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Va néixer el 2 de febrer de 1208, va viure 68 anys, i és el rei català amb el
sobrenom més heroic.

EL XAFEC DE VANCOUVER

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:
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 Ortega, Carles Roch, MireiaCervera 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:
-7 Setembre 2008: Aplec de Tardor/Diada Nacional.
-26 d’Octubre 2008: Castanyada.
-7 de Desembre 2008: La Torronada.
-El Casal Catala de Vancouver esta buscant
professor/a de llengua catalana per a impartir
els cursos de Catala que s’oferiran d’Octubre
a Novembre d’aquest any. Busquem a una
persona amb un bon nivell de Catala que es
sapiga adaptar a tots els nivells (principiants i
perfeccionament de la llengua catalana). Feina
remunerada. Horaris a convenir. Si estas interessat/da envian’s un correu electronic a l’adreca
vancouver@casalcatala.ca
-L’Angelina Miró ha demanat a la Paeria de
LLeida que possi el nom de Salvador Fidalgo
a un carrer de la ciutat.
-Si aneu a Lleida, al carrer Major hi ha una església amb les despulles del primer governador
de Les Californies: Gaspar de Portolà.
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-Les lluites dels catalans a la guerra del Francés,
ara fa 200 anys, varen ésser molt importants per
desfer l´invasió francesa a les nostres terres.
Entre els personatges cal destacar: el timbaler
del Bruc, Agustina d´Aragó, el General Palafox,
etc.Devant de la porta del Claustre de la catedral
de Barcelona hi ha un monument que recorda
a tots els martirs d´aquesta guerra.
-Josep Maluquer i Salvador (1863-1931) va
ésser el promotor de l´Institut Nacional de Previsió.
Les seves despulles estan a Sant Joan Despí.
L’ONCE, l´organitzacio que dona feina als cecs,
va ser també l’obra d´un altre catala.
-l”Honorable Carod-Rovira, Vice-President
primer de la Generalitat de Catalunya, diu: “Un
referendum de sobirania sempre és una victoria;
si es perd et posa a l´agenda internacional”.
-Les primeres materies alimentaries pugen un
28 per cent, l´encariment mes alt en 13 anys. La
venta de pisos ha baixat un 50 %. No plou i per
això a Barcelona hi ha un problema molt gran
de falta d´aigua. El govern central ha proposat
un transvassament d´aigua de l´Ebre.
-A Barcelona hi ha quasi un 1.200.000
d´emigrants d´arreu del món.
-Ara ja podeu beure el rom: “C. Colom”, que
honora així al gran descubridor d’America.
-L´Illa de Menorca va estar en poder dels
anglesos des del 1708 al 1782, per això hi han
moltes paraules d´arrel anglesa en la parla dels
menorquins. També va estar uns anys a partir
del 1756 sota els francesos.
- Els anglesos varen portar el “gin” introduin-lo
a l´Illa i els menorquins varen pasar a fabricarlo.
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- L´Angelina ha visitat al Sr. Tomas Bartrolí i ell li
ha donat molts records i una abraçada per tots
els catalans de Vancouver i B.C.
-Josep-Lluis Carod-Rovira anuncia la seva renuncia a la Presidencia d´E.R.C.
-L´Ajuntament de Barcelona i la Cambra de
Comerc protagonitzen el III Pont Tecnòlogic i
d’Innovació Barcelona-Silicon Valley-Boston.
-L’Institut Ramon Llull tira endavant les peticions
per la participació de Catalunya i Andorra a la
Biennal d´Art de Venecia.
-El programa “Polonia” de TV3 ha sigut visitat
per un equip de la TV Polonesa. Aquest programa tambe s´esta passant a Italia.
-El Tribunal Constitucional avala que Catalunya
sigui una nació i acepta la definició recollida
dins de l´Estatut.
-Carme Chacon del PSC és la nova Ministre de
Defensa del govern de Zapatero.
-El Rei Pere III, el Ceremonios, va ésser el
forjador de l´Estat Catala. Aquest Rei es va
envoltar d´escriptors i científics com el Mallorqui
Cresques autor del famos “Atles Català” obra
mestre de l’escola cartogràfica de Mallorca.
-A Catalunya som més independentistes que
unionistes. Si es fes un referendum avui sobre
la indepèndencia, un 36% dels catalans hi votarien a favor. Una conseqüència molt lògica si
considerem que el catalans hem estat tractats
com a ciutadans de tercera regional des de fa
gairebé tres-cents anys.
-El dia de Corpus es celebra a tota Barcelona la
festa de L´ou com balla. Hi ha portes obertes als
edificis més emblemàtics de la ciutat. A la tarda
hi ha una desfilada de gegants i capgrossos i la
tradional Missa de Corpus Christi al Plaça Nova,
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devant la Catedral.
-El 21 de Maig es varen celebrar al Saló de Cent
de l’Ajuntament de Barcelona els Jocs Florals.
El guanyador de la Flor Natural va ser el poeta
mallorquí Josep Lluís Aguiló amb el seu llibre
de poemes Llunari. Aquest any en fan 150 de la
restauració dels Jocs Florals, que varen ésser
establers per el rei Joan I l´any 1393.
-El mes de Maig al Museu d’Història de Catalunya s’ha pogut veure una exposició titulada
Dones, els camins de la llibertat. Entre les
Dones catalanes que han destacat cal anomenar a: Dolors Monsarda (1845-1919); Frederica Montseny, Ministre de Sanitat el 1936;
Josefa Massanes (1811-1887) Socia de Honor
de l´Academia de les Bones Lletres; Francesca
Bonnemaison (1872-1849) que va establir L’ Institut de Cultura i Biblioteca Popular per la dona;
Rosa Sensat, pedàgoga; Teresa Claramunt,
militar i anarquista; Lluisa Vidal (1876-1918),
pintora modernista; Carmen Karr, periodista i
escriptora i creadora del Comite Femeni Pacifista de Catalunya l´any 1915; Maria Dolors
Bargallo, militant d’ERC; Clara Campoamor i
Victoria Kent, diputades; pianistes com Flora
Mora i Alícia de Larrocha, i moltes altres més.
Les dones, a Catalunya, no va poder votar fins
el 1933, al Canada ho varen poder fer el 1916
(a Manitoba) encara que no va ser fins el 1940
que les dones del Quèbec ho varen poder fer.
Saps ballar Sardanes? El Casal Catala de
Vancouver esta organitzant una ballada de
sardanes per al proper dia 7
de Setembre per a celebrar
la Diada Nacional. Es buquen
persones que sapiguen ballar
sardanes i que els hi agradaria
ensenyar a la resta dels membres els passos
mes basics de la Sardana el mateix dia que
celebrem la Diada, el 7 de Setembre.
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Les persones interessades es poden posar en
contacte enviant un correu electronic a l’adreca
vancouver@casalcatala.ca o trucant al telefon
604-340-7418 (Mireia).

-Pompeu Fabra, Pau Casals, Ramon Llull, Antoni Gaudí, Narcís Monturiol, Tecla Sala i Enric
Prat de la Riba han estat escollits els 7 savis
de Catalunya.
-L´any vinent en faran 150 anys de la construcció per Narcís Monturiol del submarí “Icteneu”.
Amb motiu d´aquest aniversari Pere Fores en
construirà una rèplica.
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carrera. El recital es va passar també, en diferit,
a la Platja de la Barceloneta amb una assistència de més de dues mil persones. El tenor va
fer acte de presència a la platja per cantar una
cançó catalana.
-El 15 de juny hi va haver una jornada de portes
obertes al castell de Montjuïc per celebrar que
ja pertany a l´Ajuntament de BCN, hi va haver
fideuada i un recital d´en Raimon al lloc a on
varen afusellar al President Companys. Totes
les col.lecions que estaven al museu del Castell
s’han enviat cap a l´estat espanyol.
-Montserrat Abelló va rebre el 40è Premi
d´Honor de les Lletres Catalanes. Felicitats!!!

-Roger Viusa es el segon millor sommellier del
món.

-El 12 de setembre del 2008 farà 100 anys de
la denominació de “Costa Brava”.

-El futbolista Gerard Piqué ha fixat per el CF
Barca. Se’l va poder veure jugar als mundials
sub-21 que es varen celebrar a Burnaby.

-L’Institut d’Estudis Catalans pacta amb Google
per publicar a Internet part del seus fons. Unes
3.000 obres podran ser consultades gratuïtament).

-Dani Pedrosa ha quedat primer al Premi de
Catalunya per davant de l´italià Rossi.
-Joan Puigcercós ha estat escollit President
d´ERC i Albert Ridau secretari, en les eleccions
del Superdissabte. El Tripartit segueix vigent.
-Els científics trien Barcelona per la propera
reunió de 4.000 investigadors i polítics del 18 al
22 de juliol. S´espera que unes 20.000 persones
i participin en 40 actes gratuïts durant la trobada
ESOF2008. La ciutat de Barcelona esta a plena
a vessar amb els congressos, els 10 creuers
que molts dies arriben al Port de Barcelona a
més els turistes.
-L´historiador J. Fontana en el seu llibre últim es
carrega la llegenda del Timbaler del Bruc.
-El tenor Josep Carreres va fer un recital al
Liceu per celebrar els seus 50 anys de la seva
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-Un català i una andorrà són assessors del candidat presidencial americà Barak Obama.
-El Casal Catala de Vancouver organitza

classes de Catala per adults, de franc!

Cursos de 8 setmanes d’Octubre 2008 a Novembre 2008. Tots els nivells i edats.
Si estas interessat/da apunta’t enviant un correu
electronic a l’adreca vancouver@casalcatala.ca
o per carta a l’adreca del Casal:
Casal Catala de Vancouver
Box 2152
Station Main Terminal
Vancouver, BC V6B 3V3
Canada
Animeu-vos! Places limitades.
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- L´escriptor mallorquí
Baltasar Porcel ha
rebut la medalla d´or
de la Ciutat de Barcelona. A la biblioteca
del Casal hi trobareu
alguns dels seus llibres.
- El Gremi de Flequers cumpleix 640 anys. Va
ésser creat l´any 1368.
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on podran informar-se de tots els productes
i novetats que comercialitzem. Els demanem
que si no poden localitzar-hi el producte que
necessiten es posin en contacte amb el nostre
director comercial,
Sr.Jaume Castroviejo Masot , jcastroviejo@
viudavila.com qui els atendrà personalment
ja que l’extensa gama de productes – més de
3000 referències – fa imposible que n’apareixi
la totalitat en el web.

- El tenista Nadal a guanyat al tenista Federer
a Hamburg.
- El Dr. Moises Broggi a fet 100 anys. Ell ha estat
un dels metges més prestigiosos del país.
Durant la Guerra Civil va ser metge a les
Brigades Internacionals. Us animo a llegir la
seva biografia que la tenim a la biblioteca del
Casal.

-Carta de presentacio de l’empresa
Viudavila
Som una empresa familiar catalana fundada
l’any 1899 especialitzada en el mercat al sevei
de la construcció. Subministrem tot tipus de maquinària, materials, eines, elements de protecció
i seguretat. Ens posem en contacte amb vostès
perquè coneixem bé la tasca que desenvolupen
per conservar i millorar el nostre país en tots els
aspectes i, és des del reconeixement a la seva
labor que ens agradaria que ens ajudessin a
introduir-nos en el seu mercat.
Volem donar-los a conèixer la nostra empresa
de distribució per poder oferir als constructors,
promotors, enginyers o arquitectes que pertanyen al casal ,a l’Associació d’Empresaris o
als qui vostès puguin contactar, tots els postres
productes a preus molt assequibles i que ben
segur seran del seu interès.

‘El Casal Català de Vancouver vol
felicitar al nostre antic president, En
Jesús Alfonso, qui ha estat nomenat
nou Consol Honorari d’Espanya a
Vancouver.
L’adreça i dades de contacte són:
Jesús Alfonso
Consul Honorari
1188 Matthews Avenue
Vancouver, BC V6H 1W4
tel: 604-732-0723
fax 604-737-0041
consul.spain.vancouver@gmail.com
L’horari d’atenció al públic encara no
ha estat determinat. Tanmateix, si
truqueu al telèfon, el contestador automàtic us anunciarà les hores.
De nou, felicitats Jesús!

Poden visitar el nostre Web www.viudavila.com
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El carrer “Dels Canadencs”
El carrer “Dels Canadencs” al districte d`Horta-Guinardo de Barcelona, esta
situat entre els carrers de Castellbisbal i Segur. És un tram de quatre escales
de una longitud de 228 m.:
La petició per anomenar un carrer de Barcelona amb el nom “Dels Canadencs”
es va fer el mes d`Abril del 2007 al nomenclator de la ciutat de Barcelona i va
èsser aceptat el Novembre del 2007. Aquesta petició es va fer per honorar al
Batalló canadenc Mackenzie-Papineau de les Brigades Internacionals, que va lluitar a la Guerra
Civil espanyola (1936-1939) i a tots els canadencs. El dia 10 de Juny del 2008 es va presentar
aquesta petició al Consell Plenari del Districte d`Horta-Guinardo, el qual la va aprovar i va decidir
anomenar una vial amb el nom “Dels Canadencs” al seu districte entre els carrers Castellbisbal
i Segur, per que això sigui oficial falta la signatura de l´alcalde de Barcelona cosa que trigara un
parell o tres de mesos. L´any 2009 farà setanta anys que la Guerra Civil espanyola es va acabar
i l´any 2008 setanta anys de la sortida de les Brigades Internacionals de la ciutat de Barcelona.
Des de El Xafec! vull agraïr i donar les gràcies per l´atenció a l´alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, al Sr. Carles Martí i a la secretària del nomenclator de Barcelona Sra. Pilar Serrano.
El lloc a on hi haurà el carrer “Dels Canadencs” és molt adient ja que
el districte d`Horta-Guinardo té l`arxiu de la Guerra Civil en un edifici
que és la rèplica del Pavelló de l´Exposició Internacional de l`any 1937
a Paris i també hi té una reproducció del Guernica d`en Picasso. Si
alguna vegada aneu a Barcelona no us perdeu visitar aquest edifici que esta devant de l’antic
palau i jardins del Marqués d`Alfarras, que conté el laberint d’Horta.
Angelina Miro

QUI MANA A CAN RIBOT
Ho deia el meu pare que, malgrat tanta pena com li va tocar viure, sempre va ser juganer.
Ma germana responia que l’amo, jo que el porc, la resposta de la vella dita era l’amo porc. No
emboliquem porcs i política, que prou ho va fer l’Orwell en la Rebelió a la Granja. Fem salts per
la història entre manaies i manats.
L’aristocràcia fou el govern dels primers segles de Roma, hi manaven els qui es deien
hereus de Ròmul i Remo, tot i que fangaven com qualsevol altre, començant pel mateix rei. Amb
l’arribada de marxants i menestrals de l’Etruria, Roma fou una plutocràcia, hi remenaven les cireres
els de la pela i el negoci. Després, Ciceró podia cantar les glòries democràtiques de la república,
d’una ciutat que s’anava fent la mestressa del món amb els fills dels vells nobles fent deu anys

6

EL XAFEC DE VANCOUVER

Agost 2008

de mili. Havia de venir l’imperi, d’un general que s’ho manegava tot, fins que, per acabar bé el
cicle, els darrers anys de la Roma, amb imperi a Bizanci, la feren can seixanta per no dir cal pixa
i rellisca, com fan a Berga.
Per no allargar la tirallonga, tocant el dit Bizanci, l’imperi dels incas, dels faraons i dels
asteques, que l’ase em fum si tenien algun besllum de demòcrates, la Grècia d’Atenes fou una
democràcia. Sense que calgui llegir les polítiques platòniques, Sòcrates podria ser el sant patró
dels demòcrates, es va beure la cicuta dient que si a les bones havia acceptat les lleis de la
ciutat, ara havia d’acceptar-les a males, condemnat a mort per jutges inics. Cert, Atenes fou una
democràcia, però no tant, tenien esclaus. Quant a Esparta fou una democràcia a la militarista.
Més val que anem per avui. Amb la Magna Charta de Joan Sense Terra, a començaments del
segle XIII, Anglaterra es vanta de demòcrata, quan els de més amunt juguen al cricket i els de més
avall al futbol, quan les senyorasses prenen cafè per esmorzar i les bones dones passen amb te.
L’esplet de l’era victoriana fou una aristocràcia d’Eton i Oxford, entre conservadors i liberals, fins
que arribaren els laboristes per esbotzar tan mala barreja.
Encara que requi a algun devot de Marx visquent-ne les enyorances, el comunisme real de
la URSS, fou una burocràcia, la més burocràtica de la història. No se m’esvereu. A qualsevbol
bisbat el secretari general, el pixatinters per dir-ho sense menyspreu, té el bisbe al damunt. Mestre
Stalin fou manaia des de fer de secretari general. Aquesta fou la desgràcia de la URSS, per a un
secretari general, qualsevol pobre llàtzer és un nom a la llista, no una persona viva que les ha de
passar negres a Sibèria.
Anant pels nostres vorals. Des de fa més de vint-i-cinc anys que les cantem democràtiques,
amb una santa Constitució defensada a totes. Parem el carro, gent. En una democràcia de debò,
si els bascos volguessin campar-se-la sols, els deixarien fer-se-les sols. Endemés de que, amb
la dita santa Constitució a la mà, en aquest galliner de pollastrets no hi mana el poble, hi manen
els partits. No m’embolico més.
Somniant truites, la democràcia és el poder del pobre, cert. Però amb unes lleis de convivència a la socràtica que fa de la ciutat temporal un besllum d’alguna convivència eterna. Vull
dir que no hi ha democràcia sense déus que ens ultrapassin. Apa, dieu-me carca, però Atenes
va esfondrar-se quan la processó anyal al temple d’Atenea havia esdevingut una pura cerimònia.
I no diguem de com anava la Roma imperial, amb déus de per riure..
Per tancar la tirallonga. La democràcia de debò no existirà mai, és una utopia. Però ens
hi podem acostar una mica dient-nos que la democràcia és acceptar unes lleis no escrites de
convivència, fetes paleses, per unes lleis escrites que mai no seran perfectes.
Un per un, la democràcia és el poder del poble que es fa unes lleis que proven de ser justes.
I quan no ho són, què hi farem , bon humor i no cal pas beure’s la cicuta.
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Subvencions al Casal Català de Vancouver 2008-2010
Aquest any la Generalitat ha canviat les normes per demanar subvencions. Per primera vegada la sol·licitud del 2008 ens permetra de demanar
subvencions per activitats ordinàries per tres anys consecutius: 2008, 2009
i 2010. La junta va presentar la sol·licitud de subvencions el passat mes de
febrer del 2008 demanant fons per les activitats ordinàries que fem cada any
-- com les que hem esmentat a l’article de les activitats del 2007 -- i altres
despeses de funcionament com la publicació del butlletí i el manteniment
de la pagina web del Casal. Em demanat 1.500 €, 1.545 €, i 1,591 € per les
activitats ordinàries dels anys 2008, 2009 i 2010.
Els justificants de les despeses també han canviat. Per exemple, ara no seran subvencionables les despeses per àpats, actes de recepció o cloenda etc. També es tindran que presentar
tots els rebuts i els justificants traduïts al català. La sol·licitud d’aquest any ha sigut bastant complicada i s’ha hagut de proporcionar molta informació detallada sobre totes les activitats que tenim
planificades i els ingressos que esperem recollir. Per poder rebre les subvencions, hem tingut que
firmar un conveni plurianual on ens comprometem a realitzar activitats de promoció i difusió de la
cultura i llengua catalanes. En aquest conveni, em pactat els següents objectius: el Casal centrarà
la seva estratègia en activitats culturals i socials de promoció i difusió de la llengua i cultura catalanes; assumirà la organització de classes de català; impulsarà les línies estratègiques fixades
en el Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya; i seguirà un procés de millora qualitativa en
la seva organització a traves d’una bona planificació i de l’establiment d’indicadors.
El conveni plurianual s’ha firmat el 28 de juliol i ens garantirà els fons que em demanat per
realitzar les activitats dels anys 2008-2010. Un dels requeriments és que fem classes de català.
Per això hem posat en el butlletí un anunci buscant a un/a professor/a de català. Ens agradaria
poder oferir 3 nivells de classes de català aquest any. Els cursets seran de 8 setmanes durant els
mesos de octubre i novembre.
Cada vegada el procés de subvencions es fa més complicats i els requeriments dels justificants mes restringits, cosa que es molt normal donat que son diners públics. A la junta, voldríem
que en el futur que el Casal es pogués autofinanciar amb les quotes i donacions que ens fan
els nostres membres i els amics del Casal i tenir que dependre menys dels diners públics de la
Generalitat que cada any seran més limitats.
Si teniu alguna pregunta sobre les subvencions o les activitats que fem, podeu trucar-me
al 604-836-5289 o enviar-me un email: carme@casalcatala.ca .
Carmen Ortega
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Aplec de tardor/ Diada Nacional
				

7 Setembre 2008

L’aplec de Tardor (11 de
Setembre) es fara el dia
7 de Setembre ���������
a la seu
del Casal 9050 Cameron
Street, Burnaby (��������
Casa de
l’Anna Maria) a partir de
les 12 del migdia.

Activitats del 2007
El resum d’activitats i despeses del 2007 ho em publicat una mica tard aquest any. Intentarem
que això es faci a la primavera cada any i que coincideixi amb el primer butlletí del any. Les activitats del 2007, varen començar el març amb el Taller de Crema Catalana, on varem passar el
documental L’apropiació del descobriment d’Amèrica: una conspiració d’estat? que va donar lloc
a una animada conversa entre els assistents. L’Assemblea General la varem fer durant l’Aplec
de Primavera com cada any. La Diada la varem celebrar el 9 de Setembre a la Seu del Casal i La
Castanyada/Halloween, celebrada el 28 d’octubre va ser tot un èxit. Varem acabar l’any amb la
Torronada que es va celebrar el Desembre al Casal.
L’any passat també varem fer 3 activitats extraordinàries. De juny agost es va fer un Curset de
català per angloparlants. L’avaluació va ésser força positiva, per això em decidit continuar fen
classes de català aquesta tardor. De l’u fins al trenta-u de Desembre es va celebrar a la Biblioteca Pública de Maple Ridge, una exposició de reproduccions d’obres d’en Salvador Dalí sobre
tel·la. La inauguració va ser el dia 1 i va comptar amb l’assistència de Michel Sather, M.L.A per
Maple Ridge-Pitt Meadows. Diversos membres membres del Casal, així com membres del públic
en general. El Casal també va col·laborar amb la nostra consòcia Elisabeth Rafols i el Grup de
teatre Tant per Tant de Saskatchewan per realitzar el 2 de desembre, 2007, la lectura dramatitzada
de The Portrait Painter (El retratista) de Gerard Vàzquez i Jordi Barra a la ciutat de Saskatoon.
En podeu trobar mes informació sobre totes aquestes activitats a la pagina web del casal: www.
casalcatala.ca
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Despeses i ingressos Casal Catala de Vancouver any 2007
Concepte
Ingressos 2007
Quotes socis
Donacions socis
Ingresos Aplec
Ingresos Torronada
Subvencio rebuda (1,100 Euros = 1,489.29 CAD)
Total Ingressos
Despeses 2007
Publicacio i enviament butlleti
Web Casal
Society Annual Report
Annual Accounting Book revision
Postal Box
Checks order
Compra de llibres
Trobades i Aplecs
Exposicio Dali
Teatre Saskatchewan
Funeral Uriol
Total Despeses
Balanc any 2007

Activitats
Ordinaries

Activitats
Funcionament

0.00
200.00
406.17
606.17

-166.19
-680.81

Activitats
Extraordinaries

775.00
530.00
1,083.12
2,388.12

0.00

2,994.29

-483.32
-800.00
-25.00
-212.00
-268.18
-98.70

-847.00

-1,887.20

-240.83

500.92

-476.43
-300.00
-113.00
-889.43 -3,623.63
-889.43

-629.34 Deficit 2007

Comentaris:
El total de despeses del 2007 han sigut de 3,623.63 CAD. El total d'ingressos han sigut de 2,994.29, el que ha resultat en
un deficit de 629.34 CAD per l'any 2007.
El deficit del 2007 ha sigut causat principalment per les activitats extraordinaries, ja que aquestes activitats no han recaudat
cap ingres.
Les activitats de funcionament han donat un balanc positiu de 500.92 CAD, gracies a la subvencio rebuda de la Generalitat
i a les quotes i donacions dels socis durant el 2007.
Les activitats ordinaries han donat un resultat negatiu de 240.83 CAD, degut a que els ingressos recollits a la Torronada i la
subvencio rebuda de la Generalitat no han sigut suficients per a cobrir les despeses dels Aplecs i la compra de llibres.
Cal assenyalar que, mentre la Torronada es parcialment financada per les aportacions dels socis assistents, l'Aplec de
Primavera es totalment financat pels recursos del Casal. L'Aplec de Primavera va costar 336 CAD i la Torronada va costar
un total de 144.81 CAD (344.81 menys 200 d'aportacions dels socis).
Cal esmentar que el total de diners al compte corrent del Casal al Royal Bank a 31 de Desembre del 2007 es de 3,851.32
CAD.
Proposta pel 2008:
Amb l'objectiu d'obtenir un resultat mes favorable a finals de l'any d'enguany, la Junta ha sugerit l'augment de les quotes
dels socis a les seguents: 30 CAD quota individual, 45 CAD quota familiar i la introduccio d'una quota reduida de 15 CAD
per a jubilats i estudiants. Amb aquest fet i juntament amb la subvencio demanada a la Generalitat per l'any 2008, s'espera
millorar la situacio financera del Casal Catala en el 2008.

Preparat per Mireia Cervera, Tresorera Casal Catala de Vancouver.
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Receptes de Cuina Catalana
L’empedrat
4 persones
1 hora i 30 minuts
Ingredients:
* 300 g. de mongetes seques fines
* 400 g de bacalla
* 2 ous durs
* julivert
* 4 tomates per amanir
* 4 cebes tendres
* olives negres i verdes
* 2 dl. d’oli; sal; vinagre
1. Coeu les mongetes; si son de bona qualitat, no cal posar-les en
remull, es pot coure-les directament en aigua tebia. Poseu sal al final de
la coccio. Quan estiguin cuites, deixeu que es refredin i reserveu-les.
2. Talleu el bacalla a tires i poseu-lo en remull o dessaleu-lo directament a sota de l’aixeta, procurant que l’aigua sigui freda.
3. En cassoletes individuals de terrissa o en plats individuals, prepareu en capes una mica de mongetes se ques, bacalla, tomata tallada
a grills, les cebes a trossets; amaniu amb l’oli, el vinagre i la sal. Col-loqueu mig ou dur a sobre
i acabeu d’adornar amb un bon grapat d’olives. Acabeu d’adobar- ho amb una mica de julivert
finament picat.

Melmelada de móres
40 minuts més la maceració
Ingredients:
* 1 quilo de móres silvestres
* 750 g de sucre
* 1 vas d’aigua
* suc de llimona
1. Renteu i netegeu acurament les móres, que han de ser molt madures (de color negre); després poseu-les en un colador de forats grossos, escorreu-les i peseu-les.
2. Poseu-les en la cassola on vulgueu coure la melmelada, afegiu-hi 750 grams de sucre per
cada quilo de móres, ruixeu-les amb suc de llimona i poseu-hi un vas d’aigua freda. Deixeu-ho
macerar dotze hores.
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3. Passades les 12 hores passeu la cassola al foc i coeu lentament 25 minuts.
4. Passeu-hi la batedora o les varetes i deixeu-ho coure novament 5 minuts, a partir de l’ebullició.
Remeneu molt sovint.
5. Tingueu preparats uns pots de vidre de boca ampla, nets i esterilitzats (o sigui, bullits coberts
d’aigua durant deu minuts).
6. Traieu-los i deixeu-los assecar cap per avall a sobre d’un drap de cuina ben net.
7. Un cop secs, ompliu els pots amb la melmelada calenta. Tapeu molt solidament amb una
tapa que aiusti bé.
8. Poseu-los cap per avall, una vegada plens i tapats, fins que la melmelada es refredi completament.
9. Quan siguin freds, guardeu-los en posició normal. Etiqueteu-los i endreceu-los en un lloc
sec, fresc i fosc.

La biblioteca del casal es posa al dia
Donacions de llibres al Casal Català de Vancouver:
Museu Etnològic de Barcelona:
Ètnic. De les Cultures Tradicionals a la Interculturalitat. (en anglés I català)
Article de Josep Fornes. “El museu de la gent.”
Arxiu de Sants:
El ferrocaril (serie de 14 quaderns)
Una història de la Marina de Sants
Arxiu de les Corts
El frenopàtic de les Corts: història d’un centre de salud mental.
Les Corts i el Barça: vuitanta-cinc anys d’història compartida.
La casa de maternitat i expòsits.
Privades:
Del mercat a la taula (Llibre de cuina).
Generalitat de Catlaunya (4a Trobada de Casals)
Llengua i País
Els camins de la llibertat de Catalunya
República Catalana, Generalitat de Catalunya i la República Espanyola.
El President Macià en el seus textos
Antologia Coral Catalana
Centre Català Rosario. Més que un centenari.
Cors Catalans - Vol. 1 (CD)
Tarragona itineraris històrics (CD)
Catalunya al Món. La presència catalana al món:Segles XIiX i XX.
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