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Carta de la presidenta

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
casal@casalcatala.ca
http://www.casalcatala.ca

La pluja ha minvat, però EL Xàfec !!! no
s’atura !
Després d’un periode d’interrupcióm el Casal
Català de Vancouver torna a publicar El Xàfec !!!,
el nostre butlletí per posar-nos en contacte amb
tots els membres.
Hi trobareu una mica de tot, anuncis tant del Casal
com d’altres entitats, organitzacions o del Govern
de Catalunya. També correspondència particular
oferint serveis, que pense poden ser del vostre
interes.
Com podeu veure a la portada, malauradament
hem de començar amb l’anunci del traspàs d’en
Mossen Josep Maria Ballarin, soci d’honor
de l’entitat. En Mossen Ballarin va tenir una llarga i
ben profitosa existencia, i sera ben recordat per a
tota la gent que se l’estimava. Fa uns quinze anys
ens va regalar tots els seus llibres fins el moment,
llibres que trobareu a la biblioteca del Casal. Us
encoratgem a llegir-los i gaudir de la seva prosa
amb el regust de la terra. Hi podreu sentir l’olor de
la pluja i el fum de la llar.

Benvolguts/des,
Com veureu en la memòria d’activitats,
el 2015 el casal va continuar sent un lloc
de trobada per als Catalans vivint a la
British Columbia. Es van organitzar tres
trobades: St Jordi (Maig), l’aplec d’estiu
(Juny) i la Torronada (Novembre) i es va
començar a treballar per posar els títols
de la biblioteca del casal a la xarxa.
De cara al 2016, estem organitzant un
cicle de cinema en català a la tardor i la
torronada al desembre. Havent
observant que el casal té un bon nombre
de famílies amb mainada, tenim
l’objectiu d’oferir activitats per a la
mainada a cada trobada. Per col.laborar
amb qualsevol de les iniciatives del casal
poseu-vos en contacte amb nosaltres a
vancouver@casalcatala.ca.
Finalment, m’agradaria donar les gràcies
a tots els socis i sòcies. El 2015, l’
existència del casal va dependre
principalment de les vostres quotes i
contribucions a les trobades. Per més
informació podeu mirar l’Estat de
Comptes 2015 que apareix en aquest
mateix butlletí.
Us convido a que compartiu aquest
butlletí amb altres Catalans vivint a la
British Columbia per a que s’en gresquin
i vinguin a coneixer el casal a alguna de
les nostres trobades.
En nom propi i de la junta del casal,
rebeu una cordial salutació.
Èlia Robles
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Per si voleu saber que passa a Catalunya….
http://www.elpuntavui.cat
http://www.ara.cat
http://www.vilaweb.cat
http://www.esportscat.com
http://www.politicacat.com
http://www.culturacat.com
Per radio en directe
http://www.ccma.cat/catradio/directe/catalunyaradio/

Cartes pel Casal
En
aquesta
secció
recollim
diverses
communicacions amb el Casal. Generalment
ofereixen serveis que pensem poden ser del vostre
interés.
Na Maria Gràcia Cornellà Font en ha enviat el
seguent email
Bona tarda, Em dic Maria Gràcia, sóc psicòloga a
Girona. Treballo en un despatx particular i, fa poc,
parlant amb una amiga que viu a Alemanya, em va
comentar que ella havia buscat, en ocasions, un
psicòleg amb qui poder parlar en català, i que
s'havia plantejat buscar un professional a
Catalunya amb qui poder seguir visites en línea,
utilitzant skype o altres programes. Em va semblar
una idea interessant, i per això em poso en
contacte amb vosaltres, per si hi hauria la
possibilitat de plubicitar-me a través del vostre
casal a persones que poguessin estar
interessades en aquest tipus de servei. Moltes
gràcies per endavant i no dubteu en preguntar-me
qulasevol dubte o en demanar-me clarificacions
sobre el que us proposo. Fins aviat
Si us interessen els seus serveis la podeu
contactar a

Maig 2016
mariagracia.cornella@gmail.com
Telèfon: 011-34-626 303 717
--------------Na Mireia Vancells Martí ens ofereix el
seul libre per descarregar de franc
PER SI EN VOLEU FER DIFUSIÓ... ÉS
UN LLIBRE MEU QUE ES
DESCARREGA GRATIS. GRÀCIES!
Hola!! D\'aquí a poc serà Sant Jordi. Per
celebrar-ho, ja pots començar a llegir
amb una tablet, ordinador o e-reader, un
llibre meu el PDF del qual està
disponible en descàrrega de franc. Cal
clicar enllaç i prémer el botó verd on hi
diu \"Gratis eBook en PDF\":
http://www.bubok.es/libros/246088/LACARPETA-DE-VILNIUSEdicio-ebook En
la imatge annexa veuràs de què va.
Bona lectura!! Mireia Vancells
http://www.bubok.es/autores/mireiavanc
ells
--------------Algú/na s’anima a ser entrevistat per
Catalunya Radio? Si us fa gracia Na
NURIA RIQUELME ZURITA (email:
nuriariquelme@gmail.com i teléfon 01134-93- 657 190 487)
ens ha enviat el seguent correu
Bon dia!!
Sóc Núria Riquelme de l'equip del
programa La Primera Pedra de RAC1.
Cada cap de setmana fem una agenda
d'activitats i intentem incloure també les
activitats dels casals o entitats catalanes
a l'estranger.
Ens agradaria parlar-ne amb el
responsable del casal i gravar 2-3 minuts
d'entrevista perquè ens expliqui una
mica què feu al casal. Ja ens direu si us
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encaixa, si us va bé i a quin telèfon trucar ;)

Colonies d’Estiu Oganitzades per la
Generalitat
L'Agència Catalana de Joventut té la gentilesa de
fer-nos adreçar per incloure els infants i joves (de 8
a 16 anys) residents a l'exterior perquè tinguin
l'oportunitat de participar de la campanya
d'estades d'estiu que organitza la Generalitat de
Catalunya.

S’ofereixen dues alternatives
Una estada adreçada exclusivament als
catalans residents a l’exterior (de caràcter
multiesportiu combinat amb reforçament (lúdic!) de
la llengua catalana. L’estada seria de 10 dies a la
Molina (Cerdanya) i es desenvoluparia durant la
segona quinzena del mes de juliol
(aproximadament entre el 14 i el 23 de juliol). El
preu aproximat de la proposta de la qual trobareu
tots els detalls en el document annex a aquest
correu és de 540€ que inclou l’estada, la
manutenció i les activitats.
Per aquelles famílies que no tinguin
disponibilitat per la segona quinzena del mes de
juliol o bé prefereixin que els seus participin en
estades amb els catalans residents a Catalunya,
l’Agència Catalana de Joventut ens ofereix la
reserva de places a totes les estades que
organitzaran en el marc del programa l’Estiu és teu
i que podeu trobar detallades a
www.estiuesteu.cat<http://www.estiuesteu.cat>. El
període de preinscripció pels catalans de
Catalunya acaba el proper 29 de març però en el
cas dels catalans a l’exterior aquest període
s’allargarà. Tots els detalls sobre el procediment i
període d’inscripció us seran detallats els propers
dies. Aquesta proposta ofereix la possibilitat,
doncs, de poder triar la localització de l’estada o el
contingut de la mateixa.
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En el cas que estigueu interessats (el
termini d'inscripcions a Catalunya ja està
tancat) podeu adreçar-vos a
estiuesteu@gencat.cat per informar-vos
i formalitzar les inscripcions.
Al Casal disposem de mes informació. Si
esteu interessats no dubteu a enviar-no
un correu i us passarem la resta
d’informació

Servei de Retorn
La Fundació Cecot Persona i Treball
ofereix orientació i assessorament
laboral a catalans i catalanes que
retornen a Catalunya després de residir
a l’estranger, gràcies al suport de la
Direcció General per a la Immigració de
la Generalitat de Catalunya. El servei,
totalment gratuït per a l’usuari, consisteix
en l’acompanyament per a la cerca de
feina a aquelles persones que han tornat
recentment a Catalunya, o bé que tenen
previst fer-ho de manera imminent, amb
accions individuals i grupals.
Les inscripcions es poden realitzar a
través d’aquest
enllaç: www.cecot.org/serveiretorn
Per a qualsevol aclariment o qüestió, si
us plau contacteu directametn a Cecot

Radiografia de la població catalana
resident a l’exterior.
El passat 17 de març, l'INE (Instituto
Nacional de Estadística), ha publicat les
dades del 'Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero' (PERE)
tancades a dia 1er de gener de
2016. Aquestes dades de l'INE
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s’elaboren sobre la base dels registres consulars i
inclouen la població inscrita per votar [els que
formen part del CERA (Cens Electoral de
Residents Absents)] i els menors de 18 anys.

La pluja em feia feliç:
aigua convertint-se en neu.
Volia que el fred seguís,
que l'hivern fos sempre meu.

Segons les dades de l'INE, un total de 264.034
catalans estan inscrits als consolats espanyols
d’arreu del món (un augment de 21.964 en un any,
el més alt de la història migratòria recent) mentre
que la xifra d’espanyols inscrits s’eleva
a 2.305.030 (un augment de 121.987 residents
exteriors en un any, un augment del 5,6%).

Un no es pot resignar.
Coses tristes fan content
si s'aconsegueix canviar
el punt de vista i la ment.

Això representa un augment de 120.032 catalans
residents a l’exterior entre 2008 i 2015 quan
s’inicia el moviment migratori degut a la crisis i es
consoliden moltes situacions familiars que passen
d’emigració temporal a emigració de llarga durada.
_______________________________________
A la Neu
La pluja em posava trist,
però em negava a acceptar
aquest sentiment tan vist.
L'havia de transformar .
No em volia queixar
de l'hivern ni del mal temps.
I quina em vaig empescar
per evitar ensopiments.
Era un fet elemental.
Quan queia aigua a la ciutat,
el mont quedava nevat.
Era la qüestió vital.
Vaig anar a fer esquí.
Sobre fulles de metall,
es tractava de gaudir
tot baixant pendent avall.
Muntanyes blanques d'argent.
De la serra en vaig fer el cim,
diversió en estat sublim
patinant esquena al vent.

Roger Gilabert i Oriol
Consoci del Casal Català de Vancouver

Receptes
Mousse de xocolata i alvocat
Nivell de dificultat: fàcil
Temps de preparació: 5 minuts
Porcions: per omplir 4 vasos de cafè
(mida expresso)
Ingredients:
- un plàtan madur congelat (si el talleu a
rodanxes avanç de congelar-lo us serà
mes fàcil. Com mes madur millor, es una
bona forma d’aprofitar aquells plàtans
massa madurs)
- 3 cullerades de cacau en pols
- 1 alvocat fred i madur (fred de la
nevera val, no cal congelar-lo)
- 2 cullerades de mel (també ho hem
provat amb xarop d’erable i ens ha
funcionat. Ho podeu ajustar segons la
dolçor que vulgueu, amb plàtans molt
madurs no cal tanta mel)
- 1 cullera de postre de suc de llimona
- 1 cullera de postre d’extracte de vainilla
- 2 cullerades d’aigua freda
- un petit pessic de sal
Opcional:
- 1 o 2 cullera de postre d’Amaretto
- 1 cullera de postre d’extracte
d`ametlles
- 1 o 2 culleres de postre de stevia
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- una mica de pols de cacau o trossets de xocolata
per decorar

Potser els Catalans residents a
l’extranger aviar podrem votar!

1A - Si teniu un robot de cuina (food processor),
barregeu tots els ingredients fins que sigui una
pasta cremosa. Com que la mida dels alvocats i
els plàtans son molt variables, aneu afegint la
quantitat de plàtans i alvocats de mica en mica. La
proporció adequada es que hi hagi igual quantitat
de plàtan que d’alvocat.

El Govern de la Generalitat va acordar el
Passat 19 d’Abril definir les línies
d'actuació per implementar el vot
electrònic dels catalans residents a
l'estranger. "Hem d'evitar la vergonya del
27-S", va apuntat en roda de premsa la
consellera de Governació, Meritxell
Borràs, en referència a les traves que
van patir els ciutadans que viuen fora del
país per participar als últims comicis al
Parlament. "D'un vot potencial de
200.000 persones, només van fer-ho
14.000 persones", ha recordat Borràs.

1B - Si no teniu un robot de cuina (food processor)
i feu servir un milipimer (hand blender), feu servir
plàtans sense congelar. Barregeu-ho tot amb el
milipimer (hand blender) i poseu-ho al congelador
durant 1-2 hores. Treïeu-ho del congelador 15-20
minuts abans de menjar i remeneu-ho per que
tingui una consistència cremosa.
Opcional:
- Si voleu podeu endolçar-ho amb stevia.
- Per que sigui extra especial hi podeu afegir una
mica d’Amaretto, o si voleu evitar l’alcohol podeu
utilitzar extracte d’ametlles.
2 - Ompliu els vasos de cafè amb la mousse i ho
podeu decorar amb polsim de cacau o trossets de
xocolata.
L’alvocat es un ingredient sorpresa, es estrany
trobar-lo en postres, proporciona una gran
cremositat a la mousse i fa bona parella amb el
cacau i el plàtan. Intenteu que els comensals
endevinin quins ingredients hi ha, segur que ningú
ho encerta!
Atreviu-vos a fer la recepta, no us en penedireu!
Laia

En primer lloc, l'executiu durà a terme
accions per avaluar el model electrònic
més adequat per garantir l'exercici del
dret de sufragi a les persones que viuen
a l'exterior. "Hem de garantir que el
procés sigui segur, secret i transparent",
ha reivindicat Borràs. La Generalitat
també s'encarregarà de tots els
aspectes jurídics, de manera que caldrà
un decret de regulacions
complementàries "per tal que es prevegi
l'opció del vot electrònic amb total
seguretat jurídica".
D'altra banda, caldrà determinar els
requeriments tecnològics necessaris per
implantar el vot electrònic i garantir la
integritat, privacitat i la transparència del
procés mitjançant la creació d'una
plataforma de votació segura. Segons
Borràs, la Generalitat s'haurà de posar
en contacte amb la Junta Electoral
Central i l'Oficina del Cens Electoral.

PS La recepta en angles la podeu trobar
aquí http://www.hemsleyandhemsley.com/recipe/c
hocolate-avocado-mousse/
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Mossen Josep Maria Ballarin (1920-2016)
El nostre benvolgut consoci, el popular capellà i escriptor Josep Maria Ballarín va traspassar el
passat divendres 18 de Març a Berga a l'edat de 96 anys. Molt conegut per la seva presència
als mitjans de comunicació i per la seva profusa producció literaria.
Mossen Ballarin, practicava un model d'Església que practicava, molt proper a la gent. Una
Església que no idealitzava però que tanmateix s’estimava. La seva era una Església que
defugia de conceptes com la Parusia (llegiu Mossen Tronxo !), mentre que es dedicava a trobar
el Crist entre nosaltres. Aquest model va influencia fortament la seva obra, tot unint des de la
ironia el missatge evangèlic amb la quotidianitat més actual.
Mossen Ballarín va néixer a Barcelona el 8 de febrer de 1920. Durant la Guerra Civil espanyola,
va se mobilitzat pel bàndol republicà per formar part de l'anomenada lleva del biberó, que va
participar en la cruenta batalla de l'Ebre. Un cop acabada la guerra, va ser internat en un camp
de concentració i posteriorment va continuar el servei militar a Zamora. Un cop desmilitaritzat, a
mitjans dels anys quaranta, va iniciar els estudis de teologia al Seminari de Solsona, d'on
també va ser prefecte i professor durant sis anys. Des del 1953 fins el 1993, vas ser rector del
santuari de Santa Maria de Queralt, des d'on va començar a escriure. Va viure els seus últims
anys com a capellà a Gòsol.
La seva trajectòria literària conté més d'una trentena de llibres escrits, entre els quals la
novel·la Mossèn Tronxo (1989), que es va convertir en tot un èxit de vendes, i Santa Maria, pa
cada dia, que va rebre el premi Ramon Llull de novel·la el 1996.
Altres novel·les de la seva trajectòria com a escriptor són Francesco(1966), Mossèn
Tronxo (1989), Tronxo, m'hi torno (1994), Santa Maria, pa cada dia (1996, premi Ramon
Llull), L'illa del Guacamai(2006) i Pluja neta, bassals bruts (2013), el recull de relats El bon Déu
dels bolets (1999), i l'autobiografia Retrat d'una vida (1993). En totes elles, va intentar unir el
missatge evangèlic amb la quotidianitat més actual sota el prisma d'un capella de poble
fortament identificat amb la terra i am el poble.
També va ser col·laborador habitual de diversos mitjans com l'Avui, El Punt Avui, Serra
d'Or,Saó, Qüestions de Vida Cristiana i a diversos programes de ràdio i televisió a TV3 i
Catalunya Ràdio.
El seu el seu últim article, Queralt, va ser publicat el 27 de febrer passat El Punt Avui,. En el
penúltim article, Sóc Vell , Ballarín assegura: “He trobat la pau, la companyia i l'amistat allà on
el capellà l'ha de trobar”.
El 1995, va rebre la Creu de Sant Jordi el 1995. En les eleccions del 27 de setembre, Ballarín
va tancar la llista de Junts pel Sí a Lleida.
Mossen Ballarin va ser soci d’honor del Casal. La nostra biblioteca conte la majoria dels seus
llibres que ell, molt generosament, ens va regalar. Potser que ara sigui el moment per fer una
nova lectura de la seva obra.
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Republiquem un article d’ en Mossén Ballarin publicat en aquest butlleti el Maig del 2009.
Sant Jordi
Prop d'Esparta, en els frescos de l'adormida ciutat franco-bizantina, de Mistra, Sant Jordi dóna
la cara, els peus ben plantats a terra, les mans crispades al pom de l'espasa. Va vestit de
soldat i té la mirada extàtica.
En totes les esglésies de Grècia, velles o noves, hi trobareu Sant Jordi, el que coneixem, amb
el cavall, la donzella, el drac i l'escut amb la creu.
Em van preguntar:
-Perquè els de Roma heu tret Sant Jordi? És el patró del nostre país.
-També ho és del meu i d'Anglaterra i de Rússia.
Vaig haver de donar moltes explicacions.
A Egipte, Sant Jordi és a totes les esglésies coptes, gairebé a totes les cases cristianes. Té la
cara més morena, la barba més negra i la mirada més extàtica.
També és el que coneixem amb el cavall, la donzella, el drac i l'escut amb la creu.
Em van preguntar:
- Perquè els de Roma heu tret Sant Jordi? És el patró del nostre país.
-També ho és del meu. I d'Anglaterra, de Rússia, de Dinamarca, de Londres, de Gènova,
d'Osca i de molts altres llocs.
Vaig haver de donar moltes explicacions una altra vegada.
Ros o morè, amb barba o sense, amb cara de marxant de Barcelona, de mariner genovès,
de knigh anglès, de cossac rus o d'italià de ladolce vita, Sant Jordi és a tot Europa i més enllà.
De manera que els nostres savis-crítics-historiadors-litùrgics se'ns han cobert de glòria. Pel que
sembla tenen els seus dubtes científics i pensen que potser, potser, Sant Jordi no ha existit
mai, i ens han deixat amb el cavall, el drac i la donzella, sense cavaller. A hores d'ara, si
tinguessin raó, el drac ja s'hauria empassat la donzella, estaria rossegant les casses del cavall,
i bon profit.
Però al món hi ha ànimes de donzella. Alguna llança les protegeix.
No sé si a vella Capadòcia va existir mai algun soldat màrtir que es deia Jordi. Però algun
soldat deuria morir-hi màrtir. Potser és deia Kekaumeno o Nicèfor o Stilianos o Espiridió. És
igual. D'arribada al cel li van posar Jordi i li van donar la feina de ficar-se entre cavalls, dracs i
donzelles. Aquest és el nostre Sant Jordi.
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Un país és com una donzella. Passa, potser segles, adormit a la cova del drac i algun país,
com el nostre, ha volgut ser vetllat per Sant Jordi.
Avui som tan savis que no necessitem patrons. Tirant llarg, els creients pensem que hi n'hi ha
prou que Déu ens vetlli per Ell mateix, sense ningú entremig.
Però Déu ha volgut que li diguéssim Pare. Tenir Pare vol dir tenir germans. Tots som una
família. No és estrany que, en vells temps, els creients penséssim que algun germà,
especialment, ens mirava des de dalt i ens donava, de tant en tant, un cop de mà, al costat del
Pare.
Estem tan poc avesats, a l'univers poètic, que potser aquestes ratlles faran riure. Jo m'ho miro
a l'inrevés. Tot això és tan poètic que ha de ser cert. Només és cert el que és poètic.
Seguim. Fer de patró no deu ser fàcil. A Amfissa enfilat sobre la capa d'oliveres de la Focida, hi
ha un castell català. Vaig pensar en els almogàvers que cridaven:
-Sant Jordi!
Però els grecs també cridaven:
-Agios Geórgios!
No crec mai que Sant Jordi ens hagi ajudat a guanyar batalles. I en aquest cas Sant Jordi es
deuria estimar més els que defensaven casa seva.
Ell, Sant Jordi, és un bon home que només ens guarda dels dracs. Sobretot dels dracs que
portem a dintre, que volten pels nostres carrers. El pitjor drac dels catalans som nosaltres
mateixos. Amb el nostre seny, el nostre roc a la faixa, la nostra “avara povertà”, la nostra
murrieria que resa a Sant Jordi i dóna llonguets al drac, com deia Guerau de Llost.
Aquest país nostre es com una donzella. Hem passat llargues anyades a la cova del drac,
adormits en les nostres misèries. Però, també, a cada tombant, ens hem desvetllat no gaire
sencers, no gaire forts. I malgrat tot, vivents. Podem creure que algú ens vetllava.
Encara som vius.
Sant Jordi, per als creients, encara és ací, amb nosaltres.
Amb la rosa i l'escut d'argent amb la creu de güella

Josep Maria Ballarín / Capellà i escriptor
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Sabieu que el Casal té una biblioteca ?
Doncs si, el Casal disposa d’una biblioteca que esta a l’abast dels socis. Podeu consultar el
cataleg a
http://www.casalcatala.ca/CasalBiblioteca/biblioteca.htm
Degut a que s’ha traslladat de casa de l’Angel Calderer a casa del Carles Roch, la biblioteca
esta
Majoritariament dintre de capses, es a dir si demaneu un llibre l’haurem de cercar ! Cap
problema,
Pero vol dir que potser tardi una mica en arribar-vos.
Per contactar la biblioteca i sol.licitar llibres envieu un correu a biblioteca@casalcatala.ca
Els llibres sol.licitats us els enviarem per correu, i ens els torneu tambe per correu en un termini
raonable de temps.

Memòria d’Activitats 2015
Enguany el Casal fa oficialment 20 Anys !
El 2015, el casal va celebrar 20 anys com a difusor/ambaixador de la cultura catalana a la
British Columbia. Després de 20 anys, el casal continua sent un lloc de trobada per als
Catalans amb l’objectiu de fomentar i difondre la cultura dels Països Catalans a la British
Columbia.
La Nova Junta
El mes de maig la Junta es va renovar en la seva totalitat. Aquesta és la junta actual:






Presidenta Èlia Robles
Vicepresident Angel Calderer
Tresorera/Vocal de Publicacions Tània Colina i Trueta
Vocal Marta Sánchez
Vocal Carles Roch i Cunill
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Aplec de Primavera i Renovació de Junta AGM
Diumenge 29 de Maig 2016 a Hume Park
A partir de les 12 del migdia !. El format es pot-luck, per tant lluir-vos amb les vostres habilitats
culinaries! Tanmateix, si no teniu temps, el magret d'ànec i el paté de foie-gras, malgrat que
siguin envasats, són certament molt apreciats.
Hi hauran jocs per a la mainada amb animadora/mainadera inclosa. Mentre ells s'ho passen bé,
els grans farem el nostre AGM (Annual General Meeting) per aprovar els comptes (mes avall)
Si teniu interes per ser membres de la Junta, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres (al
correu del Casal: vancouver@casalcatala.ca). La junta actual esta disposada a continuar si no hi
ha ningu/na que ens vulgui reemplaçar, cosa que us encoratgem fermament a fer!.
Aquest any, es presenta la següent junta:
Elia Robles - Presidenta
Tania Colina - Tresorera
Laia Antonijoan.- Secretaria
Marta Sanchez – Vocal Comunicacions
Carles Roch-Cunill - Vocal Biblioteca
Com sempre, encoratgem a qualsevol que vulgui treballar a presentar-se, be afegint-se a la junta
proposada o com a junta alternativa. Al cap i la fi, el Casal es una matriarquia democràtica!
El Casal som tots. Tots n’hem de contribuir! Animeu-vos!

Estat de Comptes 2015
Concepte
Quotes socis i contribucions membres a
les trobades
Lloguer bustia – PO Box
Funcionament- segells, pagina web
Trobades i Aplecs
St Jordi: $395.74
Aplec estiu: $107
Torronada: $625.38
Total : $1,128
Imprevistos/Fons de reserva

Ingressos- $
$1,325

Totals

$1,876

Despeses-$

$408.92
$338.92
$1,128

$551
$ 1,876
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Torronada 2015
Com ja es tradició, va haver-hi pa amb tomàquet i amanides, pot-luck i evidentment, Torrons a
dojo!.

Aquest cop també varem tenir molta mainada que s’ho va passar d’alló més bé tot estoma-cant
al Tiò per fer-lo cagar!.

Mes fotos a
https://plus.google.com/photos/117653642410433238042/albums/6222797811106013105?auth
key=CLyd_tzHoI_1aw
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Casal Català de Vancouver
Quota de soci per l’any 2016
Podeu pagar per correu fent un taló i enviant-lo a nom de:
Casal Català de Vancouver
Box 2151 Station Main Terminal
Vancouver, BC V6B 3V3
Canada
Nom: ________________________________________Telèfon:________________
Adreça:__________________________Codi Postal: _______ Ciutat:_____________
Telèfon: __________________________E-mail: ____________________________
Si us plau feu els xec a nom del Casal Català de Vancouver
Les quotes dels membres permeten al Casal de continuar les activitats que portem a
terme. Cal estar al corrent de pagament per a rebre El Xàfec i les altres communicacions
del Casal.
Les quotes pel 2016 són :
 Famíliar
 Individual
 Estudiant/Jubilats

$45
$30
$15

Nota : Si per les raons que siguin, no podeu satisfer cap quantitat, poseu-vos en contacte
amb qualsevol membre del Junta
Moltes gràcies pel vostre recolzament.
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