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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	Viñas,	Ange-
lina	Miró,	Mossen	Ballarín,	Carmen	Ortega,	Carles	Roch,	
Mireia	Cervera	i	Núria	Beniages.

Carta de la Presidenta
Em sento honrada d’haver sigut elegida Presidenta del nostre Casal pel 2010-2011. Será difícil con 
tinuar la tasca de na Carme Ortega i dels presidents i presidentas abans d’ella,  així com de tots aquells 
qu’han col-laborat amb llur temps, coneixements i esforç físic (penso en l’Angel Calderer arrossegant 
la ��Q amunt i avall pels àplecs) i qu’han mantingut encés i viu el caliu del nostre grup. Aquest any 
tenim uns quants socis nous, joves  qu’han arribat fa poc a Vancouver i que segurament ens ajudarán a 
revitalizar-nos. Algúns d’ells, com la �ontse �edialdea i l’Albert Cairó, han accedit a formar part de 
la �unta i, entre tots, procurarem portar a terme totes les activitats possibles per fomentar la presència 
catalana a la Columbia �ritánica i promoure el nostre llenguatge i la nostra cultura.

Aquest any marca una fita particular pels catalans arreu del món amb la questió de la sentència del 
Tribunal Constitucional espanyol sobre l’Estatut de Catalunya. En altres llocs d’aquest butlletí es parla 
d’aquest tema i, ara pòtser més qu’en altres ocasions, cal matenir-nos units i, en la mesura que cadascú 
pugui amb els mitjans disponibles, fer pinya amb els catalans que viuen a Catalunya per repudiar 
aquesta sentència.

Gairebé quatre anys després que l’Estatut de Catalunya va entrar al Tribunal Constitucional empès per 
un recurs del PP, els jutges de l’alt tribunal han dictat sentència, �esos i mesos de deliberacions han 
arribat al final amb una sentència que s’ha dividit en 4 blocs i que s’ha aprovat amb majories variables 
(de 6 a 4 en tres blocs, 8 a 2 en l’altre). El Constitucional ha avalat una bona part del text, però n’ha 
anulat 14 articles i en reinterpreta una trentena. Un  dels aspectes tocats es la definició de Catalunya 
com a nació al preàmbul del text, perquè la sentència remarca explicitament que no té validesa jurídica 
i proclama que Espanya es una unitat indissoluble.

Si llegiu atentament els articles de l’Estatut de Catalunya que retalla el Tribunal Constitucional de �a-
drid, comprendreu que s’ha donat un cop molt greu a la cultura catalana. Aquesta negació dels drets de 
Catalunya: ser una nació, tenir el català com a llengua preferencial, etc. etc., repercutirà molt probable-
ment sobre les accions futures dels nostres Casals i associacions catalanes del món.
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Es per aixó qu’es va muntar la manifestació multitudinària a �arcelona del dissabte 10 de �uliol i  voldría 
demanar-vos que si penseu que la sentència del TC no es vàlida , os apunteu a la web www.solidaritatcat-
alana.cat o insteu a les vostres famílies i amics a Catalunya  a fer-ho perqué s’uneixin al esforç de mante-
nir l’autonomía de Catalunya i els drets culturals dels catalans.

Us dono las gràcies i procuraré merèixer la vostra confiança.

�ontserrat Pàmies

El Casal Catala junt amb els seus socis 
donen el seu més sentit condol a la famí-
lia Calderer-Penalva per la mor de la seva 

germana �aria del Carmen Penalva.

També el Casal envia el seu més sentit condol a la 
família Samaranch per la mor del President Hon-
orari del Comite Olímpic, �uan Antonio Sama-
ranch. A la seu del Casal hi ha una foto signada 
per ell amb una dedicatoria molt afectuosa.

Deu els tingui a la seva glòria!!

Estimats companys i companyes: El nostre 
consoci, en Pere Cantó i Roca, més conegut 
per Pere Roca, gran amic i antic president 

del Casal, ens va deixar el passat mes de �uliol 
a Victoria, després d’anar superant un “stoke” 
que  va tenir fa dues setmanes...tot hi havent-hi 
l’esperança de la possible recuperació. En pau 
descansi. Ell sempre havía viscut amb entusiasme 
la vida del Casal i l’hi dolia quan  no podía venir  
als nostres aplecs i trobades.

Descansa en pau amíc Peret!!!

El casal Català, junt amb els seus socis, 
donen el seu mes sentit condol a la família 
Helsen-�ir per la mort del seu estimat es-

ANUNCIS, NOTÍCIES, XAFARDERIES ....

pòs i pare, Yan Helsen, que Deu el tingui a la seva 
Glòria. 

Dades de les properes activitats 
del  Casal:

- 12 de Setembre: Diada i taller pels nens 

- 24 d’Octubre: Castanyada i Halloween

- 5 de Desembre: Torronada

-El butlletí que teniu a les mans és el núme-
ro 50 !!!. Hem arribat lluny i esperem que 
es pugui arribar al numero 100 i així poder 
contribuïr a la difusió de la nostra cultura a 
la Colúmbia �ritànica.

 -El primer premi dels focs artificials de Vancou-
ver  se l’han dut l’equip de �arcelona, FELICI-
TATS!!!!.

-El Papa �enet XVI designarà la Sagrada Familia 
com a basilica devant dels Reis el proper dia 7 
de Novembre del 2010. Nomes 7.500 persones 
podran asistir a l’acte. 

-Narcís �onturiol i Estarriol (Figueres 28-9-
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1819- �arcelona 6-9-1885) va ser un enginyer, 
intelectual, polític, inventor prolífic català, pintor i 
escriptor. Entre els seus invents hi ha: El submari 
Ictineo I i II, una màquina per a fer cartipassos, 
un pinsos per conills, fabricació de sabó en fred, 
soles de sabates sintètiques, una cola líquida per 
fusta, betum per sabates, un aparell per fer copies 
d’escrits, el projecte d’un tramvia funicular per a 
Tarragona, un projecte per portar les aïgues del Ter 
i un sistema de conservació-congelació de la carn. 

Aquest ultim invent s’el va apropiar una persona 
que el va patentar a Anglaterra i que es va fer mil.
lionari i en canvi en �onturiol va morir ben pobre. 
�onturiol va ésser diputat per �anresa i un any 
Director de la fàbrica de �oneda i Timbre.

Entre els seus amics hi havia : el pintor �arti 
Alsina, Ildelfons Cerda, Dr. �osep Letamendi, 
�osep Anselm Clave, Frances Sunyer, el polític Pi i 
�argall, etc.

-Les independencies no s’improvisen diu �osep-
Lluís Carod-Rovira en el seu article de l’Avui del 
22-7-2010.

-El 11-9-1714 Catalunya va perdre totes les seves 
llibertats nacionals. Es podra celebrar els 300 anys 
amb l’independència de Catalunya?.

-La copa de futbol de la FIFA ha estat guanyada 
pel joc dels jugadors del C.F. �arcelona. Quina 
emoció sentir quan jugavan tants noms cata-
lans!!!!. Un diari italia “Il Toscano” del 13-7-2010 
diu : Spagna campiones del mondo grazie a la Cat-
alogna”. Al mon internacional de l’esport hi han 
molts esportistes catalans: Dani Pedrosa, Lorenzo, 
Nadal, Pau Gasol, Pique, Xavi, Puyol, etc.

- La segona expedició d’en Cristofor Colom l’any 
1493, va sortir del Port de �arcelona, amb ell hi 
anavan Fra �ernat �oil, el capità Pere �ertran 
�argarit i altres catalans, això consta en “los 
anales de Cataluna” de Narcis Feliu de la Penya 
de l’any 1709 i que es troben a la �iblioteca de 
Catalunya. L’empresa del descobrimen d’America 
era catalana ja que quan Colom va arrivar del seu 

primer viatge la carta estava escrita en català i 
adreçada al Rei de la corona Catalano-Aragonesa 
Ferran el Catòlic.
 
-La casa de les PUNXES a la venta per 25 milions 
d’euros.

-OSSA presenta la seva primera moto després de 
que fa anys va tancar la fàbrica.

-El ex-president de la Generalitat de Catalunya 
(1980-2003), �ordi Pujol, tem l’independentisme 
per que diu: “ Que podriem pendre mal”.

-En la historia recent de Catalunya hi han dos 
dissabtes gloriosos i molt importants en defensa 
dels Drets nacionals i que són: la manifestació del 
11-9-1977 “llibertat, amnistia i estatut d’ autono-
mia” i la del 10-7-2010 “ Som una nació, nosaltres 
decidim”. A les dues manifestacions hi van haver 
més d’un mil.lio de “segadors”. Entre les dues 
manifestacions han passat quasi 30 anys. Esperem 
que en la proxima ja tinguen la independència!!!!. 
La pancarta de l’O�NIU� de la segona mani-
festació ha estat donada al �useu de Història de 
Catalunya.

- La Cort Internacional de �usticia avala els pro-
cessos d’independència i reconeix que la declara-
ció d’independencia no viola la ley Internacional.   
 
-Amb motiu de la commemoració dels cent anys 
del naixement de Vicenç Vives, el dia 24 de juny 
de 2010 TV3 va oferir un documental al voltant de 
la figura de l’insigne historiador.

Al 1957 �aume Vicens Vives va escriure un 
manifest clandestí que avança en 20 anys els 
principis polítics sobre els que es farà la tran-
sició democràtica. Un text que serveix de punt de 
partida per aquest documental que tracta de donar 
resposta a dues preguntes: Com es va anar con-
formant el pensament polític, intel.lectual i histo-
riogràfic de �aume Vicens Vives? Per què Vicens 
Vives esdevingué una de les figures més impor-
tants de la cultura catalana?. 
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a un país.

-El Parlament de Catalunya ha prohibit per votació 
les curses dels braus. El PP ha dit que demanara 
que es reguli la festa com interes nacional i que les 
Comunitats no tinguit capacitat per prohibir-les. 

- A �arcelona se han celebrat els XX campionats 
Europeus d’Atletisme.

- Ha mor a barcelona la pianista �aria Canals als 
96 anys.

El català ja és coofi-
cial a Perpinyà

L’Ajuntament de Per-
pinyà ha aprovat per una-
nimitat la carta municipal 
per a la llengua catalana, 
que reconeix el català 
com a llengua cooficial de 
la ciutat, juntament amb 
el francès. La carta, que 
s’empara en diversos tex-
tos internacionals i en la 
Constitució francesa vol 
garantir la pervivència i la transmissió de la llen-
gua catalana en el territori nord-català. També ha 
aprovat per unanimitat una moció que pretén con-
vertir el català en la llengua cooficial, juntament 
amb el francès, de tota la Catalunya del Nord.

Apple confirma que el català passa a ser 
nova llengua ‘oficial’ 
de l’iPhone

El nou telèfon tindrà dues 
càmeres, pantalla d’alta 
definició, serà més prim i la 
bateria durarà més
Apple ha confirmat que el 
nou iPhone 4 incorpora el 

-Leonardo da Vinci(15-4-1452/ 5-5-1519) va estar 
dos anys al �onestir de �ontserrat(1482-1484), 
són els seus anys perduts. La seva família venia 
de la Catalunya Nord. Diuen que el somriura de 
la Gioconda és el de la Verge de �ontserrat, a les 
pintures fetes despres de la seva estada i han les 
muntanyes de �ontserrat al fons. �e això és el que 
es diu.

-Els exploradors Cabot, pare i fill, eran catalans.

-A �erusalem hi ha un carrer que honora al jueu 
catala-gironi �onastruc de Porta (1195-1270).

-�aume Cabré, l’escriptor de “Les Veus del Pama-
no”, és Premi d’ Honor de les lletres catalanes i en 
el seu discur ell diu: “que justifica la independèn-
cia per salvar el catala”.

-A �arcelona hi ha el edifi del �emorial Demo-
cratic, per mantenir viu el record i els fets de les 
injusticies a la nostre Guerra Civil i esta dedicat 
al foment de la cultura de la memoria democràtica 
com a dret universal.

 -Puigcercós, Carretero, Laporta i també López 
Tena... És obvi que la sensibilitat independen-
tista a Catalunya es referma i s’escampa. �és 
enllà fins i tot de la identitat amb què cada català 
s’autodefineix. Espanya cansa. Cada dia més. Ells 
diuen que també se’n cansen, dels catalans. Doncs 
encara millor. Tot aquest cansament, el de Catalu-
nya, s’ha d’expressar políticament. Amb opcions 
que incorporin la independència al seu programa. 
D’una manera o d’una altra. Qüestió de matisos. 
Però potser ara n’hi ha tants, de matisos, que en 
les pròximes eleccions podrien presentar-se tres 
candidatures amb la independència com a bandera: 
l’Esquerra Republicana de �oan Puigcercós, el 
Reagrupament de �oan Carretero i la Solidaritat 
Catalana de �oan Laporta, Alfons López Tena i 
Uriel �ertran. Cadascú té motius de sobra que 
l’allunyen dels altres. Sobretot, Esquerra, que no 
es cansa de produir brots, rebrots i empelts. Però 
vol dir que n’hi ha per a tant? Vull dir parròquia. 
Fa temps hi havia qui es  queixava de viure en un 
país sense líders. Potser ara hi ha massa líders per 

5
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català de sèrie. Les especificacions tècniques a 
www.apple.com/iphone/specs.html. El nou model 
podria arribar a Catalunya al juliol. El preu serà de 
166 euros per als models de 16G� i 250 euros per 
als de 32G�. Els usuaris del revolucionari telèfon 
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CASAL	CATALÀ	DE	VANCOUVER
ASSEMBLEA	GENERAL		6	DE	JUNY	DE	2010 

Es van presentar diversos candidats pels càrrecs i, després de posar-ho a votació, la 
nova composició de la Junta es com segueix:

 Montserrat Pàmies - Presidenta
 Angel Calderer -  Vice-president
 Montse Medialdia - Secretària
 Mariana Hudson -  Tresorera
 Tania Colina i Trueta Vocal de Publicacions
 Serrat  Tarres i Vila - Vocal de Biblioteca
 Albert Cairó  -  Vocal de Joventut

Sense res més per discutir, l’assamblea va concloure a les 2.30 de la tarda.

La biblioteca del casal es posa al dia 

El Casal ha rebut les següents publicacions i revistes

 -El Casal dona les gracies a la Diputacio de �arcelona per la donacio del llibre:
 “�odernitzacio i Catalanisme”.

-Tambe gracies al Centre d’ Estudis Historics Internacionals, Sr. Antoni Segura, per la 
donacio dels llibres:
 “El pavello de la Republica” i “La dictadura franquista- 40 anys de repressio”.

amb pantalla tàctil feia temps que reclamaven 
incloure el català al llistat de llengües del menús 
d’opcions. El nou iPad també parlarà català.
El conseller delegat d’Apple, Steve �obs, durant la 
presentació del nou iPhone 4
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Inscripció al cens electoral de residents absents (CERA) per a poder votar a les elec-
cions al Parlament de Catalunya 2010
 
�arcelona, 22-06-2010

La Llei del Règim Electoral General disposa que per a cada elecció el cens electoral vigent serà el tan-
cat el dia primer del mes anterior al de la data de la convocatòria. Les oficines consulars han d’enviar a 
les oficines del cens electoral, abans del dia 1 de cada mes, la informació de les variacions que s’han de 
reflectir en el cens electoral (altes, baixes, defuncions, canvis de domicili, etc.), a efectes què es pugui 
actualitzar mensualment el cens, actualització que estarà disponible el dia 1 del mes següent. 

Això significa que sí les eleccions al Parlament de Catalunya se celebressin durant el mes de novembre 
es convocarien a finals de setembre de 2010. Vol dir que s’utilitzaria el cens tancat el dia 1 d’octubre 
de 2010. En termes pràctics, i ateses les gestions que són necessàries per als procediments estadístics 
d’actualització, el cens electoral vigent per les eleccions autonòmiques seria l’actualitzat durant el mes de 
juliol de 2010. 

Els catalans residents a l’estranger només podran votar si estan inscrits en el CERA. Qui no hagi procedit 
a la inscripció consular no podrà votar. Qui no estigui encara inscrit, s’ha de presentar al Servei del Cens 
del Consolat corresponent per formalitzar la seva inscripció en el CERA, indicant la província i el mu-
nicipi als quals vol estar inscrit. Si teniu interès en votar a les eleccions del Parlament de Catalunya és 
important inscriure’s ara, desprès a pocs dies de les eleccions i per molt motivats que esteu, serà totalment 
impossible.

La Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) recomana a totes les entitats que comuniquin als 
seus membres que els residents a l’estranger que no estan inscrits ho facin tan aviat com sigui possible, 
de manera que puguin assegurar-se votar, si les eleccions es fan al novembre (o encara més si acabessin 
anticipant-se). És també molt important que l’elector ja inscrit comprovi, amb antelació, que les seves 
dades d’inscripció en el CERA són correctes i, especialment, la dada corresponent al domicili, l’adreça 
on desitja rebre la correspondència. Si aquesta dada no consta correctament en la inscripció en el CERA, 
l’elector podria no rebre la correspondència electoral que se li envia directament des de l’Estat espanyol 
(paperetes i sobres de votació). 

La comprovació de les dades d’inscripció en el CERA pot fer-se en qualsevol moment, però és especial-
ment important fer-la quan es convoca un procés electoral. Un cop convocades unes eleccions i a partir 
del sisè dia posterior a la seva convocatòria, els consolats estan obligats a exposar les llistes del cens 
electoral vigent pel procés electoral convocat, perquè els electors puguin presentar reclamacions. Finalit-
zat el termini d’exposició de les esmentades llistes del cens electoral, ja no es pot admetre a tràmit –fins 
un cop celebrades les eleccions- cap reclamació, sigui de sol•licitud d’alta o de modificació de dades de la 
inscripció. 
A dia 1 de juny de 2010 el total de catalans inscrits al CERA amb dret de vot a les eleccions al Parlament 
de Catalunya és de 129.133.

Federació Internacional d’Entitats Catalanes
www.fiecweb.cat 
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www.solidaritatcatalana.cat
 

CRIDA A LA SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA

En un Estat espanyol que ja negava el dret de Catalunya a existir, el 25 de novembre de l’any 1905, un 
centenar de militars assaltaven les redaccions de les publicacions catalanistes del Cu-Cut! i de la Veu 
de Catalunya. Aquest fet, i la posterior aprovació de la Llei de �urisdiccions espanyola, que perseguia 
qualsevol opinió contrària als símbols espanyols, foren la gota que va fer vessar el got de la paciència 
dels catalans i les catalanes. El mes de gener de l’any 1906 tot el catalanisme es va unir amb el nom de 
la Solidaritat Catalana, amb l’objectiu d’assolir una autonomia per a Catalunya i de regenerar la vida 
política. En les eleccions de 1907 l’èxit electoral d’aquesta aliança, que incloïa des de Francesc �acià a 
Francesc Cambó, va ser esclatant i va significar l’inici 
de l’hegemonia política del catalanisme. 

El gran poeta �oan �aragall descrivia així l’eufòria 
que havia aixecat la Solidaritat Catalana el 1907: 
“Solidaritat és la terra, ho sents? És la terra que s’alça 
en els seus homes... I la terra no és carlina, ni repub-
licana, ni monàrquica, sinó que és ella mateixa, que 
crida, que vol son esperit propi per a regir-se. I men-
tre duri el crit de la terra no hi ha pobres, ni rics, ni 
ciutats, ni pagesies, ni partits, ni res sobre d’ella més 
que un gran afany d’acallar-la i satisfer-la; perquè 
sols quan ella sia en pau podrà cadascú ser republicà, 
carlí, pagès, blanc o negre, pobre o ric... Que no ho 
veieu? És un alçament.” 

�és de cent anys després Catalunya ha vist com la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut 
ha deixat en no res l’autogovern de Catalunya. Aquesta sentència significa el final de la via autonomista 
i ens vol condemnar a una autonomia d’espoli i d’empobriment econòmic i democràtic. Però alhora, 
aquesta sentència ens mostra que el millor camí per avançar i progressar és la creació d’un Estat propi en 
el si de la Unió Europea. 

Els avantatges de disposar d’un Estat propi són molts i han estat exposats des de l’àmbit acadèmic i pro-
fessional. Amb l’Estat propi disposarem de tots els nostres recursos i acabarem amb l’espoli fiscal, que 

ens permetrà incrementar les pensions de la gent gran, millorar 
la sanitat i tenir una educació de qualitat. Els treballadors tin-
dran millors salaris i les empreses amb seu a Catalunya paga-
ran menys impostos, tindran més beneficis i obtindran més 
ajudes a la innovació, la recerca i el desenvolupament. Amb 
l’Estat propi disposarem d’infraestructures de primer nivell i 
apostarem per l’arc mediterrani que permeti als nostres ports 
ser la porta d’Àsia a Europa, i podrem gaudir d’un sistema 
aeroportuari que connecti Catalunya amb el món i d’una xarxa 
viària sense peatges. L’Estat propi donarà a tots els ciutadans 
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de Catalunya millors oportunitats i un nivell de benestar equiparable al dels països capdavanters del món. 

Sabem que l’objectiu no és fàcil. Res que val-
gui la pena és fàcil d’aconseguir. Ho hem de 
fer entre tots. El repte de constituir-nos en Es-
tat ens demana la màxima unitat i la fermesa 
de tot el poble, de la societat civil, i dels par-
tits polítics i moviments socials catalanistes. 
L’exemple que tot és possible quan estem 
units és la gran manifestació del propassat 10 
de juliol on més d’un milió de ciutadans van 
demanar unitat per la independència que ens 
porti a ser un Estat. Ara és el moment de fer 
el pas endavant amb responsabilitat, generosi-
tat i intel.ligència. 

És per tot això, que en aquests moments 
tant excepcionals de la nostra història fem 
una proposta a totes les persones que viuen 
i treballen a Catalunya, a la societat civil 
del nostre país, i a les organitzacions polí-

tiques catalanistes i als seus militants (Convergència Democràtica de Catalunya CDC, Esquerra Repub-
licana de Catalunya ERC, Esquerra Unida i Alternativa EUiA, Iniciativa per Catalunya Verds ICV, Unió 
Democràtica de Catalunya UDC, Candidatura d’Unitat Popular CUP, Entesa pel Progrés �unicipal EP�, 
Reagrupament Rcat i Democràcia Catalana DCat) a unir-se en la Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia amb els compromisos següents: 

1) Presentar una candidatura unitària a les properes eleccions al Parlament de Catalunya amb el compro-
mís de proclamar la independència i sotmetre-la a referèndum en la propera legislatura (2010-2014). 

2) Constituir el Govern de Catalunya per organitzar el procés cap a la creació de l’Estat català en el si de 
la Unió Europea. 

Fem una crida a tots els ciutadans que estiguin conformes amb aquesta proposta que s’inscriguin al web 
de (www.solidaritatcatalana.cat) i organitzin assemblees locals als seus municipis, el màxim d’unitàries 
possible, per constituir les Coordinadores Locals de suport a la coalició Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència. 

Des d’aquest moment, ens posem a treballar i ens comprometem a parlar amb totes les organitzacions 
socials i polítiques catalanistes per aconseguir que el màxim nombre d’elles formin part de la coalició 
Solidaritat Catalana per la Independència. 

Visca Catalunya! 

�oan Laporta i Estruch             Alfons López Tena            Uriel �ertran i Arrué 
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Despeses	i	ingressos	Casal	Catala	de	Vancouver	any	2009
    Any Fiscal de Gener a Desembre  
  
Concepte       2008 2009
  
Ingressos  
Quotes, donacions socis     2,095.00 1,730.94
Subvencio rebuda       2,207.22 4,267.46
Total Ingressos      4,302.22 5,998.40
  
Despeses  
Publicacio i enviament butlleti      -621.65   -855.48
Web Casal                -1,044.00   -850.00
Society Annual Report         -25.00        0.00
Annual Accounting Book revision      -315.00        0.00
Postal Box I despeses correspondencia     -454.60   -863.40
Checks order, bank fees         -47.13     -68.34
Biblioteca         -269.38   -242.28
Trobades i Aplecs        -672.86   -638.77
Teatre Saskatchewan       -514.26        0.00
Trobada a NY de la xarxa NordAmericana           -2,080.30
Cicle de Cinema en Catala         -194.74
Classes Catala        -360.00   -813.62
Total Despeses               -4,323.88      -6,606.93
  
Balanc a 31 Desembre         -21.66   -608.53

Comentaris:
El total d’ingressos del 2009 va ser de 5,998.40$ i el total de despeses de 6,606.93$, el que indica que 
s’ha gastat $608.53 mes del que s’ha ingressat.

Aquest any la subvencio rebuda de la Generalitat ha sigut de $4,267.46 i es va demanar per a cobrir les 
despeses de les classes de catala, despeses de funcionament, les despeses de la trobada de la xarxa 
nord-americana i del cicle de cinema en catala.
Les despeses dels Aplecs han sigut un total de $638.77, molt similar a l’any anterior. Mentre la Torro-
nada va ser parcialment financada per les aportacions dels socis assistents, l’Aplec de Primavera i La 
Diada de l’11 de Setembre van ser totalment financats pels recursos del Casal.

El total de diners al compte corrent del Casal al Royal Bank a 31 de Desembre del 2009 era de 
$5,706.8.2. Cal afegir que algunes de les despeses incloses en aquest sumari s’han pagat en el 2010 i, 
per tant, no estaven encara contemplades en el balanc del banc a 31 de Desembre del 2009.

Les subvencions de la Generalitat cobreixen el 80% del total de la despesa real i es demanen per a 
realitzar activitats especifiques. Aquestes activitats han de tenir per objectiu promoure la llengua i la 
cultura catalana i han de complir amb uns requisits minims que la Generalitat marca. Per tant, es impor-
tant que els socis contribueixin amb les aportacions anuals ja que aixi es cobreixen les despeses que la 
Generalitat no cobreix.
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La Catalunya dels 
segles X i XI, terra 
de pas de mercaders i 
viatgers de tota mena 
entre el califat de Còr-
dova i l’imperi Franc, 
cruïlla on convergien 

visigots i francs cristians, musulmans i jueus, és el 
centre d’una gran activitat intel·lectual amb base 
en monestirs i catedrals. Fruit d’aquesta activitat, 
el nostre país esdevindrà un dels focus de difusió 
dels grans avenços científics de l’Europa del mo-
ment. 

Aquest ambient cultural va atreure erudits de tota 
Europa. El monjo Gerbert d’Orlhac, futur papa 
Silvestre II, per exemple, hi va venir a estudiar. 
Ell seria el divulgador a Europa dels coneixements 
que hi va rebre. Entre d’altres, de les xifres índies, 
que nosaltres coneixem com a aràbigues, i de 
l’astrolabi.

Els centres religiosos i monàstics catalans com 
Ripoll i, en menor mesura, �arcelona, Girona o 
Cuixà, a més de conservar la cultura llatina, es van 
fer ressò de la ciència dels àrabs i dels jueus en 
un moment en què aquesta pràcticament no havia 
arribat a Europa, tret, evidentment d’al-Andalus i 
d’alguns llocs del sud de la península Itàlica on es 
va recuperar una petita part de la cultura grega.

Els benedictins de Ripoll van posseir una de les 
primeres biblioteques de què es té coneixement 
durant l’edat mitjana. A través de Ripoll es re-
introduïa a Europa una part de l’antiga tradició 
científica grega preservada pels musulmans 
d’Al-Andalus. A Ripoll, es tradueixen de l’àrab 
tractats d’astronomia i cosmografia. El mones-
tir d’Albelda, a la vall de l’Ebre, és un altre dels 
centres de referència quant a la introducció dels 
numerals aràbics a Europa. Els contactes entre 
Albelda i Ripoll estan documentats. Se sap que el 
977, el monjo d’Albelda Vigila és present en la 
cerimònia de dedicació de l’església del monestir 
de Ripoll.

També hi ha un acord general sobre l’origen 
català dels primers tractats –ja siguin traduccions 
o no- referits a la construcció i l’ús de l’astrolabi. 
Precisament, aquest instrument, d’antuvi més 
relacionat amb l’astrologia, però amb un vessant 
nàutic inqüestionable -el càlcul de les latituds- està 
molt vinculat amb Catalunya. L’astrolabi més 
antic d’Europa és català: construït al s. X segons 
el meridià de �arcelona, se n’atribueix l’autoria a 
Sunifred Llobet, ardiaca i arxiprest de �arcelona. 
Actualment, es conserva a l’Institut du �onde 
Arabe de París.

http://www.histocat.cat/index.html?msgOrigen=6&CODART=ART00705

Armand Sanmamed
29 de gener de 2010

La Catalunya de l’any 1000, centre difusor de cultura a Europa

PATUM
 Era la meva primera Patum d’arribat a Queralt.  
L’aire que puja de la plana refregant el faldar de carrasques et porta els sorolls d’avall fins i tot per sentir 
els lladrucs d’un gos o les botzines dels camions per la carretera de Pitues.
Aquell dijous, amb el sol menut de primavera i els pollancres repuntats de verd novell,  no calia pas parar 
l’orella a terra per sentir el so del tabal, que un fill de �erga, a aital hora, sent encara que sigui a Chiquin-
quirá.  Els sons de l’anunciada Patum, arribaven nets i senties la tremolor de la ciutat.
Era dimecres, la boira feia mar plana fins a �ontserrat solcant-la com un veler,amb la barqueta de Sant 
Llorenç del �unt i la gran nau del �ontseny.  A la tarda va estritllar. A la fosca la ciutat flamejava sense 
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    IN MEMORIAM

Com ja molts debeu saber, l’amic ,en Pere Cantó i Roca va morir a Victoria el passat dia 
29 de juny.

En Pere  -” Peret “ pels amícs -havia estat president i membre de la �unta del Casal des 
dels nostres inícis  com a Casal  Català de Vancouver. �a feia un grapat d’anys que s’en 
havia anat a viure a Victoria i la seva estimació pel Casal  i Catalunya feia que gairebé  
mai es deixés perdre una Diada, un Aplec o una Torronada... malgrat l’enrenou dels Fer-
ries i els trajectes des de l’illa de Vancouver per a arribar a les trobades.

En Peret era conegut per la seva fina ironia i no s’estaba d’orgues quan tenía  de donar la seves  opinións, 
- a vegades molt brillants i  acolorides ... - tan sí  fòs de política com  de religió, 
societat, etc. etc. Els qui el coneixiem de més aprop varem aprendre  a apreciar la 
seva sinceritat malgrat no estar-hi sempre d’acord.

En Peret era un gran joier i coneixía bé l’ofici. Ens haviem conegut a �arcelona  
als voltants de l’any 1952 i per les casualitats i designis  de la vida ens vam retro-
bar a  l’Alemanya a la mateixa ciutat (Pforzheim) ...i al mateix taller! Després s’en 
va anar a Suïssa i per molts anys varem perdre el contacte fins que ens retrovàrem 
a Toronto  ...al mateix taller!!! Llavors va venir a Vancouver l’any 1966 on el vaig 
seguir uns deu anys més tard. Hem compartit alegries, penes i treballs: Descansa 
en Pau amíc Peret 

Angel Calderer

cremar com l’esbarzer del Sinaí. Era el cercavila.
El dijous al migdia, amb el cel agrisat i l’aire lleuger sonava la música dels Turcs i Cavallets.  Senties la 
cridòria patumaire a plaça, l’espetec de les guites, el palmejar amb els nans nous després dels vells.  I els 
gegants.  Entremig un silenci que aquietava fins els faigs de l’obaga i el carrascar del solei.  Solemne i 
quiet, com una melodia gregoriana, havia arribat el so del ball de l’àliga, l’àliga de l’Evangeli.
�a vesprejava quan vaig passar davant de la �estressa de Queralt. Somreia complaguda i l’oreneta es 
delia per baixar a la ciutat d’una sola volada.
�a era vespre i plovisquejava, però hi  hauria Patum. La meva mare era al balcó de ca la �aria Francesa, 
just a tocar les guites. �o era al balcó de cal Ros. Hi vaig veure els primers salts.  Fins que no vaig poder 
més. Vaig baixar a plaça, amb la gent.  No en tenia prou.  Vaig saltar els plens amb el �oan de cal Ros. 
Els plens, a foc de fuets i la gent de plaça voltant sota la nuvolada plana de fum a mig aire enrogida pels 
fuets.
La gent era ja a la gresca del Vall. Assegut a terra sentia del silenci de la pólvora i de la vidalba trepitjada 
a la plaça deserta. La boira de la pólvora s’anava desfent.
I ho vaig entendre. Tant i més que els Pastorets, el vell poble cristià d’allà temps, xarbotant la joia de Déu 
feia ballar els dimonis.

�osep �aria �allarín / Capellà i escriptor


