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El XÀFEC!!! de Vancouver esta publicat pel Casal Català de
Vancouver (CCV). Ni EL XÀFEC!!! ni la Junta Directiva del
CCV comparteixen necessàriament les opinions expressades en els articles signats. La nostra adreça és:
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Vancouver, BC V6B 3V3
Tel/Fax (604)684 3667
casal@casalcatala.ca
http://www.casalcatala.ca
Editor de EL XÀFEC!!!: Tania Colina i Trueta
Col.laboradors: Anna Maria Vinas,
Angelina Miró, Carmen Ortega, Elia Robles
i Carles Roch.
Amb el suport de la Secretaria de Cooperació Exterior del Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya

Anuncis,Notícies,
Xafarderies...
*Actes del Casal previstos pel 2005
- APLEC DE PRIMAVERA. El diumenge 15 de
Maig a HUME PARK
- APLEC DE TARDOR, el diumenge 11 de setembre observat- a la Seu del Casal.
- La TORRONADA, es fara el dia 4 de desembre
a la Seu del Casal.
*Recordem a tothom que si us canvieu
d’adreça, cal que ens ho digueu!!. El Xàfec
no us arribarà si no us podem contactar per
correu. Si hi han errades a les adreces, si us
plau feu-nos-ho saber.
*Premi Josep Pla a Sebastià Alzamora pel seu
llibre “La pell i la Princesa” aquesta novel.la
està
ambientada al segle XVII a la ciutat de Praga.
*Des de el nostre butlletí volem donar les
gràcies
al Ramon Cuellar i Sorribes de Lausana pel
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El proper dia 19 de Maig, dijous, a les sales
de l’església de Our Lady of Sorrows (555
Slocan Street, Vancouver. Entrada pel darrea) el Sr. Ignacio Sànchez Lerin, Cónsol
General de l’estat espanyol a Toronto fara
dues sessions informatives. La primera
es a les 17:30 (5:30PM) i la segona a les
19:00h (7PM).
No tenim cap agenda, però suposem que
un dels temes principals sera la recuperació
de la ciutadania espanyola per aquells que
l’hagin perduda. Oficialment l’agenda és
per tractar temes d’interés per a la colonia
espanyola de Vancouver.
*Felicitacions al nostre company Joaquím Ayala
per l’èxit de la seva exposició “Mother & Child”
Sacred Box gallery, 218 East 28th, at Main.
March 5 to April 2nd.
*Es quadrupliquen les inspeccions i les sancions
de la llei de política lingüística en el consum
L’Agència Catalana del Consum (ACC) ha fet
enguany més de 1.400 inspeccions.
Segons han explicat avui (11-4-2005) al matí
el conseller de Comerç, Turisme i Consum,
Josep Huguet, i el director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Enric Aloy, enguany
s’han quadruplicat les inspeccons i les sancions
de la llei de política lingüística en matèria de
consum.
Durant el 2004 l’ACC ha fet 1.401 inspeccions,
això és un 400% més que el 2003, que se’n van
fer tres-centes cinquanta. I quant a les sancions,
durant el 2003 se’n van imposar tres, i durant
el 2004, vint-i-vuit. Quant als sectors que més
infringexen aquesta llei, un 27% de les queixes
són contra botigues i establiments de venda al
detall, un 23% de correus, i un 15% dels establiments d’hostaleria i turisme. Els supermercats i
grans superfícies tenen un 9% de les denúncies
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i les administracions de loteries
un 3%. Segons Huguet, l’increment del control
durant el 2004 no es deu tan sols a la tasca
del departament sinó que també és fruit de
l’augment de conscienciació sobre l’ús de la
llengua.
La llei de política lingüística [de Catalunya] es
va aprovar el 7 de gener de 1998, i a partir de l’1
de gener del 2003 ja va ser plenament aplicable
a tots els operadors econòmics.
Font: Vilaweb (11-4-2005)
http://vilaweb.com

*Recordem a tothom que juntament amb l’aplec
de Maig, es fara l’Assemblea General per escollir la nova Junta. Aquest any, la junta anterior es
presenta de nou amb amb un canvi. La nostra
estimada Angelina Miró ha decidit no presentarse. Per substituir-la, la Carme Ortega s’ha ofert
a cobrir el seu buit.
Des d’aquestes ratlles la Junta vol expressar
en nom de tot el Casal el seu agraïment més
sincer a l’Angelina per tota la feina que ha fet i
que esperem continui fent!
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El web www.productesdelaterra.com , es una
botiga de comerç electrònic amb tot de productes dels Països Catalans. Fan enviaments a
tot el món de productes molt diversos com ara:
llibres per Sant Jordi, samarretes, banderes,
merxandatge de tot tipus, begudes o mejars,
diccionaris.

IN MEMORIAM
* Les nostres condolències a
la Teresa Kirchner per la mort
del seu marit.
* El Casal Català dóna el
nostre més sentit condòl a la
Sra. Angelina Cordoba per la mort de la seva
germana Merce Garcia de Beltran.
Que Deu la tingui a la seva Gloria.

Auca del Casal Català de Vancouver
1. La Columbia Britànica
és terra molt simpàtica.
2. Mullada pel Pacífic,
l’oceà sempre magnífic.

Es presenten a reelecció l’Elia Robles (Presidenta), l’Angel Caldere (Vice-President), l’Ivan
Mestres (Tresorer), el Carles Roch-Cunill (Secretari), la Tania Colina (Butlleti), l’Anna Maria
Viñas (Vocal) i la Carme Ortega (Vocal).

3. A Vancouver ens fa fred
peró fa goig aquest indret.

No cal dir, que si algu/na es vol afegir a l’equip
actual, o be presentar una llista alternativa, ho
pot fer! Pregariem tanmateix de posar-se en
contacte amb la Junta actual per evitar sorpreses.

5. La Masia d’en Bartolí
molts anys ens va acollir.

ADRECES A LA WEB

4. A l’aplec de gran renou,
un Casal ens surt de l’ou.

6. L’Elia, la presidenta,
jove i sempre contenta.
7. L’Anna Maria tè un local
on fem feina molt formal.
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8. Cuida la biblioteca
i ens prepara altre teca.
9. Tenim el web més ancià
que a la xarxa pots trobar.
10. El webmaster del Casal
omple pàgines, és normal.
11. Hi ha l’Angel als cabals,
cuida dels bens i dels mals.
12. Som un bon feix de socis,
gent de treball i negocis.
13. El butlletí « El Xàfec»
és per tots un bon tràfec.
14. Mantenim la memòria
d’aquells que fan història.
15. El gran Pere d’Alberní
el recordem per aquì.
16. Té ara la diada oficial,
cert, celebrada com cal.
17. L’Angelina és amatent,
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fa història de valent.
18. Amb Pùbliques relacions
troba sempre solucions.
19. A l’aplec de primavera
hi buidem la cartera.
20. Per la Diada, amb seriós,
junts cantem « Els Segadors »
21. La nostra torronada
engresca grans i mainada.
22. Tofu, caribú i salmó
baixen a cop de porró.
23. Quan volem a Catalunya
l’anyorança s’allunya.
24. Un gra de sorra portem
al Canada que estimem !
Text : Ramon Cuéllar i Sorribes

Resum de la Tercera Trobada de Casals Catalans d’Arreu del Món
La Tercera Trobada de Casals Catalans d’arreu del món es va celebrar entre el 8 i 12 de febrer
del 2005 a la ciutat de Girona. Les trobades es fan cada quatre anys a Catalunya i a la Tercera
Trobada varen estar representades un centenar d’entitats.
Durant els quatre dies de treball, els representants dels Casals varen tenir l’oportunitat de participar a diversos tallers que incluien temes com: Subvencions, Patrimoni Històric, un Passeig per
Catalunya, Cultura tradicional, Noves tecnologies, Institut Català d’Industries Culturals, Consorci
de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA). També varem tenir l’oportunitat de visitar el Palau
de la Generalitat on ens va rebre el Molt Honorable Senyor Pascual Maragall i al Parlament de
Catalunya on ens va rebre el Molt Honorable Senyor Ernest Benach, President del Parlament. El
dissabte ens varen portar d’excursió a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses.
La trobada va concloure amb la presentació de catorce conclusions. A continuació s’ha fet un
resum de les més importants:
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Les comunitats catalanes de l’exterior són part integral de la nació catalana que ha de tenir, des
del punt de vista jurídic, cultural, social i tot altre, el mateix tractament i reconeixement que els
ciutadans que resideixen a la Catalunya Interior.
La Trobada dels Casals Catalans d’Arreu del Món exigeix a tots els Grups Parlamentaris que en
el futur redactat del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya hi sigui explícitament mencionat el
reconeixement dels catalans de l’exterior. Especificament a l’Article 6 que defineix la condició
administrativa del català i no reconeix actualment l’existencia dels catalans a l’exterior , i a l’Article
31 que hauria de reconeixer l’existència d’una circumscripció electoral pròpia pels catalans de
l’exterior.
La Trobada enten que l’aprovació, el 27 de desembre de 1996, de la Llei de relacions amb les
comunitats catalanes de l’exterior va ser un primer pas i un avenç en el reconeixement del principi
d’igualtat entre ciutadans de l’interior i de l’exterior. Tot i així la Trobada enten que una més gran
atenció als drets personals dels catalans de l’exterior hauria d’introduir-se a la Llei si el Parlament
de Catalunya decideix, com desitgem, iniciar-ne un proces de reforma. La Trobada vol fer notar
també que aquesta Llei ha tingut un gran incompliment per part dels Governs de la Generalitat, no
es prou coneguda al sí dels Departament i hauria de tenir una dotació pressupostaria suficient.
La Trobada vol que aquesta Llei de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, reformada o
no, sigui la llei de referència pels drets i deures dels catalans de l’exterior. En aquest sentit esperem
que la futura llei que aprovara l’Estat Espanyol sobre el “Estatuto de los Ciudadanos Españoles
en el Mundo” no trepitgi drets ja reconeguts per la llei catalana i doni als ciutatdans catalans de
l’exterior es drets educatius, culturals i de participació que l’avantprojecte de llei espanyola, en el
seu redactat actual, ignora i menysté.
Creiem que la base per una bona col.laboració entre les etitats i el Govern de la Generalitat es el
fet que les entitats tinguin l’oportunitat de traballar en xarxa. Els Casals demanen continuitat en el
suport de les Trobades territorials (o xarxes electròniques) que es porten a terme i a fomentar-ne
de noves, atés que són la base per a la reflexió, la participació i l’intercanvi d’idees que permeten
fer arribar a les autoritats catalanes posicions el més comunes possibles del conjunt de les entitats
catalanes de l’exterior.
La Trobada recorda les dificultats que la gestió administrativa de les subvencions durant l’any
2004 ha causat i encara causa a moltes entitats. La Trobada saluda el compromis del Govern de
la Generalitat per que una situació com aquesta no es tornara a repetir i que progressivament
s’anira introduint el principi d’atenció a la població exterior i, en conseqüència, l’augment dels
recursos necessaris en els pressupostos d’aquells serveis a utilizar per les comunitats catalanes
de l’exterior.
Els membres de casals del Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior lamenten que, a
diferencia de Trobades anteriors, no hi hagi hagut un espai específic oficial de discussió entre
els joves pero són conscients que s’havia programat un espai que al final no es va poder portar
a terme per raons fora del control de l’administració. Els joves són el futur de moltes entitats i el
seu paper ha de ser defensat i potenciat amb una més gran presència en les Juntes Directives
de les entitatls i al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior.
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També es va destacar la importància de l’incorporació de noves generacions catalanes o catalanofiles al funcionament diari de les entitats i sense una profunda obertura de les nostres entitats
cap a les societats d’acollida, serà impossible crèixer i, a la llarga, ni tan sols existir.
Diversos tallers al llarg d’aquests dies han permés constatar que encara queda molt per fer en
l’ambit de l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior tant per adults com a per infants. En
aquest sentit celebrem les actuacions iniciades per la Secretaria de Cooperacio Exterior i l’esprit
de voler continuar millorant les activitats expressades per l’Institut Ramon Llull. S’ha de facilitar
la formació i el reconeixement del professorat existent i impulsar l’estada becada de professorat
a demanda dels Casals. Esperem del Departament d’Educació l’el.laboració d’un pla de suport
a l’enseyament del català a les poblacions infantils de l’exterior que faciliti orientacions, mitjans
didactics i materials de suport.
Els participants a la Trobada han trobat a faltar més espais interactius de diàleg entre entitats i
entre entitats i Govern i recomanen que temes d’una més gran profunditat puguin ser abordatss
i discutits. Desitgen també que la interacció iniciada amb els membres dels casals a través del
Consell continui amb fluidesa.
Els representants dels Casals al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior elaboraran un
informe d’avaluació sobre els aspectes organitzatius de la Trobada pel que esperen la màxima
col.laboració dels participants per tal que aquestes consideracions siguin preses en compte per
a l’organització de la Quarta Trobada del any 2008.
Pagina web dels Casals Catalans: HYPERLINK “http://www.casalscatalans.net” www.casalscatalans.net
Fotos de la Trobada: HYPERLINK “http://www.netshooting.com/casals/” http://www.netshooting.
com/casals/

Donaciones dels socis/es durant l’any 2004
PereRoca
Francesc Santanach
Carles Roch
Jesus Alfonso
Alvar Castellui
Angela Cordoba
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ENTREVISTA: Cassià Maria Just    Abat emèrit de
Montserrat
SEU VACANT A ROMA
“El nou papa hauria de treballar amb més comunió amb els bisbes i les Esglésies locals”
Antoni Bassas
BARCELONA
El programa ‘El matí de Catalunya Ràdio’ va entrevistar ahir l’abat emèrit de Montserrat, Cassià
Maria Just. Aquest extracte resumeix el pensament de l’exabat en un moment d’interregne a la
Santa Seu i també cabdal per al futur de tota l’Església catòlica arreu del món.
“És falsa la idea que el Concili Vaticà II va tirar per terra la pràctica religiosa a Europa”
A.B. Hi ha força interès per conèixer les seves opinions en un moment molt important per a la
història de l’Església. ¿Quina Església li agradaria que sortís, quan d’aquí a una setmana ja
tinguem nou Papa?
C.M.J. Somio amb una Església que tingués una nova Pentacosta, com van definir Joan XXIII
i altres papes en el Concili Vaticà II, que hi hagués una valentia dintre d’una fidelitat absoluta al
missatge de Jesús, a la fe dels apòstols. Una Església més contemplativa, més carismàtica, més
participativa, no agressiva, sinó més aviat agraïda per les coses positives, pels nostres contemporanis més que no pas angoixada per les seves incoherències i disbarats. Evidentment, hi ha
molt sofriment en aquest món nostre.
A.B. ¿Creu que en aquests moments hi ha por, angoixa, falta de llibertat per pensar, per opinar
o per escriure dins de l’Església?
C.M.J. No, el que hi ha, jo diria, és una autocensura. Aquest darrer pontificat ha estat d’una
personalitat tan forta i tan profunda, d’un gran líder, que hi ha el perill de deixar tota la feina per
al nou papa. A l’Església, jo ho he notat en mi mateix, tenim el perill de dir “Bé, ja que ho porta,
deixem-lo”, quan en realitat la idea del concili de Joan XXIII era que en l’Església hi participéssim
tots, cadascú des del seu lloc, evidentment, els bisbes, els fidels, els religiosos, els teòlegs... Tinc
la impressió que ha estat tan brillant, l’actuació del Papa, i tan contradictòria alhora. Ell mateix, el
primer dia que hi va ser, feia signes de contradicció. La tendència més aviat ha anat desapareixent,
i sota la superfície hi ha un pensament únic, però l’Església és plural i continua sent plural. Crec
que seria més sa que això es manifestés. Això ja ho havia dit Pius XII: l’Església també necessita
l’opinió pública i sempre hi ha el perill de tenir por de dir el que pensem, de fer mèrits quan el que
hem de fer és ser fidels a l’esperit de Jesús i dir el que pensem.
A.B. Disculpi’m, pare Cassià, però ¿això voldria dir que amb tota naturalitat haurien de ser admeses com a expressions també públiques de l’Església pensaments com els que ens han arribat
de l’Amèrica Llatina amb la teologia de l’alliberament?
C.M.J. El mateix papa Joan Pau II va dir que era necessari mostrar un cert recel, perquè hi veia un
perill d’idees marxistes, però ell mateix era amic personal d’Elder Càmara i d’altres. Però sempre
s’ho mirava amb una certa preocupació; preocupació natural en una persona que ve després de tant
sofriment com s’havia patit sota el comunisme oficial. Penso que la teologia de l’alliberament s’ha
de corregir, si hi ha algun perill, però amb aquesta por al marxisme s’han ofegat moltes iniciatives
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que haurien pogut donar fruits a Llatinoamèrica. És una idea falsa pensar que el Concili van tirar
per terra la pràctica religiosa a Europa. Crec que és un greu error. No hem sabut enfocar en els
temps moderns, abocats a una autocrítica molt forta, les actituds religioses no només catòliques
sinó de totes les religions.
A.B. ¿Té algun perfil o preferència sobre com hauria de ser el futur papa?
C.M.J. Voldria que fos un home de Déu, amb una gran adhesió a Jesucrist; molt valent, perquè és
una càrrega; que fos un home humil que no busqués el càrrec, sinó que l’acceptés i que tingués
capacitat per treballar en equip. En equip, però en un equip plural, perquè si no hi ha el perill del
pensament únic que per a mi empobreix l’Església. És una Església molt plural i hem d’estar tots
en comunió i ens hem de respectar mútuament i hem de tenir molta paciència perquè s’ha de
reconstruir.
I després que es pugui recuperar més confiança per part d’amplis sectors que han quedat decebuts en veure que no es portava fins a les últimes conseqüències les grans línies del Vaticà II: la
col·legialitat dels bisbes... Els bisbes han quedat com difuminats al costat d’aquesta gran figura que
és el gran líder. Potser convenia, jo no ho sé, però a mi em sembla que de cara al futur pontificat
convindria que tinguessin més incidència i que les Esglésies locals poguessin treballar més.
A.B. ¿Què demanaria als bisbes catalans en aquesta hora?
C.M.J. Que s’estenguin i treballin ben junts per donar una informació que sigui autèntica. Crec
que Joan Pau II ha rebut informacions esbiaixades. Perquè un home que va fer aquell discurs a
la UNESCO defensant la cultura de cada poble -i no és pas un no nacionalista; al contrari, mireu
el seu testament mateix! Quin amor pel seu poble i per la seva parròquia i pels seus contemporanis!- i que nosaltres siguem acusats que si l’Església catalana ha anat malament és perquè som
nacionalistes... Estimem la nostra terra amb el mateix dret que el Papa estima la seva, i França
estima la seva i Castella la seva! Som molt diferents! El gran drama nostre és que des del centre,
de Madrid, no entenen o saben acceptar la diferència. Entenen unió com uniformitat, i això és un
empobriment de l’Església. Nosaltres desitgem col·laborar amb les altres esglésies que formem
l’Estat espanyol, però que ens respectin. Només ens toleren i encara. Crec que hi ha un millor
clima des que hi ha hagut aquest canvi a la cúpula de la Conferència Episcopal, i crec que es
podrà deixar d’insistir molt en el diàleg, però que ens respectin. Darrerament ens hem assabentat
que fa dos anys s’havien d’haver enviat a Roma els papers per crear la regió episcopal catalana,
i després surt que encara no els han ni enviat. Això és fer trampa i això no es fa entre germans
de l’episcopat. Els bisbes no poden contestar, però jo sí.
A.B. ¿Demanaria que els bisbes protestessin, que alcessin més la veu?
C.M.J. No, no ho crec. S’han de fer més presents a Roma i a la Conferència Episcopal, però units.
Units tots. Fixeu-vos que malgrat la tempestat que hi va haver l’any passat amb els nomenaments i
la divisió de Barcelona, la gent va quedar molt entristida, però s’han posat a treballar i a col·laborar
amb els bisbes nous. Tinc notícies que hi ha un clima molt millor.
A.B. L’altre dia a la plaça de Sant Pere hi havia pancartes que demanaven la immediata canonització de Joan Pau II. ¿Vostè creu que Joan Pau II hauria de ser sant abans de Joan XXIII?
C.M.J. Jo no diré això. No he estat mai partidari de canonitzacions de doble velocitat, que n’hi ha
hagut. Personalment, si ara fan sant el Papa jo estaria contentíssim, però penso que el normal és
que ho sigui abans Joan XXIII, que ja és beat, i probablement serà així. Vaja, és el que espero.
Però el que no acabo de veure bé és aquesta pluralitat de tants sants. N’hi ha que no representen
un ensenyament ni un exemple per al nostre temps, com per exemple el cas de Pius IX. Alhora que
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es va fer Joan XXIII, Pius IX amb el seu famós Silabus parlava contra la democràcia, contra tota
la modernitat... Jo seria més sobri en això. L’Óscar Romero era de mentalitat molt conservadora,
però era un home autèntic i va veure que estaven matant els seus fills i va protestar. Per això el
van matar. Però l’última vegada que va anar a Roma en va marxar plorant! Els seus governs corruptes arreglaven la situació diplomàticament. És un cas també que tardarà a ser beatificat, i en
canvi, a Centreamèrica la gent el venera. És un autèntic màrtir. Això d’aquestes dobles velocitats
trobo que fan mal a l’Església.
A.B. ¿Caldria revisar el sistema d’elecció del papa?
C.M.J. Jo penso que sí, que fos més participatiu i no fos únicament de persones que estan en un
estat... que tinguessin experiència, però són tots grans, molt grans, gairebé tots! Hi ha formes de
participació. Hi ha les conferències episcopals i fins i tot, qui sap, si fins i tot una representació de
consells pastorals principals de cada Església. No ho sé, eh? No ho tinc pensat, això, però a mi
no m’acaba de fer el pes aquest sistema que tenim ara.
A.B. Deixi’m que li pregunti només per un nom en concret, però ¿què en pensaria si el pròxim
papa fos l’alemany Joseph Ratzinger?
C.M.J. És una persona molt intel·ligent i que tindria una actuació diferent de la que ha tingut. És
un bon teòleg i un home símbol de l’Església. Em va impressionar l’homilia que va fer de Joan
Pau II. No li tinc mania a en Ratzinger, eh? Però em va fa por que els nostres desitjos s’expressin
d’una manera amarga perquè a algú li han fet mal. Això passa dins l’Església. També em fa patir
l’ús del que es diu en l’Església. Quan tens una cosa contra un germà teu, digues-l’hi directament
a ell. Si no et fa cas, explica Jesús, digueus-ho a l’assemblea. Però aquest sistema de queixar-se
de coses a Roma que poden ser falses... Si això entra al dossier d’aquella persona, aquell ja no
arribarà a ser bisbe ni cardenal.
A.B. Contineu considerant que l’Església ha de revisar la seva doctrina en matèria de moral
sexual?
C.M.J. Jo continuo pensant-ho, sí. Però no vull dir permissivitat esbojarrada, no. Però dins d’una
visió d’una antropologia cristiana, una visió més positiva i no tanta por, i tampoc de manera gairebé
obsessiva. Hi ha coses molt més importants, com la guerra, la fabricació d’armes, el deixar els
països del Tercer Món amb tanta pobresa i falta de mitjans per combatre la sida... i d’això no se’n
parla tant. El Papa ha estat valent en això perquè és dels que ha parlat contra la guerra i la guerra
preventiva. Però, per què quan va venir a Espanya, per exemple, no li van fer dir res? Això la gent
del carrer ho veu, això causa descrèdit en la nostra Església. Sobre el que em deia, m’agradaria
també que no traguessin, com van fer llavors, de context frases que jo deia simplement com a
desitjos i ho presentessin com a amenaces. Vaig patir molt arran d’aquella entrevista.
A.B. En aquella entrevista de fa cinc anys...
C.M.J. Jo m’estimo el poble i m’estimo els nostres bisbes i l’Església, però em sembla que hem
de saber expressar-nos en desitjos perquè l’Església s’acosti més als nostres contemporanis.
A.B. Recordo que parlava de vida, de l’acceptació de determinats mitjans anticonceptius artificials
i d’una major comprensió i integració dels homosexuals a l’Església.
C.M.J. Sí, sí. Però això que s’estudiés, jo no sóc ningú per fer-ho... Però que es facin uns estudis
interdisciplinaris, perquè, si no, es dóna una imatge de l’Església de “o bé qüestions sexuals o
bé beatificacions del segle XV”. Estem perdent el nord, i més davant d’una societat que té un fort
desig d’espiritualitat.
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Estat de Comptes del any 2004

Assets (Balance Sheet as at 12/31/04)

Income Statement from 1/1/04 to 12/31/04

Total Assets (Royal Bank of Canada)		
		
1,043.12

Revenue
Membership Dues				
790.00
Miscellaneous Income			
130.01
Total Revenue					
920.01

Total Liabilities
0.00

				

Equity
Retained Earnings(from 2003)			
2,225.00
Current Earnings 					
-1,181,88
Total equity						
1,043.12

Expenses
Advertising and Promotion			
100.00
Bank and interest charges			
26.17
Literature						
119.77
Event Expenses				

La biblioteca del casal es posa al dia
Quaderns de Cultura Popular

(Donació de la Generalitat de Catalunya)
Col.lecció de 14 quaderns il.lustrats que recullen les Tradicions Populars a
Catalunya. Els quaderns són:
1- La festa
2- El fet casteller
3- Cantar, ballar i rondar
4- Les figures de la festa
5- El carnaval
6- El foc a la festa
7- Et teatre al carrer
8- La gastronomia
9- La sardana
10- Les festes d’interès Nacional
11- Històries de l’imaginari. Quadern 1
12- Històries de l’imaginari. Quadern 2
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13- El cicle de l’any. Quadern 1
14- El cicle de l’any. Quadern 2
____________________________

The Shadow of the Wind
(Carles Ruiz Zafón)

Donació de Tania Colina
Barcelona, 1945: A vity slowly heals from its war wounds, and Daniel, an antiquarian book dealer’s
son who mourns the loos of this mother, fins solace ina mysterious book entitled “The Shadow of
the Wind”, by one Julian Carax. But when he sets out to find the author’s other works, he makes
a shocking discovery: someone has been systematically destroying every copy of every book
Carax has written. In fact, Daniel may have the last of Carax’s books in existence. Soon Daniel’s
seemingly innocent quest opens a door into one of Barcelona’s darkest secrets - an epic story of
murder, madness, and doomed love.
____________________________

Les dues cares de la lluna
(Asha Miró)

Donació de l’Angel Calderer
Continuació de la “Filla del Ganges”. L’Asha ens torna a explicar les seves vivències personals. Aquest cop un nou viatge a la seva India natal per retrobar a la seva germana separada a
l’infantesa.
_____________________________

Miquel Martí i Pol, el compromís amb la vida

Donació de la Generalitat de Catalunya
DVD- Documental sobre la vida d’un dels poetes contemporanis més estimats de la literatura
catalana contemporanea
_____________________________
Donació de la Generalitat de Catalunya
Balanç de l’Acció de Govern -2004. Consta d’un CD-ROM i d’un opuscle publicats per la Secretaria
de Coordinació Interdepartamental.
_____________________________
La llista de DVDs del Casal es la seguent:
• En Directe al Liceu Concert d’en Lluís Llach al Liceu
• La Illa de l’Holandes Pel.licula basada en el relat de Ferrant Torrent.
• La Vida de Brian La clàssica pel.licula de Monthy Python,rn català       
• Gat Negre, gat Blanc Plena d’humor escatologic i surrealista, ens porta a 			
una Serbia on uns octogenaris mafiosos s’enfronten a les maquinacions dels seus fills
• Collita Pròpia Concert de la Maria del Mar Bonet al Palau de la Música Catalana
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APLEC DE PRIMAVERA

L’Aplec de Primavera torna a estar aqui!!!, el proper diumenge 15 de Maig, a partir de les 11:00
AM, es celebrarà el dia de la MARE, el dia de SANT JORDI, el dia del LLIBRE i el dia de la VERGE
DE MONTSERRAT.

VENIU TOTS a L’APLEC!!!!
El lloc és HUME PARK. Al punt d’unió de les municipalitats de New Westminster, Burnaby y Coquitlam. Pels que vinguin per l’autopista n. 1, esta entre les sortides de Cariboo Road i Brunnette
Avenue. Per a qui vulgui més detalls, truqueu a l’Anna Maria (604-421 5364).
Els de l’Ajuntament de New Westminster han treta la Llar de Doc que hi havia al costat de les
taules, per motius de “seguretat”, aixó vol dir que no hi haura foc. tanmateix, com cada any, per
al qui vulgui fer coses a la brasa, portarem barbacoes que estaran a la disposició de tothom.

Vancouver, 20 d’Abril de 2005
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Benvolgut/da soci/a,
Adjunt trobaràs l’edició de Primavera del nostre habitual “Xàfec de Vancouver”, en el qual s’hi recullen
diferents temes d’interès per a la comunitat catalana i aquells interesats en la cultura catalana en aquesta
part del Canadà.
Com possiblement ja sabràs, les activitats del Casal, i pert tant la seva existència, depenen básicament de
les quotes dels seus membres i de la part que la Generalitat de Catalunya subvenciona (que a la vegada
és també proporcional al número de membres inscrits).
Les quotes s’acostumen a renovar al Maig. Es per això que hem adjuntat el formulari per pagar la quota
annual del Casal. Esperem que puguis col.laborar amb aquesta petita donació i que el poguem mantenir
un any més en la nostra llista d’inscrits al Casal Català de Vancouver.
En aquests moments, el Casal rep dels seus membres l’equivalent a 40 quotes, que juntament amb l’ajuda
desinteressada de l’editora i els diferents col.laboradors, ens permet mantenir aquesta publicació.
Gràcies per avançat per fer possible que el Casal es mantigui com el punt de referència dels catalans que
residim en aquesta part del món.
Bén cordialment,
Èlia Robles
Presidenta

Casal Català de Vancouver
Quota de soci per l’any 2005
Podeu pagar per correu fent un taló i enviant-lo a nom de:
Casal Català de Vancouver
Box 2151 Station Main Terminal
Vancouver, BC V6B 3V3
Canada
Nom: ________________________________________Telèfon:________________
Adreça:__________________________Codi Postal: _______ Ciutat:_____________
Telèfon: __________________________E-mail: ____________________________
Quota individual: $15_____ familiar: $25_____ Donació: $_______
Les quotes dels membres permeten al Casal de continuar les activitats que portem a terme. Cal estar al
corrent de pagament per a rebre El Xàfec i les altres communicacions del Casal.
Moltes gràcies pel vostre support.

