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A n u n c i s , N o t í c i e s ,
Xafarderies...

- El dia 14 de marc hi hauran ELECCIONS
GENERALS a Espanya.

- El 21 de Març es fara a la seu del Casal el
Taller de Crema Catalana. Consulteu el nostre
web o truqueu a l’Anna Maria per a més detalls
(604-421-5364)
- NANI ROMA de Folgueroles guanyador del
PARIS-DAKAR.
- L' arquitecte valencià Santiago Calatrava
dissenyarà el nus de transport públic de la Zona
O, a Nova York.
- Felip de Borbó, hereu de l’estat veí ,es casarà
amb l' asturiana Letizia Ortiz el 22 de maig a la
catedral de La Almudena.
-L' arxiver reial i historiador barceloni, Pere
Miquel Carbonell, va escriure l' any 1492 les
primeres Regles de la gramàtica catalana.
- El primer dia de Març es la Diada de Les Illes
Balears.
- El M.H. Sr. Ernest Benach és el nou President
del Parlament de Catalunya, ens ha promes que
ens enviarà una foto signada per el Casal.
- El dia 16-12-2003 és va formar un nou govern
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tripartit de la Generalitat, arrel de les eleccions
del 16-11. El nou Govern està format per el Partit
Socialista, Esquerra Republicana i el partit ICV-
EUiA. El Presidente de la Generalitat és Pasqual
Maragall i el Conseller en cap es Carod-Rovira
-... tanmateix, el 28 de gener el Govern Català
va esser seriosament tocat amb la renúncia de
Carod-Rovira degut a l'acusació de que s' havia
entrevistat amb ETA. En Carod, que
efectivament va reunir-se amb ETA en un esforç
per ajudar al process de pau va ser en tot mo-
ment espiat pels serveis secrets espanyols. En
Carot-Rovira anuncià que és sometrà "al
veredicte de Catalunya" en els comicis del 14/3
com a cap de la llista de BCN al Congrés de
Diputats.
- A la Biblioteca de Maple Ridge és farà una
exposició, el proper mes de setembre, dedicada
a Salvador Dalí.
- Ara fa 100 anys de la creació del popular
setmanari infantil "El Patufet".
- La pelicula "Destino", un curt de 6 minuts, feta
per Salvador Dalí i Walt Disney ha sigut
nominada per un Oscar.
- L' escriptor Alfred Bosch guanya el premi
“Ramon Llull” amb el seu llibre "Les 7 aromes

del món"
- L' escriptor Robert Saladrigues amb el seu
llibre"La llibreta groga" guanya el premi de
literatura “Josep Pla”.
- Duran abandona la direcció de la Internacional
Democrata de Centre. El lider d' Unió renuncia
a la vicepresidencia a causa del to ultraliberal
que li dóna Aznar. Culpa al President del Gov-
ern espanyol de la "total paràlisi i inoperancia"
del corrent ideològic.
- Nova adreca d' internet del Consulat General
d'Espanya  a Toronto.
 hhttp://members.rogers.com/spain6800/To-
ronto/index.html

-ELS CUINERS CATALANS SÓN ELS
MILLORS DEL MON.

La cuina catalana esta de moda i com a resultat
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Visita del Cònsol General
de Toronto

El passat 25 de Febrer uns 25 socis del casal
van rebre al Sr. Ignacio Sánchez de Lerín,
Cònsul General d’Espanya a Toronto a la seu
del casal.
Els serveis consulars oferits als ciutadans
espanyols residents a Vancouver es tramiten a
través del Consulat de Toronto.

IN MEMORIAM

El nostre més sentit i sincer condol a
les següents famílies :
-A la familia Ortega-Miró per la mort
del seu estimadíssim germà i oncle,
Joaquim Ortega Alvarez.
-Solà-Solé, per la mort d’un català
universal Dr. Josep M. Solà-Solé,
President de la Fundació Pauli Bellet de Wash-
ington, DC.
-A la família Reventós, per la mort de M.H. Joan
Reventós, ex-president del Parlament de
Catalunya i històric forjador de la unitat del
socialisme català
-A la família Ortega, per la mort de Josep Lluis
Ortega, creador de més de 50 havaneres entre
elles : “El Meu Avi” i “El Canó de Palamós”.

de això els cuiners catalans sén els millors del
mon.

El cuiner Ferran Adria ha aparegut a la portada
dels diaris "The New York Times" i "Le Monde".
Durant l' any 2003 el seu restaurant "El Bullí"
ha rebut d'arreu del mon via internet, 500.000
peticions per una taula quan només té una
capacitad per l'any de 8.500 solicituts.

Santi Santamaria té estrelles a la Guia Michelin
pels seus locals a St. Celoni i Madrid.

Carme Ruscalleda ha obert un restaurant a
Tokio/Japó, on cuina plats catalans amb
productes rebuts directamente de Catalunya.

Els Germans Roca han estat la revelació del
any 2003 a tot Europa.

Fermi Puig té un restaurant a Nova York amb
un gran èxit.

L'escola d’hoteleria de Nova York ha decidit
becar aquest any als seus estudiants per que
puguin anar a fer les pràctiques a Catalunya.

Així que després dels metges, escriptors,
arquitectes, pintors ...famosos arreu del món,
ara també tenim els cuiners. Enhorabona a
tots!!!!

Els assistents es van assabentar a través del
Sr. Cònsol sobre la nova llei d’estrangeria
espanyola i en particular de la possibilitat de
recuperar la nacionalitat espanyola per a tots
aquells que actualment tenen nacionalitat
canadenca i han perdut l’espanyola.

Altres temes que el Cònsol va tocar van ser la
renovació del Document Nacional d’Identitat, el
carnet de conduir i altres ajuts a l’abast de
ciutadans espanyols (mireu fulls adjunts amb
el butlleti). Els assistents també van tenir
l’oportunitat de fer-li consultes individuals.

L’Anna Maria va preparar per a tots una paella
fantàstica i alguns socis van portar unes postres
de pel.lícula. Gràcies a la resposta dels socis
que van assistir i de l’acollida que li vam donar,
el Sr. Cònsol es va portar molt bona impressió
del Casal.

El Sr. Cònsol tornarà a Vancouver a finals de
juny o principis de juliol d’aquest any per
organitzar una trobada d’espanyols i una sessió
per aquells que vulguin recuperar la seva
nacionalitat espanyola.
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ADRECES A LA INTERNET I E-MAILS
REBUTS:

Benvolguts companys:

Som Verónica Sánchez i Cristina Ribé, al front
de l'empresa de traducció i comunicació Babelja
Translations. Actualment estem col.laborant en
un projecte intercultural i sense ànim de lucre
anomenat Odissea, un joc que consisteix a
organitzar grups d'aprenents d'arreu del món
que es comuniquen per e-mail amb l'objectiu
d'endevinar de quina ciutat del món són les
altres classes amb les quals juguen.
Així doncs, hem pensat que Odissea seria una
bona oportunitat per als vostres alumnes
d'aprendre català d'una manera divertida,
motivadora i diferent, i volem animar-vos a
participar-hi.
Aquest projecte és una iniciativa del Goethe
Institut i Interkultur, societat per a l'intercanvi
cultural i la comunicació, i  té com a objectiu
fomentar de forma lúdica i a través d'Internet
l'aprenentatge i la difusió de llengües
estrangeres - en aquest cas concret, del català.
Per a més informació sobre el funcionament del
joc podeu consultar la següent adreça:
http://www.odysseus.org
Us agraïm per endavant el vostre interès i,
naturalment, estem a la vostra disposició per a
qualsevol consulta que vulgueu fer-nos.
Fins ben aviat,

Verónica Sánchez i Cristina Ribé || Babelja
Translations Karwendelstrasse 38 - 81369 Mu-
nich (Germany)

Projecte Odissea:
www.odysseus.org
mailto: odyssee.catala@odysseus.org

-A la família Walter- Roure per la mort de
Etienne Joan Baptiste Walter Casals.
-A la família Pérez- Nebot per la mort de Laura
Joan Perez, esposa del fill de Joan Pérez Nebot.

Novetats en el Web del Casal.

Per si no us hi heu fixat, el Casal té una nova
adreça a la Web. Es www.casalcatala.ca,
pensem que ara sera més fàcil de trobar-lo!
Tanmateix, durant tot el 2004 l'adreça antiga us
redireccionara a l'adreça nova automaticament.

Hem remodelat el disseny per fer-lo més bonic,
actual, i posar-hi més informació. S'actualitza
molt sovint, per tant hi trobareu referéncies ben
actuals tant de la vida del Casal com de
l'actualitat política de Catalunya.

A més de les seccions existents, hem afegit dues
seccions que seran del vostre interés:

-Biblioteca: Estem posant tot el nostre fons de
llibres, revistes, obres de consulta i videos en
una base de dades accessible a traves de la
internet. No cal dir que això també ens ha forçat
a fer un inventari molt necessari del llibres i altres
articles que hi han a la biblioteca!! D'aquesta
manera, si voleu saber quins llibres tenim de la
Carme Riera, només us cal escriure el seu nom
a la pantalla i ho trobareu. En un futur proper
implementarem un sistema per a que pugueu
reservar llibres a traves del Web, i rebre'ls per
correu.

-Lleis: Hem creat tota una nova secció on posem
els enllaços a lleis que tenen una importància
especial per a la nostra comunitat. Per exemple
ajuds al retorn, nacionalitat, pensions... El llistat
inclou enllaços als diferents webs dels Governs
Català, Espanyol, Canadenc i Provincial on
apareixen els originals de les lleis.

Les seccions habituals, com ara còpies del
nostre butlleti en versió electrònica, fotografies
dels nostres aplecs, receptes de cuina, adreces
d'interes hi continuent sent-hi!. Animeu-vos a
utilitzar aquest recurs i a fer-hi totes les
suggerencies que creieu podem ajudar a
millorar-lo!
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 Raons per pertanyer al Casal:

·       Mantenir els lligams amb Catalunya a BC
 A més dels lligam en forma de cultura, llengua i tradicions, cal afegir el fet que el
Casal és un punt de contacte entre Catalunya i nosaltres. Aix? vol dir que podem
posar en contacte membres del Casal amb residents a Catalunya que ens contacten
per a retrobar d’algun amic o parent. Sense un punt comú de contacte, molts
retrobaments no haurien estat possibles.

·       Per fer de BC un lloc més interessant
 No és només que qui perd els origins per la identitat. El millor regal que podem fer
a BC és aportar el nostre gra de sorra en el desenvolupament d’aquest racó de
món. I la millor manera en la que ho podem fer és en forma de la nostra cultura. El
Casal té com a una de les tasques promocionar Catalunya a BC i BC a Catalunya.

·       Accedir als serveis que el Govern de Catalunya ofereix als Catalans de l’exterior.
 Aquests serveis, la majoria dels quals no estan relacionats amb ciutadania, són
diversos. Inclouens estades a Catalunya per Jovent, beques per cursos de postgrau,
ajuds economics per a gent gran en dificultats… Tots aquests serveis i més es poden
accedir nomes a traves del Casal

·       Acces als serveis que ofereix el Casal
 El més destacats són access a la biblioteca; la recepció del butlletí, avisos i notícies;
activitats socials i accés a informació legislativa d’interés als residents catalans a
Canada.

·       Conèixer altres catalans/es!
 Més enlla de les activitats socials per si mateixes, el Casal ofereix un lloc ideal per
continuar parlant el català, dialogar sobre els problemes i avantatges de ser un
emigrant a BC, contactar possibles socis/es per a negocis amb el benentés d’una
cultura comuna...

 El Casal és una obra col.lectiva dels seus membres. Amb el Casal com a instru-
ment podem fer, entre tots, moltes coses. L’únic que cal és la voluntat de fer-ho.
Exposicions, conferències, recitals, obres de teatre. Només cal animar-se a fer-ho!
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LA REPÚBLICA LAICA                                   
  

    Ànsia, Manela.

             Perque unes mossetes, vingudes de la que en deien la moreria, han anat a escola amb
una mena de vel que els deixa la carona en rodó, la França de la “Republique”, ha fet cantar el seu
gall de l’equip de futbol i de rugby, per recordar, que la “Patrie” és una República laica.

             Res de vels moros, res de guardaclepses jueves i res de creus a les escoles.  Si fos en
nom de la conllevància entre tots ho trobaria escaient.  No l’hi trobo tant en nom de la República
laica.

             Començant pel començament, la República francesa n’ha fet cinc de menudes, al menys
i fins ara.  La “première” fou la ja tan sabuda amb la Marsellesa.  La “deuxième  » va anar del rei
Orleans fins a Napoleó III, el menut.  La « troisième » va de la desfeta dels francesos davant dels
prussians el 1870, fins a l’altra desfeta davant dels alemanys.  La « quatrième » va de la victòria
a la darrera guerra fins al De Gaulle.  I la « cinquième » d’ara fou feta a major glòria de l’altívol
general.

             Anant per la “première”, on hi ha la mare dels ous, amb allò de la llibertat, igualtat i
fraternitat.  Que no ens engallofin.  Aquella Marianne, nascuda a sang i foc de la revolució, no
tenia res de laica.  El summe Pontífex, Robespierre del Terror, va decretar per decret decretat
“l’existència de Déu i la immortalitat de l’ànima” afegint-hi el repicó de que l’ateisme era aristo-
cratic, contrarevolucionari i digne de la guillotina.

             Els filòsofs que van preparar xerrant l’escudella amb massa pebre de la revolució, no
eren pas ateus.  Ep.  Tampoc no eren cristians.  Creien en un Déu demostrable per la Raó. 
Majúscula.  Aquest fou el Senyor llunyà i amb guants, tancat al seu club il.lustrat, el Déu de
Voltaire i la colla.  Tes com un samaler, que mai de jamai no tindria el mal gust de fer-se home.

             Des d’aquesta teologia del samaler, les velles catedrals gòtiques van tornar-se temples
de la Dea Raó.  La Raó que duia al coneixement de la divinitat, representada per alguna mosseta
precursora del can-can.  No és un dir.

             Amb la “segona”, els romàntics van continuar laics, un jesuïta hi feia de mosqueter dels
tres del Dumas.  Fins al Napoleó menut, el qual, casat amb la Montijo, feina va tenir a que la dona
no li marxés a Lurdes per tocar-hi miracles.

             La “tercera” va començar monàrquica, volien rei, però no s’hi van entendre.  I van venir
els menjacapellans, que foragitaven frares i monges, van treure el Crist de les escoles i es van
declarar solemnement laics d’una República laica.

             Però, ves per on, com va acabar aquesta “tercera”.  Amb els alemanys a punt d’entrar a
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París, en la darrera guerra mundial, el president de la república, el cap de govern i els ministres,
tots radicals si no eren socialistes o radical-socialistes, anaren a “Notre Dame” per implorar Nostra
Senyor, Santa Genoveva i tots els sants, que protegís la ciutat dels alemanys.

             A la “cinquena”, ja ho veieu.  Laica a pèl.

             I m’ha fet pensar en la tia Conxa.

             La dona era una feréstega fanàtica, tan fanàtica com pugui ser qualsevol religió que vegi
Déu com un samaler a garrotades.  Ho reblo.  Sigui ençà, sigui enllà, qualsevol religió, si per el
bon humor, farà fanàtics.  Sigui cristià, moro, jueu o budista.

             Però l’ateisme també en fa de tan fanàtics com aquell comissari polític comunista.  Ho
sabem prou.  Ara en sabem una més, el fanatisme republicà d’uns senyors vestits de gala amb
coraceus i plomes.

             Que deixin tranquil.les aquestes mossetes.

             Elles tenen tan de dret a dur vel com les seves companyes d’escola a ensenyar el melic.

  
                                                            Josep M. Ballarín i Monset.

Capellà.

Ignasi Riera (Diari Avui)

A genollat, i amb tota la família, davant del Papa
polonès, tot i que J.M. Aznar no li va fer cas,
quan, ara fa un any, tots començàvem a cridar:
"No a la guerra!". El fet no impedeix al Papa
manifestar que el PP ha obert a Espanya espais
de llibertat i una comprensió més generosa dels
missatges de l'Església: infal·libilitat pontifícia,
que és un dogma! Però a mi em ve als llavis la
copla:  "Llegaron los sarracenos / y nos molieron
a palos, / que Dios ayuda a los malos / cuando
son más que los buenos". Teologia de carrer,
no sé si infal·lible. En tot cas, un capítol més
d'aquest tan aspre darrer acte de l'aznarisme
realment existent, amb el comiat a la francesa
del ministre Cascos, el mateix que renyava i
amenaçava l'alcalde d'Alcarràs, Gerard Serra
(CiU), quan en la primera inauguració de l'AVE

veïns del poble, amb l'alcalde al capdavant, es
manifestaven perquè encara no havien estat
indemnitzats. I no dic res de les barroeres
declaracions de Fraga davant la resolució judi-
cial que condemna per un delicte fastigós un
alcalde del PP. I el castellonenc Fabra...
L'escriptor gallec Suso de Toro, el de Land
Rover, i Nunca Máis -Marta Pessarrodona, quan
la conselleria de cultura obria Catalunya als
corrents més engrescadors del món de les arts
i del debat ideològic, l'havia convidat- acaba de
publicar un pamflet duríssim: Españoles todos.
I afirma -a Madrid, i amb la veu ben clara- que
Catalunya hauria de ser un exemple de
convivència democràtica davant dels
comportaments generats per J.M. Aznar.

QUIN COMIAT!
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Washington posa en funcionament mesures estrictes d'accés
als EUA

Un total de 115 aeroports i 14 ports marítims estan preparats per fitxar tots els turistes que no
vinguin de 28 Estats d'Europa i Àsia

El secretari de Seguretat Interior diu que "estan oberts als visitants, però tancats als terroristes"
Enmig d'una alarma terrorista mai vista, el govern dels Estats Units va posar ahir a treballar la
seva capacitat tecnològica per descobrir visitants relacionats amb el terrorisme, tot i que de mo-
ment el programa no té prou abast per controlar tots els punts d'entrada al país. En paraules del
secretari de Seguretat Interior, Tom Ridge, els Estats Units estan "oberts als visitants, però tancats
als terroristes".

El programa US-VISIT només s'aplica, de moment, als ciutadans dels països que necessiten un
visat per entrar als Estats Units. Això significa que Espanya, com la resta de l'Europa Occidental,
a més del Japó, Austràlia i Canadà, es troben exclosos del programa perquè els seus ciutadans
poden viatjar als Estats Units per a 90 dies sense cap visat. Aquest any, però, hauran de tenir
passaports que puguin ser llegits per les màquines que el govern nord-americà té als aeroports.
Els nous passaports incorporaran "dades biomètriques", bàsicament empremtes dactilars i,
possiblement, més informació a mesura que la tecnologia d'identificació personal vagi avançant.
Els nord-americans ja posseeixen aquest tipus de document.

El que ara ha començat a funcionar és la primera fase i s'aplica després d'un assaig a l'aeroport
d'Atlanta, el mateix que va visitar ahir el secretari de Seguretat Interior per veure personalment si
tot anava bé. Ridge va assegurar que, en les setmanes en què el nou sistema havia estat a prova
a l'aeroport internacional Hartsfield-Jackson, tot s'havia desenvolupat amb "èxit", i va afegir que
cada passatger només necessitava uns quinze segons de mitjana per completar el procés
d'identificació. La tecnologia emprada és "fàcil d'usar per als viatgers però difícil d'evitar per als
terroristes", va afegir Ridge.

De moment, estan preparats 115 aeroports i 14 ports marítims i, més endavant, en algun moment
de l'any 2005, també hi haurà controls especials a 50 punts de la frontera amb Mèxic i Canadà.
Les mesures draconianes de seguretat està previst que s'apliquin aquest any a almenys 24 milions
de visitants.

En arribar als Estats Units, els passatgers han de parar uns segons davant d'una màquina que els
pren una fotografia digital i l'envia automàticament a un banc de dades per veure si estan relacionats
amb el terrorisme. També posen dos dits en una màquina que pren en pocs segons les seves
empremtes dactilars, sense tinta ni ajuda de ningú, i també envia els senyals als controls
antiterroristes del govern.

Ja fa temps que els nord-americans, que presenten els seus passaports a uns agents diferents

Diana Negre
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dels que atenen els estrangers, tenen el seu document controlat per una màquina especial que el
llegeix i que pot ser molt més efectiva amb els passaports nous, rutinaris des de fa mes d'un any,
en què la fotografia del titular ja no està enganxada, sinó que està impresa en la primera pàgina,
com ho estarà en els futurs passaports dels 28 Estats que no necessiten visat per entrar als
Estats Units.

Cap detenció
La Casa Blanca va apujar al nivell taronja (o alt) el seu nivell d'alerta el 21 de desembre passat en
un intent de protegir el seu espai aeri de possibles atacs terroristes. Des de llavors, tanmateix, les
autoritats nord-americanes no han detingut cap persona amb vincles terroristes, malgrat que
diverses companyies aèries han suspès alguns vols als Estats Units després de rebre informacions
de la intel·ligència nord-americana.

Isabel-Clara Simó

Hi ha dies en què la camisa no t'arriba al cos.
Per exemple, assabentant-te del que està
passant a Eivissa amb la nostra maltractada
llengua -per cert: ¿no va ser el rei d'Espanya el
qui va dir, en discurs públic, que la llengua
catalana mai no havia estat perseguida?-; la
desmantelladora política lingüística del govern
balear ha ocasionat una indignada protesta dels
professors de català, fins a l'extrem que el darrer
examen, seguint instruccions polítiques, els pro-
fessors van boicotejar la prova no presentant-
s'hi; aleshores l'examen el van fer els conserges,
bellíssimes persones que, al seu torn, haurien
d'haver protestat en nom de la seva dignitat pro-
fessional. Doncs ara ve el que em terroritza:
¿sabeu què han dit els autoritats que dirigeix
Jaume Matas? Que la Universitat fa intrusisme
ficant-se en les coses del govern! Això sí que
és capgirar les coses i aplicar als altres
exactament el que estàs fent tu. Igual que la
poc culta ministra espanyola de Cultura, Del
Castillo, que va dir que el valencià és diferent
del català perquè l'Estatut del País Valencià
l'anomena "valencià"! Un euro per cada cop que
aparegui castellà en comptes d'espanyol.
A més, llegeixo, en un article del magnífic
escriptor Joan Anton Baulenas en aquest mateix

diari, que un productor de programes televisius
va dir als seus col·laboradors: "Hi val tot [en un
programa de televisió]. L'única que no hi val,
perquè ens hem adonat que hi baixa l'audiència,
són els subnormals i els catalans. D'aquestes
dues coses, ni parlar-ne". I encara m'agafa més
terror en llegir Xavier Batalla a La Vanguardia
explicant l'actual caça de bruixes als Estats
Units, aquest cop referida als professors
universitaris, car hom porta una fitxa amb
l'actitud de cada professor respecte a la guerra
de l'Iraq i a la resta de conflictes del Pròxim
Orient; les acusacions, com en ple
maccarthisme, és que els qui no combreguen
amb les rígides tesis del govern actual són
antipatriotes.
És a dir, que no n'hi ha prou fugint d'Eivissa, ni
tan sols fugint de l'Estat, sinó que cal esperar a
veure si hi ha vida a Mart. Tampoc, perquè als
europeus se'ns ha arrabassat la primícia i ara
Mart serà una estrella més a la bandera de la
Unió. Ni tan sols ens podem tancar a casa,
perquè igual surt una serp pel desaigüe del la-
vabo. Estem envoltats, i el mal és que el qui
ens envolta és el mateix Setè de Cavalleria!

CONSERGES
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7 de Desembre

TURRONADATURRONADATURRONADATURRONADATURRONADA

En aquest fotografia podeu observar detalladament la concentració dels membres del Casal a la feina
ben feta. Cal dir que decidir l’anyada del vi, i la procedència de les ametlles amb les que es va fer el
torró requereix molta pràctica i un grau elevat de dedicació física i moral. Sobretot després d’unes
quantes tastades...
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L’Angelina Miró argumentant, amb força, que les ametlles han de venir de l’Alt Camp. La resta de la
taula ja ha decidit que tant fa d’on viguin, que el torró esta molt bo, i que amb cava, tot baixa.

2003

La mainada, no cal dir-ho, tenia altres coses
més important com ara desenvolupar una
relació ferma i personal amb el Tió. Després
d’una bona estomacada, el tió va portar
regals per tothom!
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RECEPTES
DE CUINA
CATALANA
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LA CIUTAT



   - EL XAFEC DE VANCOUVER Febrer 2004

Si tens son, el que has de fer
és anar-te’n a dormir: vet ací
la cosa important.
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