
Pastorets, en teatres, escoles i en espais a l'aire lliure.
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A casa hem comptat amb diverses exposicions, entre moltes, exposicions 
fotogràfiques dels diferents moviments que han sorgit aquests últims anys a 
Catalunya, commemoracions i celebracions tradicionals de la nostra terra, com 
també hem rebut alguns mitjans de comunicació i ràdio que han cobert les 
notícies del nostre viure polític i cultural. Hem rebut a casa polítics, músics, 
poetes, xefs, pastissers, botànics, directors d'universitat, com ara: Jordi Solé, 
Sara Bailac, Joan Isaac, Antoni Olaf-Sabater, Mero Malla, Esteve Bosch, Juan i 
Joan Capdevila (Rumba 3), Marçal Font, Laureano Debat, Evarist March, Lluis 
Bonet, Jaume Sabat, Arnao Vilardebó. Hem aconseguit també aquests últims 
anys augmentar el nombre d'alumnes de català. Per primera vegada tenim tres 
grups que avancen a bons passos per acabar el 3r nivell de la llengua catalana.

Tenim convenis amb la Universitat Catòlica de Guayaquil, especialment amb la 
Facultat d'Arquitectura, que compta amb la direcció d'un descendent de catalans: 
Florencio Compte.

I una relació directa col·laborativa amb els museus Nahim Isaïes, Presley Norton 
i el MAAC (Museu Antropològic i d'Art Contemporani) a Guayaquil, on hem dut a 
terme diversos actes, com la Diada, i exposicions i xerrades de les obres 
arquitectòniques d'Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch.
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Valentí Canadell Bofarull
Resident a Luxemburg, Luxemburg

Nascut a La Canonja, Tarragonès
el 7 de juny de 1957

Fill de Valentí Canadell Llauradó i de Montserrat Bofarull Malapeira, casat amb 
Francina Navarro Salvadó i amb dues filles, Francina i Èlia, i un fill, Valentí.

Va tenir la sort de créixer a la Canonja, poble on es respirava música i cultura per 
tots els cantons. De ben jove es va interessar per l'associacionisme: cap 
d'escoltisme, muntanyisme, espeleologia, activitats culturals, musicals i membre 
de la Coral de la Canonja.

Estudià enginyeria industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials 
de Terrassa de la Universitat Politènica de Catalunya.

Acabada la universitat, va treballar primer de cap del centre de càlcul a l’empresa 
COE S.L. del sector industrial de Barcelona i després d’enginyer a HIFRENSA a 
la central nuclear de Vandellós 1, des del 1983 fins al 1995.

En aquella època a l’Hospitalet de l’Infant va ser president de l'associació 
d'activitats esportives i culturals dels treballadors de la central. Aquesta 
associació la formaven uns mil membres.

El 1995 va representar el sector nuclear espanyol a INPO i WANO, els 
organismes més reconeguts al món en seguretat nuclear, amb seu a Atlanta, 
Geòrgia, als Estats Units. Va ser la primera estada a l’estranger per a ell i la 
família. Com a anècdota, varen participar a la Ballada Intercontinental de la 
Sardana el juliol del 1996 i a la inauguració del monument “Sardana, Dance of 
Peace”, obra de Manel Àlvarez donada per la Fundació Universal de la Sardana 
en ocasió dels Jocs Olímpics, i que roman al Fulton County Justice Center, al 
centre d’Atlanta.

El 1997 es va desplaçar a Luxemburg per treballar a la Direcció d’Inspeccions 
Nuclears de la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea. Aquí ha 
ocupat diverses funcions amb responsabilitat de diversos estats membres de la 
Unió Europea en tots els àmbits de l’energia nuclear.
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Pertany al Centre Català de Luxemburg (CCL) des de la seva arribada al país. Ha 
estat membre actiu a la junta aquests darrers vint anys, i ha organitzat xerrades 
tècniques, concerts, calçotades i n’ha estat tresorer en la darrera renovació de la 
junta. Com és conegut, el CCL és un centre molt actiu i implicat en la Catalunya 
exterior, ha tingut la sort d’estar envoltat d’un gran equip de persones fortament 
compromeses.

Defensor del país, de la cultura catalana, del dret a decidir i del referèndum. Això 
li ha implicat problemes en la seva carrera professional, pel fet que Espanya li va 
negar la renovació de l'habilitació de seguretat, requisit indispensable per a la 
seva feina. El motiu indicat en la negativa, segons el CNI, era que tenia amics o 
pertanyia a associacions que es manifesten amb violència. Ho té ben clar, si algú 
és violent, no és amic seu, i forma part de diferents organitzacions però cap no es 
pot considerar en cap cas violenta.

En Valentí està profundament agraït per aquest premi, li dona força per continuar 
lluitant per Catalunya, per donar a conèixer la llengua i la cultura catalanes arreu 
del món i per mantenir-les al lloc que els correspon.
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Gustavo A. González Capdevila
Resident a Rosario, Argentina

Nascut a Rosario, Argentina
el 24 d’octubre de 1973

Com queda clar a les meves dades, el meu cognom patern és d'origen andalús. 
Pel que fa al cognom matern, sempre se m'havia dit que provenia de França. 
Amb aquest còmode llinatge vaig estar construint la meva identitat des del 
naixement, fins que, en un dinar de diumenge de 1995, a casa dels meus pares, 
el meu padrí, Miquel Àngel Capdevila, em va mostrar una còpia color de la 
història del cognom Capdevila. Fins a aquell moment, tenia la plena certesa que 
era d'origen francès, però l'evidència era irrefutable. Llavors, es va despertar en 
mi un desig de conèixer d'on vinc i qui soc, fins i tot aquella nit no vaig poder 
dormir perquè sabia que la meva història canviaria per sempre, i així va ser.

Poc temps més tard, vaig començar a fer els meus primers passos cap a la 
catalanitat negada, desconeixia o dubtava que hagués estat un simple error, i, 
per tant, vaig començar a freqüentar els Casals de l’Argentina i altres països, 
buscant aquest origen català.

A mesura que transcorria el temps, descobria no solament detalls de la meva 
història personal, sinó també la bellesa de l'idioma català i de la cultura del seu 
poble, que va patir una persecució persistent al llarg de la història, i una diàspora 
ben important cap a diferents llocs del món. Va ser l’Argentina, Rosario en 
particular, un lloc preferencial dels immigrants (La Barcelona Argentina). Al 
mateix temps, estava acabant de cursar, el 1997, la meva carrera de 
Llicenciatura en Sistemes i havia de pensar una problemàtica a abordar a la 
meva tesi de grau. No ho vaig dubtar ni un instant: “El català ha de formar part 
d'aquest projecte!”. Vaig presentar el meu pla de tesi, que consistia en el disseny 
d'un programari prototip de traducció de documents català-castellà. Tenia la 
necessitat que la comunitat tingués coneixement de l'existència de la llengua 
catalana i que tingués al seu abast un mitjà senzill per traduir textos. El 2001, 
després d'un llarg camí de descobriment i coneixement de l'idioma, estava en 
condicions per a defensar aquella tesi. Aquell dia hi havia presents alguns 
membres de la diàspora a Rosario que van manifestar el seu interès pel treball 
de recerca.

La història no va acabar allí, tenia el ferm propòsit que les meves futures 
recerques poguessin ser escrites en català i ha estat un desafiament molt 
transcendent, ja que escriure en català va ser qüestionat en més d'una 
oportunitat per alguns membres de la comunitat científica. Contra aquelles idees, 
em vaig permetre escriure llibres, publicacions científiques i fer diferents 
presentacions acadèmiques en institucions universitàries de l’Argentina i 
l’Amèrica Llatina, per abraçar, d'aquesta manera, la catalanitat plenament.
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Per aquells anys, uns altres desafiaments es presentaven, per exemple, 
l'escriptura de la meva tesi de postgrau. Amb el suport del meu director i la meva 
codirectora, vaig poder tirar endavant una recerca de la història de les universitats 
catalanes fins a l'actual Societat de la Informació, tenint present que la immigració 
catalana a l'Argentina no podia quedar fora. El novembre de 2018 vaig presentar 
la defensa de la tesi a la Universitat Nacional de Rosario (UNR), i el gener de 
2019 la vaig publicar com a llibre electrònic, disponible gratuïtament al meu lloc 
web oficial www.gonzalezcapdevila.com.ar.

Més enllà de les meves activitats acadèmiques destinades a difondre la 
catalanitat per tots els llocs que fossin al meu abast, he assumit altres 
desafiaments impensats el 1995, per exemple: compondre i cantar cançons en 
català. Així va néixer, el 1998, el meu alter ego: Joan Barcelonès, que em va 
permetre difondre la música catalana a l'Argentina i més països de la regió. En els 
meus inicis, vaig formar part del grup musical "Encuentro”, on cantava temes de 
Joan Manuel Serrat i Lluís Llach, entre d'altres. Pocs anys més tard, vaig decidir 
iniciar la meva pròpia carrera de solista i el 2012 vaig presentar el meu primer 
disc, Identitat, que pretenia mostrar la meva catalanitat des d'una mirada artística. 
He tingut l'oportunitat de gravar dos discos més, com és el cas de Cançons i 
Cants de la meva terra, que inclouen temes propis en català i versions d'altres 
autors d'altíssima trajectòria com ara Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, Raimon i 
Jaume Picas/La Trinca. En totes les meves presentacions porto l'estelada, que 
denota la meva postura independentista i el meu fervent suport al dret a 
l'autodeterminació de Catalunya.

És així que començo a formar part de diferents grups independentistes a les 
xarxes socials, fins i tot creant-ne un de propi a Facebook anomenat Catalunya, 
un país d'Europa, amb el propòsit que molts dels internautes coneguin els motius 
de la nostra causa, que es remunta més enllà del nostre segle; és una causa 
mil·lenària.

D'altra banda, he decidit que la catalanitat pot ser difondre des d'un grup obert a 
Facebook, que es diu Catalunya: Cultura, Educació, Política i més, i que permeti 
als interessats de publicar i debatre, en un marc de respecte, sobre diferents 
aspectes de Catalunya.

I el meu compromís amb la catalanitat continua endavant. En el meu afany de 
poder transmetre la nostra cultura massivament, he decidit catalanitzar el meu 
propi cotxe, alguns objectes personals d'ús laboral i privat, fins a arribar a 
practicar el ciclisme portant l'estelada a la indumentària que s'utilitza en aquest 
esport. En aquest cas, també vaig obrir recentment un grup al Facebook que es 
diu Joan Barcelonès ciclista, en què les publicacions són escrites en català i altres 
idiomes per tal que els membres d'aquest grup obert puguin comprendre el sentit 
de les meves activitats, que van més enllà de l’esportiu.
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Jad Hatem
Resident a Beirut, Líban

Nascut a Beirut, Líban
el 3 de desembre de 1952

Jad Hatem (Beirut 1952) és un filòsof i poeta libanès. Des de 1976 treballa com 
a professor de Filosofia, Literatura, Ciències religioses i Teologia a la Universitat 
Saint Joseph de Beirut, ciutat on ha viscut sempre.

Es va doctorar en Filosofia a la Universitat Saint-Esprit de Kaslik, el 1978, i en 
Lletres franceses a la Universitat Saint Joseph de Beirut, el 1988. El 1997 va 
obtenir el Diploma de l’École Pratique des Hautes Etudes (Section des Sciences 
religieuses) a la Sorbona, i el 1998 es va doctorar en Teologia a la Universitat 
Saint-Esprit de Kaslik. El 2005 obtingué el doctorat en Ciències Religioses per 
l'École Pratique des Hautes Études, el 2005.

Va ser cap del Departament de Filosofia de la seva facultat entre el 1981 i el 1996 
i entre el 2005 i el 2014. Va dirigir el Centre d’Estudis Michel Henry, dins el 
Departament de Filosofia de l’USJ.

Ha dirigit diverses publicacions especialitzades:

Extasis (1980-1993)
La Splendeur du Carmel (1993-2004)
Iris. Annales de Philosophie de l’Université Saint-Joseph, de L’Orient des dieux 
(2001-2009)
Alcinoé (actualment)

És autor de més d’un centenar de títols en llengua francesa, la majoria dels quals 
són assajos que tracten de les seves disciplines d’estudi, moltes vegades 
relacionant-les entre si. La literatura, diu ell, li forneix un material valuosíssim per 
al coneixement de l’ànima humana i a les seves anàlisis d’obres literàries sempre 
projecta la mirada filosòfica. La teologia (ell és catòlic maronita) li serveix per 
aprofundir en la visió transcendent.

La seva activitat intel·lectual és infatigable i es desplega en múltiples facetes. 
Sovint és convidat a pronunciar conferències i impartir cursos a diverses 
universitats del món. Els seus coneixements en les disciplines esmentades són 
tan extensos com profunds i contínuament basteix ponts entre les unes i les 
altres, de manera que literatura, filosofia i religió són per a ell disciplines 
estretament relacionades, que serveixen totes tres per comprendre el món i la 
transcendència, per bé que amb mètodes diferents.
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D’ençà que, en una visita a la Universitat Pompeu Fabra l’any 2006, va descobrir 
la literatura catalana, no ha deixat d’interessar-s’hi i són diversos els estudis que 
hi ha dedicat:

Sobreamor. Ausiàs March, Ibn Zaydûn, Ibn ‘Arabî, Ramon Llull (Obrador 
Edendum, 2011)

El temps en la poesia catalana contemporània (Obrador Edendum, 2013), que va 
rebre el Premi Crítica Serra d'Or de Catalanística l’any 2014
La llum i la mort en la poesia de Carles Duarte i Joan Vinyoli (Obrador Edendum,
2016)
La pedra i el temps (Curbet Edicions, 2017)
L'instant gloriós, una lectura teologicoreligiosa sobre Incerta glòria, de Joan Sales 
(Curbet Edicions, 2018)
Llibre d’amic de Joan Vinyoli (Presses Universitaires de Perpignan, 2018)

El 2018 va publicar un petit assaig sobre la poesia de Josep M. Sala-Valldaura, La 
poésie de Josep Sala-Valldaura. Le Silence et son écho (Paris, Éd. du Cygne, 
2018), que sortirà aviat traduït al català.

Dins el recull d’assajos Être la vérité, publicat a la tardor del 2019, n’hi ha una 
bona part que són comentaris més o menys extensos de textos d’autors catalans: 
Joan Vinyoli, Mercè Rodoreda, Josep Carner, Antoni Clapés o Biel Mesquida.

De la seva obra poètica, formada fins al moment per deu títols, en català, se n’ha 
publicat una selecció de L'Offrande vespérale (1989) a la revista Reduccions, 
núm.107, juny del 2016. Una selecció del recull À la merci du soleil (2017) ha 
aparegut al número 8 de la revista Encesa literària, el 2020, i el recull La llum del 
país intacte sortirà el primer trimestre del 2022, tots traduïts per Lourdes Godoy.

La seva poesia, profunda, complexa, transcendent, és plena de símbols originals 
i potents, d’una gran bellesa. La Bíblia és per a ell una inesgotable font 
d’inspiració, però també ho són les diverses mitologies i religions de l’antiguitat. 
Profund coneixedor de la mística, religiosa i profana, oriental i occidental, i d’un 
gran ventall de tradicions poètiques de tots els temps, la lectura crística i eròtica 
moltes vegades es presenten barrejades en els seus poemes.

A més del premi Serra d’Or de Catalanística 2014, el 1999 Jad Hatem va rebre el 
premi Jasmin d’Argent de poesia francesa i occitana per a la Francofonia i el 2016 
el premi Saïd Akl en la categoria de Pensament.
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Vincles amb Catalunya. Després de la seva primera estada a la Universitat 
Pompeu Fabra l’any 2006, que el va posar en contacte per primer cop amb la 
literatura catalana, ha visitat diverses vegades el nostre país. L’any 2014 va 
recollir el Premi Serra d’Or de Catalanística i al desembre del mateix any va 
participar en el II Simposi Internacional Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners. 
L’abril del 2017, en presència de l’autor, Josep M. Sala-Valldaura, va presentar el 
seu llibre La pedra i el temps a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la 
UdG. La Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània també el va convidar al 
Col·loqui de Tardor del 2018.

Per una altra banda, des del Líban, Jad Hatem ha organitzat activitats entorn de 
la cultura catalana: l’abril del 2018 es va celebrar una taula rodona a la Facultat 
de Lletres de la Universitat Saint Joseph de Beirut, en què, amb el títol “Regards 
croisés”, hi va haver diverses intervencions a propòsit de la literatura catalana, de 
professors de la facultat, dels poetes Jaume Bosquet i Rosa Vilanova, que van 
llegir alguns dels seus poemes, en català i en francès, i de Lourdes Godoy, que va 
llegir una versió resumida de l’article sobre els poetes catalans i el Líban, que s’ha 
publicat al número 8 de la revista Encesa literària. El juliol del 2019, a l’hotel 
Terrasses d’Abdelli, on dos cops l’any es duen a terme les trobades del cercle 
d’amics de la revista Alcinoé, que Jad Hatem dirigeix, es va celebrar una vetllada 
dedicada a la cultura catalana, amb conferències sobre Salvador Dalí, Pau 
Casals, Antoni Gaudí, Joan Sales i poesia catalana, amenitzada amb un tast de 
música i de gastronomia catalanes i, a l’octubre, coincidint amb una visita del 
cantant Josep Tero al Líban, ell també va ser-hi convidat i hi va interpretar algunes 
cançons.

Recentment ha començat a oferir cursos en línia, en llengua francesa, en els 
quals participen persones del Líban, de Catalunya i d’altres països.

La pandèmia de la COVID-19 va impedir que se celebrés la Cala Poètica en honor 
seu al municipi de l’Escala l’any 2020, però hi ha la intenció de recuperar-la el 
2022 i que d’aquesta manera els intercanvis amb Catalunya puguin continuar.
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Ferran Huidobro Casamitjana
Resident a Budapest, Hongria

Nascut a Tarragona
El 10 de setembre de 1990

Ferran H. Casamitjana és un advocat i expert en relacions internacionals i 
diplomàcia que actualment treballa de coordinador de relacions internacionals 
del Parc Tecnològic TecnoCampus de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a 
Mataró.

Graduat en Dret (2013), Màster en Relacions Internacionals i Estudis Europeus 
(2015), Màster en Advocacia (2019), al llarg de la seva formació s’ha anat 
decantant cap a les relacions internacionals, camp en el qual treball actualment, 
concretament en diplomàcia empresarial (2021). Un dels seus punts forts són els 
idiomes. Parla amb fluïdesa: català, castellà, anglès, francès, polonès i rus; a 
més, té nocions d’altres idiomes, com són l’hongarès, l’alemany, l’italià o el 
serbocroat.

L’any 2011 es va traslladar a Polònia per primera vegada, on va cursar el quart 
any de la carrera de Dret. Una vegada acabada, va decidir mudar-s’hi per 
estudiar un Màster en Relacions Internacionals al College of Europe (l’Institut 
Europeu de Postgrau més important en aquest camp) i posteriorment s’hi va 
quedar encara uns quants anys per treballar (incloent entre la seva experiència 
professional l’Oficina Exterior de Catalunya a Polònia).

Al llarg de la seva estada en aquest país, va participar activament en la comunitat 
catalana de Varsòvia. Va organitzar trobades entre catalans i polonesos en 
diferents ocasions, com és la celebració de Nadal, la Diada i altres festivitats. 
També va impartir seminaris a la Universitat de Varsòvia a estudiants polonesos 
sobre cultura catalana.

Posteriorment es va traslladar a la ciutat de Budapest, on va compaginar els 
estudis a distància del Màster d’Advocacia (Universitat Oberta de Catalunya) i la 
feina de consultor internacional. A banda d’això, es va mantenir molt actiu a l’hora 
de treballar amb la comunitat catalana de Budapest. Destaca l’organització 
d’esdeveniments culturals d’intercanvi entre catalans i hongaresos, com són ara 
la calçotada o les celebracions per les diades de Catalunya i d’Hongria.
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A més, i com a part de la seva formació, va fer una estada a la ciutat de Praga, on 
va dur a terme diferents tasques per un prestigiós bufet d’advocats. Tot i que 
l’estada va ser breu, aquest fet no va impedir que treballés colze a colze amb el 
casal catalanotxec, amb els quals destaca la seva participació en l’organització 
d’un recital de poesia per Sant Jordi, la calçotada de Praga i diferents trobades 
amb la comunitat.

Al llarg d’aquests anys a l’estranger ha aprofitat per visitar diferents països: més 
de cinquanta abans de complir els trenta anys. Durant les seves estades als 
diferents països sempre ha aprofitat per interactuar amb gent local per tal 
d’aprendre i conèixer les altres cultures, com també compartir i explicar diferents 
aspectes de la cultura catalana.

El març de 2020, quan es troba temporalment de visita a Catalunya, es declara 
l’estat d’emergència arran de la pandèmia de Covid-19, fet pel qual es troba 
sense possibilitat de tornar a Hongria i decideix establir-se a Catalunya. Aquí 
troba feina de coordinador de relacions internacionals al Parc Tecnològic del 
TecnoCampus de la UPF a Mataró, on viu actualment.
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Quim Miró Masmiquel
Resident a Saint Louis, (Missouri, Estats Units)

Nascut a Martorell, Barcelona
el 5 d’agost 1974

Va néixer a Martorell l’any 1974, tot i que des de fa quatre anys viu a Saint Louis 
(Missouri, Estats Units). És periodista i actualment exerceix el càrrec de cap de 
continguts d’Exterior.cat (el portal web que explica què fa Catalunya al món) i al 
portal de la comunicació a Catalunya, Comunicació21.

Des de la seva arribada als Estats Units, Miró sempre ha tingut la voluntat de 
divulgar i difondre la llengua i la cultura catalanes des de la seva ciutat d’acollida, 
Saint Louis. Així, ha participat anualment en una sessió sobre la festivitat de Sant 
Jordi a Saint Louis University High School i ha fet trobades informals de conversa 
amb nord-americans que han volgut millorar l’aprenentatge de la llengua 
catalana. L’any 2019 va ser l’impulsor del Casal Català Sant Louis-Midwest.

Com a periodista ha encapçalat el portal Exterior.cat, un projecte digital que es 
va posar en marxa el gener de 2019 i que s’ha consolidat com a mitjà de 
referència entre la diàspora catalana. En aquests més de dos anys acumula 
100.000 usuaris únics, lectors de 160 països diferents i ha superat les 350.000 
pàgines vistes segons Google Analytics.

En la seva etapa a Catalunya, va treballar en la premsa de proximitat (Ràdio 
Mar-torell i Regió7), en l’àmbit esportiu (BarçaTV i Gol) i en l’institucional 
(ajuntaments de Martorell i Castellví de Rosanes). Ha publicat tres llibres 
Salvador Esteve, l’alc-alde al servei de Martorell (1995), Barça futbol sala: el 
camí d’un equip campió (2013) i Una nena entre vint milions (2021).
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Dan Nosell
Resident a Uppsala, Suècia

Nascut a Göteborg, Suècia
el 25 d’abril de 1957

Dan Nosell, és professor de llengües romàniques a Uppsala.

Quan era estudiant a l’institut a Göteborg, Nosell es va orientar ràpidament cap 
a les lletres. Un cop va fer el salt de l’institut a la universitat, on l’interès pel català 
va aparèixer l’any 1977 de la mà de Lars Lindvall, un catalanòfil que va investigar 
la relació entre les llengües romàniques en l’edat medieval, en què ja apareixia 
el català.

Al l'inici dels anys 80 va estudiar a les universitats de Ginebra, Berna i Barcelona, 
on va tenir de professors Badia Margarit, Joan Veny, Lluís V. Aracil i Joan Solà, 
amb el qual va tenir una relació d'amistat i va ser un referent constant.

De Göteborg va passar a Uppsala, i el 1987 va posar en marxa les classes de 
català dins el marc dels estudis de les llengües romàniques. Fruit d'aquesta 
experiència didàctica, Nosell va rebre l'encàrrec de dirigir la redacció del 
diccionari català-suec i suec-català, que va editar l’Enciclopèdia Catalana. Les 
seves investigacions s'han centrat sobre les relacions culturals entre Catalunya i 
Suècia. El 2011 va publicar, juntament amb Enric Gallén (catedràtic de la 
Universitat Pompeu Fabra), Guimerà i el premi Nobel: història d’una candidatura. 
Darrerament ha sortit un article sobre les vicissituds de la campanya en favor del 
premi Nobel per a Josep Carner a la revista de Catalunya.

Des de fa molts anys és membre del casal català d'Estocolm.
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Adriana A. Rodríguez de Mallol
Resident a Buenos Aires, Argentina

Nascuda a Merlo, prov. Buenos Aires,
l’11 de desembre de 1963

És Llicenciada en Sistemes de Computació per la Universitat de Buenos Aires, 
Magister en Seguretat Informàtica i especialista en delictes informàtics. Ha 
cursat estudis superiors de Literatura i d’Art a la Universitat de Califòrnia i és 
professora d’anglès i d’italià.

En el camp de la gestió cultural, l’Adriana ha rebut l’any 2001 el Premi UNESCO 
de literatura per l’obra Viatge Poètic al Planeta Terra, el Premi de Literatura i Art 
Viu atorgat pel Govern de la Ciutat de Buenos Aires. L’any 2019 la Legislatura de 
la Ciutat de Buenos Aires li va concedir el Premi a la Dona Emprenedora de l’any.

Els seus vincles sempre són dintre del món de la cultura, que venen per la seva 
preparació en estudis superiors de Literatura i d'Art a la Universitat de Califòrnia,. 
Ha estat directora de l’Editorial Almaluz., i des de l'any 2000, l'Adriana va 
continuar formant-ne part com a assessora de cultural. Va conèixer el seu gran 
amor, que més tard fou president del Casal de Catalunya de Buenos, el Sr. Jordi 
Mallol, d'aquí la seva passió per la cultura catalana. Sumat a l'esperit 
d'investigació, l'amor que els va unir sentimentalment també els va unir 
culturalment, i l'Adriana fins a avui ha estat una persona sempre vinculada amb 
el Casal.

Al llarg de dues dècades ha treballat per acostar la cultura catalana a la societat 
argentina, i en dona testimoniatge la seva vinculació amb l'edició dels volums 
que porten el títol "Paral•lels": El primer, "Paral•lels lliteraris", és una creació 
col•lectiva que, amb la coordinació de l'Adriana, procura palesar els ponts, no 
sempre visibles, entre l'obra d'autors i autores catalans i catalanes i amb els seus 
homòlegs argentins; per exemple: Àngel Guimerà i Enrique Santos Discépolo, 
Josep Pla i Jorge Luis Borges, Mercè Rodoreda i Alfonsina Storni, Josep Carner 
i Raúl González Tuñón.

L’any 2019 es va presentar a l’stand "Barcelona, ciutat convidada" de la Fira del 
Llibre de la Ciutat de Buenos Aires un segon volum, anomenat “Paral·lels literaris 
i culturals”.
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Dins d’aquesta línia d’apropament entre cultures, també ha dissenyat i coordinat 
els cicles anomenats “Creatius per al Món”, que apleguen experts de diferents 
disciplines amb l’objectiu comú de produir continguts literaris (arguments i guions) 
per a teatre i cinema.

Prova d’aquesta voluntat de posar en relleu els vincles culturals entre Catalunya i 
l’Argentina fou l’estrena, al teatre Margarida Xirgu del Casal, de l’obra “Desde el 
Obelisco al Tibidabo” el desembre de 2019.

També ha tingut un paper molt actiu en l’organització de conferències dins el 
Casal, entre d’altres, l’anomenada “Mirades cap a Catalunya”, en la qual foren 
ponents el president de la Diputació de Girona, Sr. Miquel Noguer i Planas, el Dr. 
Alberto Hutschenreuter (“Vigència i vestigis de la geopolítica al segle XXI”), el Dr. 
Pablo Kornblum (“Una visió des de l’Argentina sobre l’estatus econòmic de 
Catalunya”) i el Dr. Carlos Fernández Pardo (“Unió Europea, tecnocràcia i reacció 
nacionalista catalana”).
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Andrea Nayelli Ruíz García
Resident a Guadalajara, Jalisco, Mèxic

Nascuda a Ciutat de Mèxic, Mèxic
el 28 d’abril de 1984

La meva formació professional és en música amb grau en Antropologia i 
postgrau en Gestió Cultural. A més, estudio llengües i sempre he pensat que l’art 
i, en específic el so, és la meva perdició, raó per la qual m’enamoro de les 
llengües, amb més raó quan són minoritzades. El català té això, singularitat, 
força sonora i una situació lingüística com la de moltes llengües del meu país i 
del món, per la qual hem de lluitar i proposar solucions. Amb això m’identifico 
molt. Les llengües són visions diferents del món, les llengües són música. 
Maquíssim!

Des de petita, vaig demostrar interès per l’art, natura i gent d’altres cultures. El 
1989 la meva família va decidir marxar cap a Guadalajara, així que sempre he 
sentit que soc d’aquí i soc d’enllà. Potser per això sempre he defensat la 
diversitat, el fet de ser el diferent o no coincidir amb la majoria. Vaig descobrir 
referències catalanes sense saber que ho eren. El so i el vestuari singular de 
Locomía del 91, Barcelona 92 amb els dibuixos especials del Cobi, Serrat al 93 i 
la seva música, que els meus pares escoltaven, la pintura del Miró a l’oficina del 
meu pare... i ja una mica més gran, al 97, vaig ficar-me més a la cultura catalana. 
Gràcies al diccionari enciclopèdic, que mirava sovint, vaig poder descobrir 
artistes com Josep Llimona, en especial la seva escultura Desconsol; 
evidentment altres artistes que em van impressionar van ser Gaudí i Dalí. Però 
quan vaig tenir més curiositat va ser amb les cançons del Jordi, també al 97.

Sempre he dit que l’art és el millor mitjà de transmissió i coneixement per a 
descobrir cultures, és el més sincer i natural per fer-ho. Això em va succeir, va ser 
com un encantament. El 2002 vaig saber que existia el català i per fi el 2004 vaig 
tenir l’oportunitat de conèixer directament la cultura catalana i els seus 
representants, tot gràcies a la FIL, Fira Internacional del Llibre a Guadalajara, 
Mèxic. Després d’això va venir una marea d’esdeveniments importants a la meva 
vida, la qual va començar el 2006, quan sense dubtar vaig apuntar-me al curs de 
català que oferien a la meva universitat. La següent llista cronològica descriu 
millor aquesta marea:
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2006 Inici d’estudi de la llengua catalana i participació en el documental Una altra 
casa, que tractava la relació sobre Catalunya i Mèxic.

2008 Primera prova oficial de nivell de llengua catalana i assistència al Festival 
Cervantino, on es va convidar la cultura catalana. Com a primer grup de català 
vam viatjar cap a Guanajuato, on vam poder veure Tirant lo blanc en escena.

2009 Compliment d’un gran somni gràcies a l’atorgament d’una beca de l’Institut 
Ramon Llull per a fer un curs de català a Barcelona.

2010 La realització del gran somni n’ajuda un altre, visitar on és l’escultura 
Desconsol al Parc de la Ciutadella.

2011 Obtenció d’una beca universitària per Lleida. Malauradament, el visat va 
trigar a arribar.

2012 Recital de cant amb repertori català a Guadalajara. Obtenció d’una beca per 
fer un curs de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull. Inici de la recerca per al 
treball final de grau sobre l’aprenentatge de català. Participació en el vídeo 
instructiu nivell intermedi per a professors de l’Institut Ramon Llull. Assistència al 
Seminario Presencia Catalana en México y América Latina, on vam signar l’acta 
constitutiva de l’Associació de Catalanistes d’América Llatina.

2013 Prova oficial de nivell de català B2. Inici laboral en traducció d’un llibre escrit 
per Josep Maria Murià i Romaní.

2014 Inici, gestió i organització del Cafè Català: club de conversa, va servir per 
practicar i conèixer estudiants d’intercanvi dels Països Catalans. Aquest club ens 
va ajudar molt a crear vincles més enllà dels acadèmics, vam fer amistat i 
oportunitats per a millorar el nostre nivell, que va servir quan hi van anar alguns 
dels seus membres. Voluntariat al 9n a Mèxic.

2015 Coordinació i organització de Jornades de Cultura Catalana a la Universitat 
de Guadalajara. Participació en el Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias 
Antropológicas a Mèxic amb ponència sobre l’aprenentatge de català de 
mexicans al CPNL.
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2016 Col·laboració amb el lectorat de català a les Jornades Llull. Entrevista al 
programa radiofònic Ibèrica del SJRT de Jalisco. Invitació per a la participació en 
el documental Encuentros amb temàtica sobre la comunitat catalana a 
Guadalajara.

2017 Inici de Mestria en Gestió i Desenvolupament cultural a la Universitat de 
Guadalajara amb proposta de tesi sobre la presència catalana a Guadalajara. 
Pràctiques a Plataforma per la llengua i estada de recerca a Barcelona. 
Participació en un episodi de Katalonski, on vaig conèixer el Joan Manuel Serrat.

2018 Participació com a ponent en el XII Congrés d’Estudis Catalans organitzat 
per l’Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC) a Siena i una estada de 
recerca a la presentació d’un seminari amb alumnes del lectorat de català de 
l’Institut Ramon Llull a la Università Ca’ Foscari en Venezia.

2019 Presentació de la primera edició de la mostra cultural Cataluña en 
Guadalajara del projecte Fúria, Festa i Foc, que presenta de forma itinerant art, 
llengua i cultura popular catalanes a Guadalajara, reproduïda i apropiada des de 
les comunitats en contacte. Mitjà d’inspiració per a la construcció de vincles 
interculturals des de la diversitat. Celebració del Sant Jordi entre estudiants 
d’intercanvi, diferents generacions d’estudiants de català al restaurant català El 
Cargol a Guadalajara.

2020 La pandèmia: font d’oportunitats i descobriments. Trencament de 
paradigmes. Aquell desafortunat any per al món curiosament va obrir portes i 
motivació per a continuar. RAB Ràdio fa invitació per a participar-hi i fins ara hi 
continuo amb molt d’entusiasme. Premi de conte i poesia al concurs del Llibre i la 
Rosa del Casal d’Equador. Premi categoria Historia del Fondo de Diversidad 
Cultural del Casal de Yucatán. Participació en les Estades lingüístiques campus 
Barcelona modalitat virtual. Presentació virtual de conferència sobre Jaume 
Camarasa i la seva herència a Mèxic. Invitació a una entrevista per a exterior.cat
.
2021 Presentació de la tesi de postgrau sobre la presència catalana i el seu 
reconeixement cultural a Guadalajara. Participació en el projecte de biografies de 
la Delegació del Govern Català a Mèxic. Invitació com a expositora a la Taula 
rodona virtual per a les estades lingüístiques organitzades per l’Institut Ramon 
Llull.
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Ara, el que caldria fer per a continuar aquesta història tan maca és fer un doctorat 
a la UB. A més a més, he de complir un objectiu professional que tinc des del 
2012, és clar, d’Estudis Catalans. Somnio que la mostra cultural de Fúria, Festa i 
Foc viatgi aviat, fer més tallers culturals sobre Catalunya i Mèxic; poder venir a 
recollir aquest gran premi i continuar a RAB Ràdio. Tot és qüestió de trobar les 
oportunitats en conjunt.

Com es pot veure, estic per fer vint anys (gairebé la mitat de la meva existència!) 
des que vaig descobrir l’existència del català fins al fet que he entregat la meva 
vida professional als Estudis Catalans, i s’observa que aquesta història, la qual 
encara no finalitza, m’ha portat molt bones coses, com ara amistats, premis, 
participacions, reconeixement, invitacions i oportunitats molt maques, encara que 
jo no m’havia plantejat mai obtenir això que vaig començar per gust, passió i 
il·lusió. Ho agraeixo molt. Però, com que soc una persona a qui li agrada parlar 
amb la realitat sempre, visibilitzar-la pot crear una oportunitat de canvi. Llavors, 
he de dir també aquelles coses que alguna vegada m’han desanimat per 
continuar aquest camí.

El poder i protagonismes, la política, les diferències entre generacions, la falta de 
recursos monetaris per no poder comprar un bitllet d’avió, la distància, fins i tot 
rebre insults he viscut també en aquesta història. Però sembla que he estat una 
persona que lluita per defensar la diferència, fins i tot a l’àmbit acadèmic i 
professional, que és on s’ubiquen els estudis catalans, poques vegades 
remunerats, algunes vegades reconeguts. Per això, agraeixo molt aquest tipus de 
reconeixements perquè em motiven per continuar-hi i ara, amb la decisió de 
trobar la forma de viure per a fer estudis catalans i viure dels estudis catalans. 
Sempre donant suport, sobretot als qui des de fora volen i s’hi interessen 
professionalment. Fem feina en comunitat.
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Elena San José Almonacid
Resident a Brussel·les, Bèlgica

Nascuda a Barcelona, Catalunya
l’ 11 de setembre de 1941

Nascuda el 1941 a Barcelona, l’Elena San José és sòcia del Casal Català de 
Brussel·les des de finals de la dècada del 1970 i sòcia de l'ANC-Brussel·les des 
de pràcticament la seva fundació, l’any 2013-2014.

Pel que fa al Casal brussel·lenc, ha format part del Consell de l'entitat durant 
quasi quaranta anys, és a dir, amb tota seguretat, l’Elena és la sòcia que més 
temps ha participat en l'esmentat Consell durant els més de noranta anys de vida 
del Casal. La seva activitat, però, ultrapassa de llarg l'estricta associació a 
l'entitat i la seva participació en el grup directiu.

L’Elena és pintora i, en aquest àmbit, no solament ha organitzat exposicions 
personals –amb un particular interès envers els socis del Casal–, sinó que també 
ha coordinat exposicions col·lectives d'artistes, una bona part dels quals s'han 
interessat pel Casal i el sentiment de catalanitat gràcies a l’Elena.

L’Elena ha desenvolupat també activitats d'escriptora i durant molts anys, fins 
avui dia, ha regalat als seus amics del Casal un poema de Nadal. 
Malauradament, la Covid va trencar el 2020 aquesta tradició, però ella ja ha 
indicat que la reprendrà a finals de l'any actual.

. El seu interès per la literatura va portar l'Elena a coordinar, pocs mesos després 
de la seva entrada al Consell del Casal, la participació de l'entitat en la Fira de 
Llengües de Brussel·les, una activitat molt popular a la capital europea en la 
dècada del 1980 al 1990. Aquesta participació va permetre al Casal divulgar els 
cursos de llengua catalana i donar a conèixer l'entitat a molts catalans i 
catalanòfils. De fet, sobretot als anys 80 del segle passat, va ser un dels 
principals mitjans d'augment del nombre de socis.

Una altra activitat de l'Elena ha estat l'organització de concerts de solistes 
catalans, en la majoria de casos estudiosos del Conservatori de Brussel·les, 
durant els anys de pràctiques i perfeccionament dels nostres joves artistes. Els 
concerts es van fer en sales diferents, i en aquesta activitat va comptar sovint 
amb l’acompanyament de la pianista Remei Cortès, sòcia històrica del Casal que 
fa pocs anys va tornar al nostre país.
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En l'àmbit de la gastronomia, l'Elena ha estat també una de les precursores del 
Mercat de Nadal de l'entitat, amb els seus pastissos i les seves melmelades, 
productes molt apreciats pels associats al Casal.

L'Elena ha participat en totes les manifestacions en favor de la llibertat de 
Catalunya a Brussel·les, des de la Marxa dels 10.000 fins a les manifestacions 
brussel·lenques de la Diada. En aquest context, doncs, no és gens d'estranyar 
que hagi esdevingut des de ben aviat sòcia de l'ANC-Brussel·les, la primera 
assemblea exterior de l'entitat.

En el si del Consell ha estat pràcticament en tots els càrrecs, des de bibliotecària 
–una activitat que des de fa temps no té una representació especifica en el 
Consell– fins a presidenta, un fet que molts no recorden en l’actualitat, però que 
hi va contribuir durant dos anys, a finals de la dècada del 1990, a salvar –i no és 
una exageració– l’entitat.

L'Elena arribarà d’aquí a pocs mesos, com s'ha indicat, als seus primers vuitanta 
anys de vida i, tanmateix, continua amb una gran activitat. Creiem que 
l’atorgament del premi Batista i Roca l'any 2021 no és solament una decisió de 
justícia, sinó que seria impensable que l’IPECC no guardonés la intensa i 
llarguíssima trajectòria, com també el ferm compromís amb la identitat, la cultura 
i la llengua catalanes d’una ambaixadora de Catalunya com l’Elena San José.
 
Aquesta proposta compta amb el suport de Llorenç Navarro, president del Casal 
Català de Brussel·les i de la resta de membres del Consell d’aquesta entitat (entre 
d’altres, Roser Maresma i Caselles, guardonada amb el premi PBiR-MEGT fa dos 
anys), de Jordi Gairin, president del Centre Català de Luxemburg, i de la resta del 
Consell del Casal Català de Luxemburg, d’Eva Pruneda, coordinadora de l'ANC 
Brussel·les i, en general, dels càrrecs directius d’aquesta entitat. I, certament, i no 
menys important, de molts associats i associades a una o altra de les dues 
entitats en què l’Elena participa activament des de fa tants anys.
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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'es-perit 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 im-portant de caràcter internacional. Fou impulsor i secretari del Consell 
Nacional de Catalunya (1940), creat a 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 pronuncià 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.

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 a 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 per 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.

Víctor Castells



XXXIII PREMIS JOSEP MARIA BATISTA I ROCA
MEMORIAL ENRIC GARRIGA TRULLOLS

Amb la col·laboració de:




