Us convida a assistir
el divendres 12 de novembre del 2010
a l’acte de lliurament dels

XXII PREMIS
J.M. BATISTA I ROCA
2010
res catalanòfils i set catalans residents a fora dels
Països Catalans han estat distingits amb el XXII Premi
J.M. Batista i Roca, 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.

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT DE L’IPECC
Enguany arribem a la XXII edició dels Premis Josep Maria Batista i
Roca. En 22 anys l’IPECC ha guardonat 220 catalans i catalanòfils
d’Europa, Amèrica, Austràlia i Japó que fan i han fet una continuada
projecció de la llengua i la cultura catalana.
Amb això hem volgut guardonar la constància i la fidelitat a
Catalunya. Però els premis han servit especialment per recordar
l’existència d’una Catalunya exterior que treballa des de l’anonimat,
però amb eficàcia i continuada fe i perseverança.

Enric Garriga Trullols

OFRENA FLORAL AL MONUMENT
A BATISTA i ROCA
El dijous 11 novembre de 2010 a les 20h ofrena floral al monument
a Josep Maria Batista i Roca, al seu carrer de Barcelona, que
connecta amb el carrer Numància a l'alçada del núm.118
(per sota de Travessera de les Corts).

JURAT 2010
- Sr. Enric Garriga Trullols, President de l'IPECC
- Sr. Josep Maria Solé Cavallé, Vice-president primer de l’IPECC i expresident del Casal Català de Montevideo (Uruguai)
- Sr. Francesc-Xavier Bada, Vice-President tercer de l'IPECC
Sr. Xavier Tudela, Secretari General de l'IPECC
- Sra. Rosa Sans, Vicesecretària de l’IPECC
- Sra. Dolors Làzaro Palau, Vocal Junta IPECC
- Sra. Teresa Clota, Vocal Junta IPECC
- M. Hble. Heribert Barrera, anterior President del Parlament de Catalunya
- Honorable senyor Joan Guitart, antic conseller de Cultura i
d’Ensenyament de la Generalitat

Guardonats
amb els XXII Premis J.M. Batista i Roca 2010
Miquel Camprubí
Resident a Tolosa (Occitània)
Nascut a Navàs (El Bages) el 9 de març del 1937

Christian Camps
Resident a Agde (Occitània)
Nascut a Millars (Catalunya del Nord) el 15 de novembre del 1944

Joan Castanyer
Resident a Frankfurt (Alemanya)
Nascut a Sòller (Illes Balears) el 22 de febrer del 1960

Heike Keilhofer
Resident a Bonn (Alemanya)
Nascuda a Linz Am Rhein (Alemanya) el 18 de març del 1967

Maria Llombart Huesca
Resident a Nogent-sur-Marne (França)
Nascuda a Eivissa (Illes Balears) el 28 d’abril del 1972

Kathleen McNerney
Resident a Mount Morris (EUA)
Nascuda a Alburquerque (Nou Mèxic, EUA) l’11 d’octubre del 1945

Carme Ortega
Resident a Burnaby (Canadà)
Nascuda a Barcelona el 6 d’octubre del 1971

Mercè Quixal Vergé
Resident a La Plata (Argentina)
Nascuda a París (França) el 12 de juny del 1945

Miquel Serra Rosanas
Resident a Sao Paulo (Brasil)
Nascut a Vic (Osona) el 10 de novembre del 1938

Pere Vergés Villalonga
Resident a Zúric (Suïssa)
Nascut a Barcelona el 3 de maig del 1932

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 a aquella ciutat amb la presidència de
Carles Pi i Sunyer. Professor a Cambridge, esmerçà primordialment el seu
llarg exili, però, al servei de Catalunya: representà el Pen 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.
Víctor Castells
L'acte de lliurament del XXII Premi "J. M. Batista i Roca" tindrà lloc el
divendres dia 12 de novembre del 2010, a les 20h30, a l'hotel Catalonia
Rambles (carrer Pelai, 28) de Barcelona, que serà presidit per Patrícia
Gabancho, escriptora i periodista.
Gaudirem d’un recital de cançons amb la soprano Olga Miracle.
Ingressar al compte de l’IPECC a la Caixa d’Estalvis i Pensions abans del 09 de
novembre del 2010 l'import de 45 €. per persona, indicant-nos els noms complets en el
mateix ingrés.
Les inscripcions posteriors al 10/11/2010 es pagaran en el mateix hotel a l'entrada del
menjador. És obligatori fer la inscripció prèvia per Telf. o e-mail i us direm el vostre
número d'inscrit.
C/C IPECC a la Caixa d'Estalvis i Pensions:

2100-1006-50-0200066059

Preu del sopar 45 €

Amb la col·laboració de:
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Hotel d'Entitats. Providència 42
08024 BARCELONA
(Països Catalans)
Tel: 93 213 76 48
e-mail: ipecc@ipecc.cat
web: www.ipecc.cat
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