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Vancouver, 7 de maig del 2019


Memòria d’activitats realitzades per el Casal Català 
durant l’any 2018- 2019 

Benvolguts membres del Casal Català de Vancouver. Des de la junta de 
Casal, ens plau enviar-vos la memòria de les activitats realitzades durant 
l’any 2018 i 2019. 


En resum, ha sigut un any on hem consolidat noves trobades com 
l’acampada a l’illa de Salt Spring i la Castanyada. També  hem començat 
noves trobades com la coral infantil del Casal, la dolça celebració de les 
mones de Pasqüa i els bunyols de Quaresma. En l’àmbit de difusió de la 
cultura catalana hem tornat a oferir classes de català. 


Referent a la comunicació, a mes a mes de la pagina web, les consultes a 
través del correu electrònic i la pàgina de Facebook, ara també ens podeu 
trobar a Instagram (ccatalavancouver). I a traves de Whatsapp s’han creat 
dos grups per compartir informació i ajudar a organitzar trobades a mes de 
les promogudes per el Casal.


Des de la junta, volem agrair a totes les persones que han col·laborat a que 
les trobades fossin un èxit:

- Albert Baques per oferir-nos la seva casa per celebrar el AGM d’enguany.

- Roger Caballero Folch per dirigir la coral infantil.

- Carme Alonso i Mario Carota per fer un Tio tan bonic i robust.

- José Rafael Teruel de Spain Gourmet Canada per generosament cedir els 

productes per la panera de Nadal.

- La Judit Julià per organitzar l’enviament de postals de Nadal als presos 

politics.

- A l’Imma Carbó que va compartir la casa i els coneixements de rebosteria.


Com a presidenta vull agrair de forma molt especial la labor de tots els 
membres de la junta, que dediquen moltes hores entre bambolines per a que 
el Casal sigui una realitat per a tots:

- Carles Roch-Cunill

- Elia Robles

- Eva Manuel




- Marta Sanchez-Blasco

- Mònica Soler


A continuació us detallem les actuacions que el Casal Català de Vancouver 
ha dut a terme durant aquest curs:


Acampada a Salt Spring Island del 25 al 26 d’agost 

El Carles Roch-Cunill ens va convidar a fer la segona acampada popular a 
Salt Spring Island. Una bona oportunitat per descobrir l’illa i gaudir de la 
natura. Us recordem que a Spring Island tenim la biblioteca catalana del 
Casal, un altre incentiu per anar-hi.


Celebració de la Diada el 23 de setembre de 2018 a Hume park 

El diumenge 23 de desembre ens vam reunir per celebrar 
la diada del 11 de Setembre a Hume park. Vam tenir la 
visita de catalans de turisme a Vancouver que ens van 
portar noticies de com s’esta visquen a Catalunya l’actual 
clima polític.


Castanyada el 4 de novembre de 2018 a Downtown  

L’Eva Manuel Carbó ens va obrir les portes de casa 
seva (i el seu forn) per celebrar la Castanyada.

Aquesta es una de les activitats, que junt amb la 
Torronada, aconsegueix atraure mes membres i 
simpatitzants. 


Els mes petits van ser els encarregats de preparar els 
panellets. Jutjant per la quantitat que va sobrar, s’en 
van sortir molt be, no en van quedar ni les engrunes.


Assaig Coral infantil el diumenge 2 de desembre de 2018 a Downtown 

El diumenge avanç de la Torronada, l’Eva Manuel Carbó va tornar a obrir les 
portes de casa seva als mes petits del Casal, que es van reunir, dirigits per 
Roger Caballero Folch, per preparar el debut de la coral. 


Trobades
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Tots junts van practicar cançons tradicionals 
catalanes i tot cantant van tenir la visita d’un 
personatge inesperat, el Tio!. Aquest any el Tio ha 
crescut molt. L’any passat no feia mes de 15 
centímetres i aquest any ja fa mes d’un metre de llarg 
i pesa molt! Un bon senyal, a veure si pot cagar mes 
que l’any passat. Els cantants de la coral no van tenir 
problemes en compartir els deliciosos gofres amb el 
Tio, amb la promesa que els cagaria un bon regal.


De part del Casal, volem agrair al Roger Caballero Folch que es va animar a 
dirigir una coral amb molta energia. I també volem agrair a la Carme Alonso i 
al Mario Carota per fer “créixer” un tio tan bonic i robust.


Torronada el diumenge 9 de desembre de 2018 a Douglas park  

El 9 de de desembre ens vam reunir per celebrar el 
Nadal, menjar torrons i fer cagar el Tio. 


En un ambient festiu vam enviar postals de Nadal als 
presos polítics, que la Judit Julià va organitzar. I vam 
poder agrair la feina que ha fet la Tania Colina durant 
tants anys per al Casal.




També vam sortejar una panera que va ser fornida amb 
productes que ens va cedir el José Rafael de Spain 
Gourmet Canada (www.spaingourmetcanada.com) 
desde el Casal, li volem agrair que la panera fes tant 
goig.


Participació a la reunió anual de la FIEC el 28 de desembre de 2018 

El dia 28 de desembre, la Mònica Soler va participar via streaming, a la 
reunió anual de la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes ).


A la trobada es va reflexionar sobre el paper que ens toca jugar als catalans 
de l'exterior. 

Com a data rellevant, es va parlar del creixement del nombre de catalans a 
l’exterior, especialment del creixement de la població infantil. Això implica 
que l’immigració actual no nomes afecta als joves, sinó també a les famílies. 
I es van discutir les implicacions d’aquest canvi demogràfic en la populació 
catalana a l’estranger.


Altres temes que es van discutir van ser buscar millor millors maneres de 
coordinar i treballar conjuntament entre tots els membres que componem la 
Catalunya Exterior.
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Bunyols de Quaresma el 13 d’abril del 2019 

El 13 d’abril l’Imma Carbó ens va ensenyar a casa seva 
com fer bunyols de Quaresma. 


Els participants van treballar de valent i van omplir 6 
safates grans de bunyols! 


Volem agrair a l’Imma l’iniciativa i el curs de rebosteria que va fer a tots els 
assistents.

 


Celebració de la Pasqüa amb Mones el 14 d’abril del 2019 a Downtown 

Una altra vegada a casa 
de l’Eva Manuel Carbó 
ens vam reunir per 
celebrar la Pasqüa amb 
un potluck i concurs de 
mones. 


Hem descobert grans 
artistes pastissers/es entre la comunitat catalana a B.C. moltes felicitats a 
tots els participants!


Actualització de la base de dades 

Seguim amb l’actualització de dades dels membres i simpatitzants. Aquesta 
tasca es important sobretot per a la gent de mes edat i que no utilitzen 
internet habitualment, el correu físic es el millor recurs que tenim per 
contactar amb ells.


Actuacions dirigides al col·lectiu de mes edat 

Referent als simpatitzants de mes edat del Casal, durant 
aquest any s’han realitzat diversos contactes telefònics i 
visites a alguns membres.


De cara l’any que ve, l’intenció es crear un sistema en el 
qual el grup pugui estar en contacte habitualment. 

Altres activitats
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Inicialment hem pensat en organitzar una cadena telefònica. Estem oberts a 
suggerències per donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu.


Difusió d’informació 

Aquest any el Casal ha creat un compte d’Instagram (ccatalavancouver), per 
difondre activitats i temes d’interes. Animeu-vos a seguir-nos!


També hem creat dos grups de Whatsapp, un per families (Amb Canalla a 
Vancouver) i un altre per joves sense fills (Perduts a Vancouver). Els grups 
son una forma àgil i ràpida per compartir informació i també per organitzar 
trobades entre els membres del grup sense necessitat que el Casal les lideri.

Si esteu interessats en formar part d’aquest grup, si us plau feu-ho saber. 


Aquest any hem seguit amb la pàgina de Facebook. S’ha incrementat el 
numero de persones que segueixen la pagina en 114 persones i en 58 
persones que els agrada la pagina del Casal. Una altra dada important es 
que estem a punt de tenir 1.000 seguidors!


A través de l’adreça de correu electrònic seguim responent els 
requeriments com informació general sobre Vancouver, informació turística, 
Working Holiday Visa (WHV), llicencies de conduir, com buscar feina, qualitat 
de vida a Vancouver… i algunes entitats ens contacten per conèixer la 
cultura catalana, com per exemple mes informació sobre el Tio.


La pàgina web del Casal (www.casalcatala.ca) permet a tothom de trobar 
informació del Casal i de contactar-nos a través del full de contacte i adreça 
electrònica. 


Contacte amb altres Casals Catalans 

Durant aquest any hem estat en contacte i hem col·laborat amb els altres 
Casals Catalans de Canadà (Ottawa, Toronto i Quebec ). Per proximitat 
també hem estat en contact amb el Casal Català de Seattle, als quals hem 
fet extensiva l’invitació a participar en els nostres esdeveniments.


Promoció de la Llengua Catalana 

Aquest any s’ha celebrat l’any Manuel de Pedrolo, escriptor que va néixer a 
l’Aranyó (a prop d’on van néixer els meus pares) i autor de “Mecanoscrit del 
segon origen”. El Casal ha promogut la commemoració del l’any Pedrolo a 
traves de Facebook.


El Casal també ha agraït a UBC la creació de la nova assignatura de 
Llengua i Cultura Catalana, i ens posem a la seva disposició per difondre la 
llengua i cultura Catalanes.
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El Casal amb molta il·lusió acaba de posar en marxa un projecte pilot de 
classes en Català infantils. Desitgem que les mes petits del Casal s’ho 
passin d’alló mes be aprenent el Català. I esperem que en el pròxim curs 
escolar puguem oferir classes de Català per adults.

 

Finalment, ens agradaria recordar que el Casal disposa d’una extensiva 
biblioteca en català amb servei de préstec. Podeu consultar les llibres 
disponibles a traves de la pagina web del casal (http://www.casalcatala.ca/
CasalBiblioteca/biblioteca.htm).


Suport per Eleccions Generals i al Parlament Europeu 

Aquest any s’han celebrat les eleccions generals al parlament i en breu se 
celebraran les eleccions al parlament Europeu. Els tràmits per poder exercir 
el dret a vot son complicats i les dades limit no son clares, tot el proces es 
confús. El Casal ha difós informació per aclarir dubtes i ha ajudat a realitzar 
els tràmits. El Casal  també ha participat en el grup internacional de 
Whatsapp “Ajudar a Votar” amb gent d’altres Casals i entitats Catalanes de 
l’Exterior com Sao Paolo, Mèxic, Miami, Lisboa, Roma, Texas, Argentina i 
Xile.


Objectius i propostes per l’any 2019 i 2020 

L’objectiu principal del Casal Català de Vancouver es ser un lloc de 
referencia per els catalans i simpatitzants que viuen a British Columbia. Ser 
un lloc de trobada i de difusió de la cultura i tradicions catalanes. 


Per aconseguir aquest objectiu tenim varies propostes:
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1. Continuar amb les trobades que s’han realitzat l’any passat i organitzar 
una nova trobada per celebrar la revetlla de Sant Joan. La data proposta 
es el 23 de juny. 


Altres trobades que s’ha proposat son: 

- Calçotada: no l’hem portat a terme per que ens trobem amb la 

dificultat de trobar calçots a British Columbia, però ens ha arribat 
noticies que al estat de Washington s’en troben. Es una idea que 
estem explorant.


- Cinema: aquesta podria ser una activitat que encaixaria a l’època 
d’hivern, quan les nits son mes llargues.


2. Començar una campanya per sensibilitzar de l’importància de fer-se soci 
del Casal. Actualment el Casal esta sanejat financerament, principalment 
gracies al suport que rebem de la Generalitat de Catalunya. Durant l’any 
que ve preveiem que el suport que rebem de la Generalitat es reduirà i 
haurem de buscar formes alternatives de finançar les activitats del Casal.


3. Seguir oferint classes de català per infants i estendre l’oferta de classes 
de català a adults. 


4. Durant els darrers anys hem notat un augment del número de persones 
que venen a Vancouver a treballar. Des de el Casal proporcionem 
informació i suport a la nova immigració (per donar-se d’alta consular, 
tràmits per fer el permís de conduir, funcionament del sistema de salut 
Canadenc, informació pràctica de Vancouver,…). Aquest pròxim any 
seguirem proporcionant suport i informació i ens agradaria poder crear un 
llibret de referencia amb informació pràctica de Vancouver i Canadà que 
s’ens requereix amb mes freqüència.


5. Referent al col·lectiu de major edat:

- Finalitzar l’actualització de la base de dades dels membres.

- Establir una forma de mantenir el contacte i de difusió d’informació 

amb aquest col.lectiu creant una cadena telefònica.

- Continuar contactant amb aquest col·lectiu amb trucades 

telefòniques i visites.


Finalment, el Casal es una iniciativa de tot/es, si teniu idees per a millorar i si 
voleu contribuir-hi o participar-hi poseu-vos amb contacte amb la Junta 
(vancouver@casalcatala.ca).


Amb l’il·lusió de fer el Casal un lloc per a tots m’acomiado fins a la pròxima.


Atentament,


Laia Antonijoan
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