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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	 expres-
sades	en	els	articles	signats.	La	nostra	adreça	és:	
	 Box	2152	Station	Main	terminal.
	 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:	Angel	Calderer,	Anna	Maria	
Vinas,	Angelina	Miró,	Ballarin,	Carmen	Or-
tega,	Carles	Roch	i	Serrat	Vilardell.

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

ANUNCIS,	NOTÍCIES,	
XAFARDERIES	...

Dades de les properes activitats del  
Casal:

-30 Març de 2008: Taller de Crema Catalana.
-25 Maig de 2008: Aplec de Primavera.
-7 Setembre 2008: Aplec de Tardor/Diada Na-
cional.
-26 d’Octubre 2008: Castanyada.
-7 de Desembre 2008: La Torronada.

-A peticio d’ Angelina Miro, la Ponencia del No-
menclator de l’ Ajuntament de Barcelona aprova 
i valora el nom:”DELS CANADENCS” per un 
carrer de BCN.

Catalunya honora aixi al poble canadenc i el 
Batallo Mackenzie- Papineau.

-El valencia Julio Cervera i Baviera va esser 
l’inventor del primer sistema de radio del mon 
no Marconi.

-Ha mort a BCN l’ escriptor Paco Candel autor 
“Dels altres catalanes -Ferran Adria investit 
“Honoris causa” per l’universitat de Barcelona.

-L’ escriptor Emili Teixidor diu:

“Les persones es casen per manca de seny, es 
divorcian per manca de paciencia, i es tornan a 
casar per manca de memoria”.

-A peticio de l’ Angelina Miro, la Ponencia 
del nomenclator de Barcelona ha aprovat el 
nom “DELS CANADENCS” per un carrer de 
Barcelona,honoran aixi al poble canadenc i el 
Batallo Mackenzie-Papineau.

-En el ultim butlleti, per error, es deia que es 
feria un referendum per l’ independencia de 
Catalunya el 1014, sera l’ any 2014.

-Mes de 100.000 articles en catala a la Wikipe-
dia-Internet. Us recomano donar-li una ullada.

-Us recomano, tambe, llegir el llibre “The Shock 
Doctrine” per la canadenca Naomi Klein, autora 
tambe del llibre “ No Logo”.

-El ppassat 9 de marc s’ han celebrat a Es-
panya les eleccions generals, el guanyador ha 
sigut......

-ERC i el seus socis europeus reclamaran que 
l’ UE reconegui Catalunya com a estat membre 
si s’ independitze.

-La provincia canadenca de la Columbia Bri-
tanica fa 150 anys de la seva creacio. La ciutat 
de Quebec fara 400 anys. El govern federal 
canadenc ha donat 110 millions per celebrar l’ 
aniversari a Quebec i 0 a B.C.

-L’ U.N. ha declarat el 2008 com l’ any de les 
llengues.

-El 2008 es cumpleix els 800 anys del naixe-
ment del nostre gran Rei Jaume I.Hi hauran 
celebrecions arreu dels Paisos Catalans.

-Brasilia/Brasil es la Capital Cultural America del 
2008 i Perpinya la de la Cultura catalana.
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-Del 21 al 25 d’ abril s’ ha celebrat a Tarragona 
la IV Trobada dels Casals Catalans d’ arreu del 
Mon. El nostre Casal hi ha estat representat 
per la Mireia i la Serrat. La Mariana Hudson 
representa al juvent.

-El cuiner internacional, Ferran Adria, ha obert 
a Barcelona el “Primer Fast Good”. Ha rebut 
tambe per l’Universitat de BCN el “Doctor Ho-
noris Causa”.

-Han mort l’ any 2007 dos artistes catalans: 
Josep Guinovart i Modest Cuixart, aquest ultim 
forma part del “Dau del Set”.

-Valentin Fuster Carulla (BCN 1946) es el Presi-
dent de l’ Associacio Mondial de Cardiologia. Es 
catedratic de Harvard, Director de l’ Unitat de 
Cardiologia de la Clinica Mayo i el 1996 rebe el 
premi “Pincep d’Asturies”.

Animeus, ja tenim al mercat: el vi 11/9, el wisky 
“desperta ferro”, el “cava 20l4” i la “cola cata-
lana”, aixo diu Ramon Carne de l’ empresa “La 
Xecna”: “ Amb les nostres begudes volem incitar 
a la reflexio historica de Catalunya”.

-Del 14 de juny al 14 de setembre a Saragossa 
hi haura la EXPO’ 2008. Podeu donar una ullada 
a www.expozaragoza2008.es.

-El Congres espanyol va pasar el 31-10-2007 la 
Llei del reconeixement de la Memoria Historica, 
tambe va donar la ciudadania espanyol a tots els 
components de Les Brigades Internacionals.

-Dels “blogs” de la Web d’ Espanya de 10 que 
son creats 7 son en catala.

-El Carnestoltes arriva a Catalunya el mes de 
febrer amb disfresses, dijous gras, enterro de 
la sardina i “rues”.

-El 2009 Figueres sera la capital de la Cul-
tura Catalana i el 2008 ho es a Perpinya amb 

commemoracio dels 600 anys del “Concili de 
Perpinya”.

-Aquest any fa 200 anys de la guerra del fran-
ces.

-El Palau de la Musica fa aquest any 100 anys. 
Felicitats!!!!.

-L’ arquitecte oriol Bohigas ha guanyat el Premi 
Nacional de Arquitectura del 2006.

-El Premi “Ramon Llull” la ha guanyat Najat 
El Hachmi, una noia inmigrat de 28 anys amb 
el seu llibre:”L’ultim patriarca”, avans ja havia 
publicat “Jo tambe soc catalana”

-El primer TGV en proves va arribar a Barce-
lona-Sants el dia 8 de febrer, aquest mateix 
dia un altre averia va dejar penjats centenars 
de passatgers. No hi ha data per l’ entrada en 
servei a BCN del TGV.

-Catalunya, Pais Basc i Galicia signen la de-
claracio de Paris per la pluralitat linguistica.

-La Comissio de la Dignitat per el retorn dels 
papers de Salamanca, els ha tornat a reclamar 
per que fa dos anys que els tenian que haver 
enviat i no s’ ha rebut res fins ara.

-Els trens- els de rodalies i el de llarg recor-
regut-son de l’ Estat des de que Franco els va 
nacionalitzar el 1941 amb la creacio de RENFE. 
Abans havian estat propietat privada, ara el re-
buig de l’Estat a traspasar rodalies a Catalunya 
i el Pais Valencia perpetua l’ injusticia.

-L’antiga fabrica de Can Batllo, Sants, sera la 
seu del Museu Nacional d’ Arquitectura i Ur-
banisme.

-45 profesionals de la cinematografia catalana 
han fundat l’Academia de les Arts i Ciencies 
Cinematografiques, aquesta Academia estara 
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presidida per l’ actor Joan Joel.

-Ha mort l’ escriptor Josep Palau i Fabre als 90 
anys.Era especialiste en l’ obra de Picasso.A 
Palau se li ha concedit el premi Trajectoria 2008 
de la Setmana del Llibre.

-Maria Laffite, cantautora, que va visitar el Casal 
Català de Vancouver i que va escriure una con-
rada (llegiu l’article i la conrada publicada en el 
Xàfec numero 39, corresponent a Novembre 
2006) dedicada al Casal ha mort a Girona el 
pasat mes de Febrer.
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Des del dia 19 de febrer  de 2008 ja és pos-
sible consultar gratuïtament la nova versió 
on-line de La Gran Enciclopèdia Catalana a 
la que fins ara només era possible accedir via 
subscripció prèvia. La nova versió presenta un 
disseny atractiu i totalment interactiu a través 
de navegació per arbres. 

L’entrada és www.enciclopedia.cat i en ella hi 
trobareu diversos continguts. Per un banda la 
de l’enciclopèdia pròpiament dita i de l’altra el 
diccionari de la llengua catalana. A més a més 
podreu accedir a una enciclopèdia en anglès 
que es composa dels articles de l’enciclopèdia 
relacionats amb l’àmbit català traduïts a 
l’anglès. 

Aquesta tercera entrada no és anecdòtica ja que 
permetrà que d’arreu del món es pugui accedir 
a continguts estrictament catalans amb versió 
anglesa, element que els farà més accessibles 
i per tant gaudiran d’una més alta difusió. 

La pàgina s’anirà actualitzant de forma diària 
alhora que s’ampliarà per poder arribar als 
575000 documents que els seus creadors 
pretenen arribar l’any 2010.Una altra novetat 
d’aquesta versió de l’enciclopèdia és la seva 
vessant més participativa ja que els usuaris 
podran proposar-hi esmenes i fins i tot redac-
tar noves entrades (que evidentment passaran 
abans de ser autoritzades un filtre lingüístic i 
de contingut) 

	 EL	RAM	DE	DOM	CASSIÀ
 
 Encara que la picor de la nostra cultureta no s’ho pugui permetre perque això del cristian-
isme és una falòrnia de quatre bisbes ferosos i una ràdio, per demostrar que aquest país de cal 
Met de Ribes és una nació n’hi hauria prou de dir que a cada topant de la seva història ha tingut 
un monestir que l’ha significada.
 Talment els alemanys tenen Fulda i els anglesos Canterbury, nosaltres, a les glorioses 
primeries  del Pelut, tenim el Canigó, fem esclat a Ripoll i després a Poblet.  Monestir imperial 
dels Àustries espanyols i ensulciat pels francesos Montserrat esdevingué això que és ara amb el 
fogal de la Renaixença cantat per mossèn Cinto.
 Ho hem viscut.  Mentre algun bisbe d’ací vingut de fora deia que aquell era el dedo de Dios, 
mentre als bisbes se’ls arronsava el melic, l’abat de Montserrat no es desdeia del seu deure.  En-

-L’abat emèrit de Montserrat (abat de ple dret 
entre1963-1989) Dom Cassià Maria Just ha 
mort als 81 anys (llegiu l’article d’En Mossèn 
Ballarín publicat en aquesta edició del Xàfec)

‘S’ha organi tzat  una 
petició a través de la web 
per a demanar un estat 
propi per a Catalunya. 
Si la idea us engresca, 
podeu consultar a http://
www.estatpropi.cat per a mes informació. 
No cal dir que us animen a sumar-vos-hi!”
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cara avui, més que cardenals, arquebisbes, bisbes i prelats domèstics, l’abat de la santa muntanya 
és la persona senyera de la nostra església.
 Ara hi arribo.  S’ha mort el qui fou abat Cassià.  Per a mi és molt més, se m’ha mort un dels 
més bells amics que Déu m’ha donat de gràcia.
 No sé si us passa, a mi sí, els morts et miren.  Ara el tinc ací al davant, els ulls pacífics, la 
boca entre santa i múrria, com escau a un monjo, el to de veu pausat, tot ell quiet, fins quan feia 
una rialla sense escarafalls i bonhomiosa.
 Tocava l’orgue com cap d’altre.  Era músic de raça, els dits li lliscaven fent voleiadissa sobre 
el teclat, mentre els peus gairebé ballaven.  Hom toca l’orgue amb tot el cos, ell el tocava a cos i 
ànima.
 Hi senties el monjo només de tenir-lo a la vora.  No sé pas com dir-ho, però, provant 
d’afinar-ho el monjo de debò és pastat de psalms silenciosos, fet d’una quietud que només ve de 
la pregària sense mots.  L’amic Cassià, fins quan jo el feia riure mai no perdia aquell silenci a ulls 
clucs que se li feia adagio del qual vivia i hi ha mort.
 Endemés, en Cassià tenia un altre do, contrapuntant els silencis.  Era un do que li sortia 
justament de tenir Déu a la vora, però que, de tota manera fes què hagués fet, no hauria perdut 
mai.  Tenia sentit de l’humor.  Cosa no gaire corrent entre gent de missa alta que passa llisquent 
per aquell exsultet que cantarem la vetlla pasqual.  Cal molt de bon humor per cantar el pecat 
original fou una feliç culpa.  Ens va merèixer Déu fet Home.
 Sense engarristar-nos.  Dom Cassià, al monestir, no hi era cap llumenera en aquell món 
de més d’un savi i potser algun que se’n creu.  No feia remors.
 Amb l’abat Escarré a l’exili, l’abat Brasó va fer-lo prior, que no és cosa minsa, és qui mana 
més després del qui mana més.  Mestre Cassià no va perdre els silencis, ni va sortir de fogó, ni va 
deixar de riure a la quieta.  I ves que me’l vaig trobar a Queralt.  Va dir-me que feien abat general 
l’abat Brasó.  Ens miràrem mentre jo li deia: Cassianet ja t’han pescat.
 Fet abat, el Cassià va fer d’abat, la feina de debò que li tocava.  No en puc parlar gaire 
perque en sé masses però ben cert que en aquella resclosa que és un monestir, l’abat Cassià hi 
fou un signe de pau.  I més que no dic.
 Però era Abat de Montserrat per a la gent de casa i àdhuc per els qui no cargolaven misses 
va ser fidel la seva condició de figura cabdal de l’Església Catalana.  Al seu estil.  Ho fou sense fer 
soroll amb la bonhomia evangèlica del monjo que es guaita el temps des de l’eternitat.  Catalunya 
li cantava a dintre, li era viva sense distincions de parers, les portes del monestir eren obertes a 
tothom.  
 Amb bàcul i paperina per barret fou el de sempre.  Fer d’abat no és bresca de mel, mai no 
el vaig veure agre.  Fins que va dimitir.  I, al meu parer, fou quan va ser més ell.  Quiet, acollidor, 
callat, a rialla de pau.  Anava destravat i tornava als silencis del monjo, tan difícils de salvar fent 
de manaia.
 Malaltejava, era com mai el de sempre.  ara s’ha mort, s’ha mort i no m’ha deixat cap buit.  
Cert que l’enyoraré, ha estat per a mi un amic únic, però el veuré a l’eternitat brandant el ram del 
dia de Rams, tornat un infant.  No.  Ara me n’adono, aquell monjo ha mort infant, i ho serà per a 
tota l’eternitat.
 Cassià,amic, des d’avui els àngels canten una mica millor, tu els ho ensenyes.  Però no 
ens deixis, que per ací baix l’església no canti tan esgargamellada.
 Quant a mi, amic, prepara’m un forat ací dalt per on pugui entrar a la glòria com un contra-
bandista. 
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La	maledicció	xinesa

La frase ‘Et desitjo que visquis temps interessants’ descriu perfectament la situació de la classe política 
catalana desprès de les eleccions estatals. El bipartidisme s’accentuat de manera que tothom, fins i tot el 
gran guanyador a Catalunya, el PSC -Partit Socialista de Catalunya- pot veure-se-les de tots colors.

Els resultats han estat

                     2008               2004

PSOE+PSC    169                164              (Partit Socialista Obrer Espanyol)

PP                  153                 149             (Partit Popular)

CiU                   11                   10             (Convergència i Unió)

EAJ-PNV           6                     7             (Partit Nacionalista Basc)

ERC                  3                      8             (Esquerra Republicana de Catalunya)

CC-PNC           2                      3              (Coalició Canària)

El gran perdedor és ERC. El seu pacte de govern a Catalunya amb el PSC li ha restat molt vots. Li caldrà 
fer un fort cop de timó si no vol caure en la irrellevància. CiU aguanta, i en certa manera es converteix en 
la candidata a company de llit del PSOE, que ha no ha tret els 176 diputats necessaris per una majoria 
absoluta. CiU per tant haurà de decidir si vol fer costat al govern del PSOE a nivell estatal. Si ho fa, i el 
finançament a Catalunya no millora, els tren es continuen arribant en retards d’hores i el cost de la vida 
segueix pujant, els votant catalans li passaran factura. Com ho han fet a ERC i a la mateix CiU en el passat. 
A mes a mes, un pacte de CiU amb el PSOE a Madrid pot trencar el pacte d’ERC amb el PSC a Barcelona, 
tot forçant eleccions anticipades al Govern de la Generalitat.

El PSC ha guanyat a Catalunya. Això és clar, i gracies als vots catalans el PSOE ha guanyat en un estat 
on la Catalanofòbia és un esport nacional (alternat amb la Bascofòbia, esta clar!). Si el PSC pressiona al 
PSOE per aconseguir un mínim de justícia i respecte per a Catalunya es poden trobar amb un rebuig dels 
espanyols. A més, tradicionalment la influència del PSC en el PSOE és minsa. Tanmateix, si no fan res, 
els catalans s’els hi poden girar l’esquena i pagar-ho molt car a les properes eleccions tant a la Generalitat 
com a l’estat. Cal dir que l’actual President, el socialista Josep Montilla, ha demostrat més capacitat verbal 
davant Madrina que cap altre President. Es traduirà en resultats? Ningú ho sap.

Per últim, el PP... el partit tradicional de la dreta espanyola s’ha convertit en els darrers vuit anys en un 
partit gairebé feixista. Tanmateix s’han trobat que l’estratègia de crispació contra Catalunya i el País Basc 
no els ha retornat al poder com volien, entre d’altres raons per que per estar al govern els hi calen vots de 
Catalunya i del País Basc. Reformaran la seva estratègia? De moment la sang ha començat a arribar al 
riu a la seu del PP i ningú sap com acabarà la seva batalla interna.

En poques paraules. Tothom haurà de canviar les maneres de com han treballat, pactat i xutat fins ara. Si 
no canvien es segur que ho pagaran car a les properes eleccions. Tanmateix, qualsevol canvi esta ple de 
perills i paranys. Com podeu veure, temps molt interessants! 
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Receptes	de	Cuina	Catalana

La	calçotada	de	Valls

45 minuts
Ingredients:

          - 18 calçots per persona
 
    * Salsa salbitxada:
          - 12 tomates madures
          - 100 g d’avellanes torrades
          - 4 alls
          - 1 rama de menta
          - 1 rama de julivert
          - 1/4 1. d’oli
          - vinagre
          - pebre vermell especial
          - sal i pebre negre
          - 2 llesques primes de pa 

   1. Talleu una mica les arrels dels calçots per tal de treure’n la terra que tenen.
   2. Rostiu-los a sobre les brases, feu-los donar la volta, a poc a poc, per tal que quedin cremats 
per fora però rostits per dintre, durant uns quinze minuts.

   3. Finalment se serveixen damunt les «teules», acompa-
nyats amb salsa.
   4. Els calçots demanen de ser menjats’amb les mans; 
amb una mà s’estira la part cremada — que es refusa—i en 
l’altra, queda la part rostida, blanca i comestible. Es suca 
en la salsa i es menja. 

Salsa:
   5. Rostiu les tomates a sobre el foc, i els alls pelats també.
   6. En el morter, piqueu els alls, les avellanes, la menta, el julivert i el pa, prèviament sucat en 
vinagre.
   7. Després cal que hi afegiu el pebre vermell i les tomates; piqueu una mica més fins que tot 
plegat hagi esdevingut una pasta. Llavors, afegiu-hi l’oli a poc a poc; tasteu-ho per veure si cal 
rectificar de sal i pebre.
   8. És un deliciós i típic plat del camp, que se sol cuinar a l’aire lliure durant la temporada del 
calçot. 
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Breus notes 

Benvolguts/des consorci/es ,

La nostra biblioteca esta creixent GRACIES a totes les vostres aportacions  i al material cedit per 
les institucions catalanes. Actualment  disposem d´un bon grapat de llibres de tota mena i per tota 
classe de públic. Sí, pels més menuts també n´hi ha . No cal oblidar que, també,  hem rebut 
forca material educatiu - des de llibres a CD ROMS- per tal d´actualitzar , millorar o fer coneixer 
la nostra llengua.
Si-us-plau, si teniu idees/suggeriments relacionats amb la biblioteca o al seu funcionament , no 
dubteu a contactar via e-mail a : biblioteca@casalcatala.ca o bé personalment en alguna trobada 
organitzada durant l´any.

La Biblioteca del Casal on-line

Alguns de vosaltres coneixeu bé el nostre web. Tanmateix molts dels membres del Casal no sa-
ben que una gran part de la nostra biblioteca esta catalogada electrònicament i és accessible a 
tothom a traves del web.

Els avantatges són que a través de la pantalla podeu cercar llibres, DVD o CD que us interessin, i 
a traves de l’email o una trucada, encarregar-los, i el Casal us els enviarà per correu. Normalment 
disposeu de tres mesos per tornar-los, encara que en el cas de DVD i de d’adquisicions recents 
demanem de  tornar-los mes aviat, ja que normalment hi ha una petita llista d’espera.

A la pagina web de la biblioteca trobareu les regles de la casa sota ‘Préstec de llibres’. Si piqueu 
en el boto ‘Tots el llibres’ us sortiran tots els llibres que tenim actualment catalogats. Actualment, 
gracies a la feina de la Serrat Vilardell, ja en tenim mes de tres-cents!. També tenim una petita 
col•lecció de DVD, la majoria pel•lícules en Català o en amb una versió en Català. Podeu veure 
tots els DVD picant el boto ‘Tots els DVD’.  La majoria dels DVD que tenim son de la regió 2, cor-
responent a Europa (Nord America es la regió 1). Això vol dir que per veure’ls be heu de tenir un 
reproductor multiregió o be modificar el vostre lector DVD. Per aquells que no es vegin en cor 
de fer-ho, el Casal disposa d’un reproductor DVD multiregió  que també deixem en préstec als 
membres del Casal.

Hi han eines de cerca mes avançades. Per això mireu la part de la dreta de la pagina. Podeu cercar 
per un fragment del títol, o un fragment del nom de l’autor/a o fins i tot per paraules clau.

Exploreu aquesta eina, i animeu-vos a demanar en préstec el material que tenim. La cultura cata-
lana es una cultura vibrant amb una producció fantàstica. Es impossible estar al dia, però intentem 
tenir les novetats editorials mes interessants. Animeu-vos a llegir: no només es bo per mantenir 
la llengua i la cultura. També us ho passareu molt be!.

La	biblioteca	del	casal	es	posa	al	dia
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Torronada 2007
Diumenge 9 de Desembre

“ El passat dia 9 de Desembre 
es va celebrar la tradicional Tor-

ronada. Com podeu veure a les fotografies, hi 
ha haver prou vi i cava per alegrar les senyores; 
el Tiò va portar regals a la mainada, i tothom 
feia cara de content i satisfet!. No sabem si l’éxit 
d’aquesta trobada és deguda als torrons o a la 
companyia. El cava segur que ajuda també, si 
mes no a que entre tots fem més xerinola.

No cal dir que us esperem a la torronada 
d’enguany, que es fara el dia 7 de Desembre 

del 2008”
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Exposicio 
Dali

1 de Desembre 2007

Durant el passat mes de 
Desembre, es va exposar 
a la Biblioteca Pública de 

Maple Ridge, la col·lecció de reproduccions sobre tela de Salvador Dalí. Aquesta exposició ja ha 
estat exposada a diverses ciutats dels Estats Units abans d’arribar a Vancouver. La inauguració 
es va fer el passat 1 de Desembre i va comptar amb l’assistència de unes cinquanta persones 
i d’en Michel Sather, representant provincial per Maple Ridge-Pitt Meadows.
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Exposicio 
Dali

1 de Desembre 2007

A la recepció es van servir plats tradicionals catalans i es va parlar sobre la historia i cultura 
catalana. També varen assistir reporters dels dos diaris locals, que varen publicar histories sobre 
l’exposició a la premsa local. L’exposició va ser molt ben rebuda pel públic i va rebre molts co-
mentaris positius.

Les fotografies corresponen a la inauguració de l’exposició. També us podeu fer una mica càrrec 
de l’interès que va generar entre els assistents
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Veniu a aprendre com fer una saborosa crema catalana a partir dels seus ingredients basics. 
Ous, llet, sucre i espècies. Res de de pólvores instantànies o de les aberracions de postres con-

gelats!. Mentre es refreda, passarem 
una pel.lícula en català (a escollir pels 
assistents de la col.lecció del Casal)

A partir de les 2pm, a la seu del Casal 
9050 Cameron Street, Burnaby.

Taller de Crema Catalana
    30 Març de 2008

L’anunci	de	la	visita	de	la	consellera	laboral:

“El proper Dissabte 29 de Març a les onze del matí (11 AM), a l’esglesia de 
St.Francis de Sales, al  #6610 Balmoral Street, Burnaby (nota: 
en el Church Hall localizat en el basement de l’edifici), la consellera laboral del 
consulat dels espanyols a Toronto (de visita a Vancouver) fara una presentació 
i contestara preguntes dels interessats sobre temes relevants a la seva cartera 
com ara questions de treball, pensions, ajudes per al retorn i altres questions 
d’interés per a la colonia espanyola a Vancouver. La reunió es fara en llengua 
castellana.”


