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ANUNCIS,	NOTÍCIES,	
XAFARDERIES	...
Dades de les properes activitats del Casal:

Aplec	de	Tardor: Diumenge 9 de Setembre, 
a partir de les 12 del migdia (Seu del Casal) 

Castanyada: Diumenge 28 d’Octubre, a partir 
de les 2 de la tarda (Seu del Casal) 

Torronada: Diumenge 9 de Desembre, a 
partir de les 12 del migdia (Seu del Casal)

-“Dissabtes de pel.lícula!”  
Les dates previstes són: 
3 de Novembre 2007 
12 de Gener 2008 
2 de Febrer 2008 

- http://www.catalandictionary.org/catala/
Es un diccionari Catal�  - Anglès a internet 
OpenSource. Fins i tot  tenen un programa per 
aprendre a pronunciar paraules en catal�.

- Nicolau Casaus ha mort a l’ edat de 94 anys. 
Era el cor i cavaller del Club de Futbol Barce-
lona i expresident del Club. Pare de penyes 
barcelonistes d’arreu del mon. Havia nascut 
a l’Argentina i durant la Guerra Civil va ser 

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	 expres-
sades	en	els	articles	signats.	La	nostra	adreça	és:	
	 Box	2152	Station	Main	terminal.
	 Vancouver,	BC	V6B	3V3

	 Tel/Fax	(604)684	3667
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Editor	de	EL	XÀFEC!!!:	Tania	Colina	i	Trueta

Col.laboradors:	Angel	Calderer,	Anna	Maria	
Vinas,	Angelina	Miró,	Ballarín,	Elia	Robles,	
Carmen	Ortega	i	Carles	Roch.

Amb el suport de la Secretaria de Cooperació Exterior del Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya

detingut i sentenciat a mort per roig, separatiste 
i rebel. En pau descansi!!.

- Aquest mes d’Octubre fara 300 any de la Batal-
la d’ Almansa, que va determinar la caiguda de 
València i l’espanyolització de tot el Regne.

El grup valencia “Al Tall” té una canco titulada 
“Avui com ahir” i la lletra diu:

Va ser a la tardor del 1707 i encara volen cen-
dres pels mateixos carrers, les classes populars 
contra les tropes del rei, les pedres ho recorden 
quan avui les prenem.

Avui com ahir,
avui com dem�,
el mateix camí
el mateix combat.

Com a part de la ferotge repressió que va seguir 
la batalla, la vil.la de  X�tiva va ser totalment 
arrasada.

- El famos yogurt DANONE, ara en mans fran-
ceses, fa 75 anys. Isaac Carassó el va crear 
a Barcelona l’any 1919 i el seu fill Daniel l’any 
1932 el va produir industrialment.

- Carles Freixas, ciclista, ha fet el recorregut 
a tot el Canada amb bicicleta, va comencar el 
8-4-2007 a St. Jonh, Terranova, i va arrivar a 
Vancouver el 3-9-2007, Felicitats!!!!!. La seva 
pagina WEB es: www.rediscoveringamericap-
roject.com

- Rafael Nadal guanya el Roland Garros i queda 
segon a Winbledon despres d’un partit de quasi 
quatre hores.

- Sabieu que en el nomenclator de Barcelona hi 
han molt pocs noms de dones?. No hi ha tam-
poc cap carrer dedicat al pintor Salvador Dalí.

- L’historiador Josep Fontana guanya el Premi 
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Nacional de Cultura.

- Aquest any es celebran els 100 anys del neixa-
ment de l’escriptora Mercé Rodoreda.

- L’abstenció i el vot en blanc a les eleccions 
municipals del 27 de Maig provoquen el de-
senvolupament de borrasques internes als 
partits catalans. Tots s’estan barallan entre ells i 
mentrestant no es lluita per la llengua, cada dia 
s’escolta parlar menys del catal�, de l’Estatut i 
de l’economia.

- L’escriptor Baltasar Porcel, Premi d’Honor de 
les lletres Catalanes, i Quim Monzó encapçalen 
les llistes d’escriptors catalans a Frankfurt. Ani-
ran 101 escriptors que escriuen en catala.

- Woody Allen rodar� aquest estiu una pel.lícula 
a Barcelona.

- L’ Alcalde de BCN, Jordi Hereu (PSC), ha 
guanyant les eleccions municipals del 27 de 
maig. El primer tinent alcalde es Carles Martí i 
la segona tinent alcalde Imma Mayol. En Jordi 
Portabella passa a l’oposició.

- Gran èxit de l’exposició BCN & Modernity al 
Museu Metropolitan de N.Y.

- L’Eric un jove de 14 anys que va enviar un 
e-mail a diferent Supermercats de BCN per 
que els productes portessin etiquetes en catal�  
va acabar a l’ Audiencia Nacional de Madrid 
acusat de terrorista. Ell havia firmat els e-mails 
com: “Eric i l’ exercit del Fenix”. Sense comen-
taris....

- Fabian Martin ha estat campió del món de fer 
pizzas a N.Y. Ell teu una pizzeria a Llivia.

- La Generalitat ha adquirit el fons bibliografic i 
documental  d’en Puig i Cadafalch.

- La Generalitat ha donat la Creu de Sant Jordi 

a 21 personalitats i 11 entitats.

-Mor Lluís Maria Xirinacs als 75 anys. Sacer-
dot, pensador i senador. Veter� antifranquista, 
pacifista i catalanista.

- L’enginyer aeroespacial Xavier Claramunt, 
Director de “Galactic Suit”, té previst d’obrir un 
hotel a l’espai amb 3 habitacions pel 2012. El 
preu per habitació i 3 dies d’estada ser� de 4 
milions de dolars americans. El preu inclou vuit 
setmanes d’entrenament. 

Benvolguts/des amics/gues, 
 
Es un plaer poder servir als catalans de l’area de 
Vancouver com a presidenta del  Casal Catal� 
de Vancouver.  Jo,  igual que els altres membres 
de la junta, estic a la vostra disposició per a 
qualsevol consulta o sugestió (email: vancou-
ver@casalcatala.ca). Tenim diverses activitats 
que estem preparant per la resta de l’any i 
esperem poder comptar amb la participació de 
tots vosaltres.  Com sempre, podeu veure totes 
les activitats que hi han planejades a la p�gina 
web del Casal (www.casalcatala.ca ).  

Esperem poder veureu-vos a tots a l’Aplec de 
Tardor, que es celebrar� el proper Diumenge 9 
de Setembre, a partir de les 12 del migdia  a 
la seu del Casal.   Veniu a celebrar l’Onze de 
Setembre en companya d’altres catalans i amb 
pa i tomaquet! Us esperem! 
 
Moltes salutacions!  
 
Carme 
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Barcelona i Madrid se situen entre les ciutats més cares del món per 
viure, al costat d’altres com Moscou i Londres, que encapçalen el 
r�nquing dels llocs en els quals el cost de la vida és més elevat per 
a qualsevol empleat d’una empresa que hi treballi com a estranger, 
segons un estudi de Mercer Human Resource Consulting. 

Així, la capital catalana i l’espanyola han pujat aquest any dels llocs 
56 i 53 que ocupaven el passat exercici al 31 i 26, respectivament, 
situant-se entre les 31 ciutats més cares del món. 

El lloguer mensual d’un apartament de dues habitacions sense moblar 
arriba als 1.400 i 1.500€ a MMadrid i Barcelona 

Concretament, el lloguer mensual d’un apartament de dues habita-
cions sense moblar arriba als 1.400 i 1.500€ 
a Madrid i Barcelona, respectivament, mmentre que a Moscou s’eleva a 
3.036€ i a Londres a 2.9522€. 

Tot i això, el menú de menjar ràpid costa 6,17€ a Madrid i 6,10€ a Bar-
celona, respecte dels 3,65€ de la capital russa i els 5,74€ de Londres. 

“Entre d’altres factors, l’enfortiment de l’euro i d’altres monedes com el 
franc suís o les corones sueques, daneses i noruegues ha provocat que les ciutats europees, no 
només les espanyoles, hagin escalat nombroses posicions en la classificació”, ha explicat el soci 
de Mercer, Rafael Barrilero. 

Moscou, la més cara 
Moscou és per segon any consecutiu la ciutat amb el cost de la 
vida més elevat del món, com a conseqüència de l’apreciació del 
ruble respecte al dòlar, al costat d’uns preus d’allotjament cada 
vegada més alts, que han disparat els costos dels expatriats a la 
capital russa. 

Per la seva banda, Londres, que 
ocupava el cinquè lloc l’any passat, 
ha passat al segon lloc del r�nquing, degut en gran part als elevats 
preus de lloguer i a la fortalesa de la lliura esterlina respecte el dòlar 
estatunidenc. 

Nova York continua sent la ciutat més cara de Amèrica del Nord, tot 
i que ha baixat cinc llocs fins a la posició 15 de la classificació, degut a la depreciació del dòlar 
respecte de l’euro i a altres monedes internacionals. Toronto, la ciutat més cara del Canad�, ha 
baixat 35 llocs fins a la posició 82, mentre que Ottawa, la més barata, ocupa la posició 109.

“El	preu	de	ser	una	ciutat	de	moda”
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Josep M. Ballarín / Capell�

Sense que calgui fer el savi endevines que els 
himnes retraten un país. Déu salvi la reina , o 
el rei si toca, la música, que només podia ser 
de Händel, se t’emporta des d’abans de Nelson 
fins al relleu de la guàrdia a Buckingham que 
embadaleix, encara avui, els anglesos. Ale-
manya, Alemanya, per damunt de tot. Ves com 
una música ballarina i de cambra, composta per 
Haydn, es va tornar en el retruny dels militars al 
pas de l’oca. “Som-hi, fills de la pàtria, contra la 
tirania”. La Revolució Francesa, entre d’altres 
cantars més estripats, trob� el seu himne de 
sang i foc. Robespierre va enviar a la guillotina 
l’autor de La marsellesa. Però això no priva que 
la cantés el De Gaulle amb la solemnior tan 
solemne com la d’un monarca a Versalles.

“POR DIOS, LA PATRIA Y EL REY LUCHARON 
nuestros padres”. Arribats a les Espanyes es-
parracades del segle XIX, així ho cantaven els 
carlins, fins que el Franco els ho va fer oblidar. 
“Si la reina de España muriera... correrían ríos 
de sangre”. Cantaven els de la liberal, posem els 
del Baldomero Espartero, que, amb altra feina a 
fer, bombardejaven Barcelona, mentre l’Himne 
de Riego feia forrolla amb la lletra canviada. “Si 
los frailes y monjas supieran la paliza que les va-
mos a dar” cantaven els menjacapellans en nom 
de la libertad. Aquests només eren mon�rquics, 
però ves per on, la musiqueta del Riego va po-
sar-se barretina republicana de la foguerada. “Si 
la reina vol corona, corona li darem, que vingui 
a Barcelona i el coll li tallarem”.

AQUEST DEL RIEGO FOU L’HIMNE OFICIAL 
de les dues repúbliques espanyoles. Mentres-
tant. Ll�stima de les ll�stimes, la Marcha real 
no tenia lletra. Al meu parer, i potser l’erro, va 
néixer a les casernes. Veureu. Quan hi entra el 
coronel, el corneta fa tres trompetades, quan hi 
ve un general sona la Marcha de los infantes, 

amb lletra clandestina de la soldadesca. “Ya 
viene el pájaro” amb un acabament que no goso 
transcriure. Però ves que ve Sa Majestat el Rei. 
Llavors li tocaven la Marcha granadera d’un 
regiment que s’ho feia amb fusells i granades 
de m�. Vet ací, la granadera esdevingué 
l’himne de les Espanyes. Sense lletra, valga’ns 
la Reina Catòlica. Encara avui, la selecció de 
futbol afilera muts els onze ganasses, mentre 
els italians s’esgargamellen amb aquell himne 
d’opereta.

LA SUSDITA MARXA REIAL, malgrat tot, te-
nia una lletra pietosíssima que em cantava la 
monja. “La Virgen María es nuestra protectora, y 
con tal defensora nada hay que temer. Guerra al 
mundo, demonio y carne, guerra, guerra y guer-
ra contra Lucifer”. Sense saber-ne de la pietosa, 
els republicans de la flamarada no s’estaven de 
res. “Hombre, caramba, que cara tan estúpida 
que hace el rey...”. No ho continuo.

QUAN JA US HO PODEU IMAGINAR LA 
MARXA REIAL esdevingué himne sense lle-
tra. Però vet ací que al poeta Pemán se n’hi 
va acudir una. Que escric amb perdó del meu 
admirat mestre Desclot. “Viva España, alzad el 
brazo en alto, hijos del pueblo español”. No crec 
que aquesta lletra fos mai oficial, però amb la 
transición cap a la monarquia d’ara, ves qui es 
posaria brazo en alto fent la salutació feixista. 
L’himne continua sense lletra.

PROU QUE EN TENIA ‘ELS SEGADORS’ ja 
des d’abans del Corpus de Sang revoltat contra 
el Felipe Cuarto. “Catalunya, Comtat gran, qui 
t’ha vist tan rica i plena, ara el rei, nostre senyor 
declarada ens té la guerra”. La lletra és molt 
llarga, en ella fins hi invocaven el Bon Jesús. 
Fou amb la República que van engiponar la 
lletra d’ara. “Catalunya triomfant”. Ai, Senyor, tot 

Els	himnes	i	el	Trapet



EL XAFEC DE VANCOUVER Agost 2007

6

al llarg de la meva vida no hem rebut més que 
trompades. Qui t’ha vist tan rica i plena. Corrent 
tronadets aquestes paraules són l’enyorança de 
dies massa llunyans de comtes que eren reis.

PER CREURE EN AQUEST PAÍS en tinc 
prou recordant el Cisco de cal Trapet, suara 
mort, tornant-me als dies de Matadepera. Feia 
d’adroguer, era capaç de somriure sense el 
ressentiment dels vençuts, bonhomiós i quiet 
com el bassal d’una font, donava la pau de les 
benaurances, sense que ni li calgués parlar. 

Des de dies és casat i afillat, deu ser avi. Res no 
omplir� la buidor que ens deixa aquella bonho-
mia, només resta el conhort de creure que, ara 
mateix, aquell somriure seu és el dels �ngels.

QUAN LLEGEIXO EL DIARI cada cop crec més 
en aquells que no hi sortiran mai i que són pun-
tals d’un país on n’hi ha molts com el Cisco de 
cal Trapet. Molts més que no pensem.

‘El passat dilluns 13 d’Agost es va donar a conèixer la notícia que en Josep Maria Xirinacs va ser 
trobat, mort, en un bosc del Ripolles. Es va suïcidar. Des d’aquestes p�gines, el Casal Catal� de 
Vancouver vol retre homenatge a un lluitador antifranquista que mai va perdre les seves arrels 
radicalment étiques ni la seva radical honestedad. El seu compromís amb la pau, amb la justícia 
social i amb Catalunya estaven arrelades des d’un profón humanisme cristi� i un veritable amor 
al proïsme i al nostre païs. Mossen Xirinacs, descanseu en Pau.’

Volem afegir aquest article de l’Alfred Bosh publicat al diari Avui el 14 d’Agost de 2007.

Xiri.	Dolor	de	país	
Crec que el millor homenatge, el millor acte de decència, ser� no dir mentides. Admeto que no 
et vaig respectar prou en vida. Aleshores pensava que podies replicar, és clar. Però ara em sap 
greu. També confesso que, si bé no et veia gaire lluny en preocupacions i somnis (patíem el ma-
teix dolor de país de tanta gent), el teu camí es trobava a l’altra banda de la gran vall. Davant del 
nacionalisme de baix consum que ens envolta, tu desterraves la ironia, rebutjaves l’acomodació 
i honoraves el sacrifici. Jo no. Mentre jo buscava la supervivència, tu abraçaves el calvari. Em 
commouen la teva figura i el teu capteniment, la teva manera de veure la pròpia immolació com 
un acte d’amor. I proclamo, admirat Xirinacs, que tu has estat valent i jo he estat covard, i em 
temo que ho continuaré sent. Tu vas dir que una nació no seria mai lliure si els seus fills no volien 
arriscar la vida. Segurament tenies raó, i reconec que amb més gent com tu probablement ja no 
seríem on som. Ara t’hem perdut, vell captiu, profeta incòmode, consciència sovint menyspreada; 
ara alces el vol cap al deslliurament personal. Aquí ens quedem nosaltres, els esclaus, la legió 
que t’admira i que no podr� o voldr� imitar-te. Ens aferrem a la vida de sotmès, al capdavall l’única 
que imaginem, i paguem el preu en dignitat. Perdona els retrets d’altres temps, Xiri, però és que 
en el fons m’espanta més la pròpia mort que la del meu poble. Com a tants altres. No en sabem 
més.
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Una	gran	experiència	a	les	Rockies
Durant un mes he estat disfrutant de grans experiències a la Colúmbia Brit�nica, essent la primera 
vegada que hi anava. Compaginava l’estudi de l’anglès en una escola privada del centre de Van-
couver amb la realització d’activitats extraescolars promogudes pel centre. Una d’elles, visites a 
diferents �ries més o menys properes a aquesta ciutat, com viatges a Whisler o Victòria. Parlaré 
d’una d’aquestes activitats: el viatge a 
les Rocky Mountains.

Quan veia el conjunt d’aquestes activi-
tats al taulell informatiu, pensava que la 
de les Rockies podria ser una d’elles. I 
realment no em vaig equivocar!

lquesta gira va començar el 28 de ju-
liol i va finalitzar el dia 30 del mateix 
mes. Aquest era el meu primer viatge a 
Amèrica del Nord i ho estava desitjant 
realment.
Començ�vem el nostre viatge des de 
Canada Place una mitja hora més tard 
de l’estipulat. Una raó per prendre’s les 
coses amb tranquil•litat, amb molta tranquil•litat, ja que ens esperaven moltes hores d’autobús. 

El pla del primer dia era visitar Spahats Falls i arribar a Valemount. Abans d’això, ens vam aturar 
per dinar a Kamloops, un desert al mig del gran bosc canadenc. A la tarda vam arribar a l’hotel 
de Valemount. Aquella nit algunes persones vam sopar en un restaurant prop de l’hotel. Després 
de sopar em vaig trobar amb uns turistes espanyols i vaig parlar unes quantes hores sobre la 
nostra experiència al Canad� ja que per tots era la primera. Suposo que aquesta llarga xerrada 
va venir per la certa nost�lgia que teníem de les nostres �rees de procedència i de parlar un idi-
oma conegut per tots.

El dia següent va ser un dia molt atrafegat. Va començar d’hora, a les 6 
al matí més o menys. Començ�vem a Valemount i la primera aturada era 
el mont Robson, una de les muntanyes més altes de les Rocky Moun-
tains amb aproximadament uns 3,590 m. El lloc era molt espectacular 
i vaig tenir sort de veure la muntanya sencera perquè normalment és 
coberta per núvols. Quan arrib�vem a la pròxima aturada, la meva vista 
es va perdre en la immensitat i meravellositat de les Icefields Parkway. 
Va ser la primera vegada que veia una glacera d’aquestes dimensions. 
Alguns vam agafar un vehicle especial per pujar a la glacera, ja que era 
una activitat optativa, però caminar per una glacera no es fa cada dia i 
no vaig dubtar d’anar-hi. Caminar en el gel era una experiència esplèn-

dida, però el dia continuava. A la tarda, visit�vem Athabasca Falls, una de les altres meravelles 

Imatge general de les Icefiels Parkway
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de la natura, Bow Lake  i Peyto Lake, no menys bonics. Un dia llarg, però força 
aprofitat. Vam dormir a Canmore.

L’aventura no s’aturava, i al dia següent vam visitar el Parc Nacional de Banff. 
Les vistes esplèndides d’aquesta zona des del funicular va ser una de les mil-
lors experiències en aquesta gira. Però, el millor lloc del dia encara estava per 
arribar: el Llac Louise. Un molt, lloc molt bonic, però amb un problema; penso que amb el mateix 
problema de tots els grans llocs turístics: ple de gent!! La nostra última aturada, l’Emerald Lake, 
era un final perfecte per aquest segon dia.

El quart i darrer dia d’aquesta aventura 
va ser un llarg, llarg dia de bus, com-
parable al primer. Tornar a Vancouver 
no era una bona experiència, però 
les últimes aturades a les Rockies ho 
van fer una mica més agradable. El 
Shuswap Lake i els Othello Tunnels 
eren els llocs que vam visitar aquest 
dia. Aquesta darrera parada va ser 
força interessant i curiosa ja que eren 
antics túnels de ferrocarril transformats 
en vies verdes amb uns paisatges 
formidables. Finalment, vam arribar a 
les 9:30 p.m a la Canada Place. Era 
el final de l’aventura.

Quan es visita un lloc, les activitats turístiques no són l’única cosa important. Hi ha d’altres que 
també són interessants com la natura o el coneixement de les cultures dels llocs diferents per on 
passes. Tot plegat fa que tingui una opinió molt positiva d’aquests quatre dies.

El recull d’imatges ha estat espectacular i es va donar l’anècdota en quasi totes les visites realit-
zades que era l’últim en arribar al grup i, de broma, el nostre guia, en Pete, em deia finalment que 
les meves fotografies estaven limitades a quantitats petites. Al final van 
resultar quasi 1000 imatges!

Les Rockies, en conseqüència, son més que muntanyes físiques. Tenen 
una �nima especial com, suposo, pensen les diferents primeres nacions 
que les coneixen i les respecten millor que els que vam arribar posterior-
ment.

Iván Nadal

Imatge general del Llac Louise
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La	biblioteca	del	casal	es	posa	al	dia
El Casal Catal� ha comprat els següents llibres per la nostra biblioteca:
- Llibre i CD-room, A. Gaudi parla.
- Anys de Plenitud i Memòries d’ un metge per el Dr. Broggi.
- Passatges a Amèrica per Hector Oliva.
- L’Esprit de Catalunya per el Dr. Trueta.
- L’Esquerra Independentista avui per Roger Buch.

L’Arxiu de Les Corts ha fet donació del llibres: 
-Cabalgata de Reis i un Quadern de Les Corts.
-La Mercé, 50 anys d’un barri de les Corts.
-Les Corts, govern local i límits antics.
-Itineraris de Les Corts, espais verds.

L’Arxiu de Sants tambe ens a fet donació d’un quadern. Moltes gracies a ambdues Entitats.

Hector Oliva, escriptor de Passatges a America, la vida desmesurada 
de cinc catalans a ultramar. Aquest llibre est� a la biblioteca del Casal. 
L’Hector va viatjar, durant 3 setmanes, des de Seattle fins Alaska el mes 
de Juny del 2007 amb la idea d’escriure un llibre sobre la Companyia dels 
Voluntaris de Catalunya i tambe vol fer un programa a la TV dedican als 
catalans d’ultramar. 
Li desitjem molta sort!!!!

Receptes	de	Cuina	Catalana

Gelat	d’ametlla	o	d’avellana
Gelats casolans de Mallorca.
Ingredients:

100 gr. d’ametlles o d’avellanes crues, mòltes; 100 gr. de sucre, un tros de pell ratllada de llimona, 
un pessic de canyella i 1 litre de llet.
Preparació:

Es posa la llet freda en un pot i s’hi dissol el sucre. Després s’hi tira l’ametlla o l’avellana, la pell 
de llimona i una mica de canyella, en pols o ben picada amb el ganivet. Es posa en un recipient 
flexible, al congelador. L’ametlla quedarà al fons; però és igual, perquè abans de servir es remena 
bé. Una estona abans de servir, cal treure-ho del congelador. Quan ja s’ha estovat, es desfan tots 
els terrossos de gel i es remena bé, abans de servir-lo, en copes.
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L’IPECC A LA COSTA OEST DEL CANADÀ 
DE L’1 AL 11 DE JUNY DE 2007
 
L’IPECC ha coronat amb un èxit esclatant el seu segon viatge al Canad�. El primer fou a la Costa 
Est (2006) i el segon a la Costa Oest (2007). 
 
En el primer el grup de l’IPECC era de 29 per-
sones i en el segon de 20 persones.
 
També hem continuat els contactes amb els 
Casals Catalans i els catalans que hi reside-
ixen. El 2 de juny 2007 es féu una trobada a 
Vancouver amb el Casal Catal� amb un sopar 
seguit d’una reunió a l’hotel Georgian Court de 
Vancouver (Colúmbia Brit�nica). 
 
El dia 10 de juny 2007 a Banff (Alberta) reunió 
amb el grup de catalans de Calgary a l’hotel 
Ptarmigan seguida d’un dinar al monumental 
i històric Fairmont Banff Springs.
 
En ambdós casos les trobades han estat molt 
emotives i constructives de cara al futur. Si en el primer cas s’ha acabat amb ELS SEGADORS 
en el segon s’acab� amb el CANT DELS ADÉUS, davant la cascada Bow.
 
D’altra banda també enguany ens ha acompanyat un guia catal�, Francesc Anglada, igual que el 
2006 ens acompany� també el guia Sergi Castro Solé.
 
S’ha fet una recuperació de l’història catalana de la conquesta de la Costa Oest per part de cata-
lans amb el capit� Pere d’Alberní (1790/1794) al capdavant.
 
Hem conegut una altra part, l’Oest, del gran país del Canad�.
 
Hem visitat Vancouver, Victòria, Whistler, Blue River, Jasper, Lake Louise, Banff, Calgary, etc.

 
Hem anat amb autocar (2450km), amb transbordador, 
vaixells, snowcoach, telefèrics, i helicòpter. Per mar i per 
muntanya. Les Rocalloses són úniques en tot el món. Tot ha 
estat tan meravellós que és impossible d’imaginar en la seva 
realitat. I que hem recorregut en catal� i portant ben alta la 
bandera catalana. 
 
Enric Garriga Trullols
President de l’IPECC
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Aplec de Tardo
2007

Celebrem la diada Nacional de Catalunya... o al menys la del 
Principat. 

Es fara a la seu del Casal (9050 Cameron Street, Burnaby) a partir 
de les 12h del migdia. 

Si fa bo al jardi, i si no fa tant bo a dins. 

L’apat sera pot-luck amb l’amanida i cafe a c�rrec del Casal. 

Esta permés de parlar molt alt i mantenir cinc conversacions 
simultanees.


