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'Enguany hem portat el grup d’havaneres dels Rogers  de Calella a les 
Canàries' 
  

Entrevista amb el president del 

Casal Català de Tenerife, Francesc 

Almeda 

 

El Govern de Catalunya va reconèixer 

el 24 de març d'enguany el Casal 

Català de Tenerife i el Casal dels 

Països Catalans de Guayana 

(Veneçuela) com a comunitats 

catalanes de l'exterior a través de 

l'acord de Govern 56/2009 i el 

57/2009. El president del Casal 

Català de Tenerife, Francesc Almeda, 

explica els primers passos de la 

comunitat catalana a les Canàries. 

  

Com vas anar a parar a Tenerife? 

Quina és la teva història? 

Vaig venir a Tenerife per casualitat. 

Estava acabant els meus estudis de 

Direcció d'Empreses Turístiques a Glion (Suïssa), i tenia previst anar a treballar a Londres a l'Hotel 

Claridges. Unes setmanes abans de marxar, el director de l'Escola em va comentar que hi havia un 

antic alumne, el Sr. Huygen, que tenia un complex hoteler a Tenerife anomenat TenBel i que 

necessitava algú de l'Escola per ajudar-lo. Estem parlant dels anys 70. Em va agradar la idea i, a 

partir de llavors, Canàries sempre ha estat en la meva trajectòria professional. 

  

Què trobes a faltar de Catalunya? Quines diferències hi trobes amb casa teva? 

Bàsicament em falta l'ambient cosmopolita que es viu a Barcelona. La infinitat de possibilitats tant 

culturals com de formació. L'ambient que es respira a Barcelona és de ciutat gran i alhora petita, 

perquè un se sent molt còmode, com a casa. Una altra cosa que trobo a faltar són les estacions de 

l'any. Un clima d'eterna primavera com el que tenim aquí a Canàries és únic i molt agradable, però 

també m'agrada viure la tardor, amb els seus boscos amb infinitat de colors, o l'hivern amb les 

seves gelades i els Pirineus per a esquiar. 

  

Com es veu Catalunya a les Illes Canàries? 

Des del punt de vista econòmic, Catalunya és freqüentment la referència a seguir com a comunitat 

autònoma. La unió que presenten tots els partits polítics catalans quan cal afrontar temes d'interès 

comunitari és modèlica. D'altra banda, amb els grans moviments migratoris que estem vivint en 

aquests últims temps a les Canàries, ha millorat la sensació d'estar integrat en la societat canària. Es 

respira un ambient més relaxat i obert, passant a un tercer pla el fet d'ésser català i/o peninsular. 

  

Quan es va inaugurar el Casal Català de Tenerife? Com ha estat la seva evolució i quines 

activitats feu actualment? 

El Casal Català de Tenerife es va constituir el 6 de juliol de 2007. En una trobada de catalans de l'illa 

de Tenerife, vàrem decidir engegar el projecte. Cal tenir en compte que hi ha catalans amb més de 

30 anys de residència a Tenerife. A poc a poc els catalans que hi ha a l'illa ens van coneixent. Tenim 

ja gairebé 100 socis, i esperem continuar creixent. 

De totes les activitats que portem a terme, la més important la vàrem celebrar el gener. Vàrem 

organitzar la 1a Cantada d'Habaneres i vam portar els Rogers de Calella. Cada any celebrem també 

amb gran èxit la famosa calçotada. Fem portar els calçots de Reus. A més, fem una castanyada amb 

els corresponents panellets, i fem focs d'artifici per Sant Joan. 

  

Quins reptes de futur teniu? 

Tenim reptes importants com intentar aconseguir l'ensenyament de la llengua catalana a la 

Francesc Alameda

 

Página 1 de 2Butlletí

29/05/2009http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-Vicepresidencia/menuitem.d4...



Universitat de La Laguna, conjuntament amb l'Institut Ramon Llull (IRL) i amb Afers Exteriors i 

Cooperació de la Generalitat de Catalunya. La finalitat és ajudar qualsevol resident canari que s'hagi 

de desplaçar a Catalunya per raons de treball o d'estudis. Un altre repte és preparar la 2a Cantada 

d'Habaneres juntament amb una producció audiovisual, en concret, amb dues grans pantalles al 

costat de l'escenari que anirien passant diverses imatges i temes de Catalunya, i també imatges i 

temes de les Illes Canàries. 

 

  

Si heu rebut aquest butlletí és perquè prèviament us heu subscrit al servei. La Generalitat de Catalunya es compromet a utilitzar les 

vostres dades només per a la prestació del servei i a no divulgar-les a tercers. En qualsevol moment podeu accedir al vostre compte 

personal per cancel�lar la subscripció o modificar-ne les dades. 
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