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Viatge a New York (NY), San Francisco (CA) i Montreal 
(Quebec - Canadà) 
Del 20 de setembre al 9 d’octubre de 2013 
 

CONSIDERACIONS DEL VIATGE 
Introducció 

vui comencem una aventura, al mateix temps il·lusionant i feixuga: creuem 
l’Atlàntic per visitar les ciutats de New York, San Francisco i Montreal, a 
Quebec. 

 
Tot arrenca del fet que, jo particularment, sempre he tingut un mite que era veure i 
pujar als tramvies de San Francisco, però com era un tema complicat i car, sempre 
l’havíem ajornat.  
 
Per no fer de cop un viatge molt llarg fins a la costa oest dels EEUU, vaig preveure fer 
uns dies a New York (sempre es bo passejar per Manhattan) i, a la tornada, parar a 
Montreal per conèixer una mica el Quebec i veure alguns rellotges de sol (i, també, no 
ens enganyem, trepitjar un nou país). 
 
Desprès d'un parell de mesos planificant el viatge, avui el comencem. Ens espera una 
llarga jornada, dons hem sortit de Centelles a les 6 del mati, per anar a Barcelona i a 
l'aeroport, i, a les 10:45, l'avió de la United Airlines, s'enlairava cap a New York 
(Newark). Tenim 8 hores de trajecte i esperem arribar a les 13:05 hora local. A 
Newark ens espera un cotxe que ens portarà cap a l'hotel, al centre de Manhattan. En 
el viatge hi tenim inclosos els trasllats de i als aeroports. 
 
 

1er dia - Divendres dia 20 de setembre - New York 
esprès de 8 hores i 6400 kms de viatge, hem arribat a New York a les 13 
hora local i, tot just arribar, hem començat el “via crucis” de controls i esperes: 
immigració, maletes que no sortien, duanes, etc. Finalment, ens en hem sortit i 

ens esperava la primera sorpresa del viatge.  
 
Ens han vingut a recollir en una limusina de les de pel·lícula, tipus Richard Gere, per 
dur-nos a l'hotel. Això si que es anar de “guiri” total.  
 

L'hotel (Grand Hyatt) esta molt cèntric, a tocar de l'estació central i la 5a. avinguda, i 
es esplèndid, amb unes instal·lacions molt modernes i l'habitació es espectacular amb 
dos llits que cada un es més gran que el de casa. Estava molt ple perquè aquests dies 
hi havia un congres d'arquitectes. Als ascensors s'hi sentia parlar espanyol amb certa 
freqüència. 
 
Hotel en condicions, amb unes instal·lacions renovades, espaioses i ultra modernes. 
Curiós mecanisme tàctil per encendre els llums. No hi ha wi-fi lliure (9,99 $ per dia, 
molt car).  
 
Hem deixat les maletes i hem sortit a donar una volta per la zona, per situar-nos. 
Estem a tocar de l'estació on hi ha de tot, fins i tot un mercat amb producte fresc, des 
de fruita i amanides, fins a plats preparats, carn i peix fresc.  
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Ja tenim solucionats els sopars d'aquests dies. També hem comprat les targes de 
transport i ja poden anar amunt i avall sense problemes. 
Estem molt cansats i a les 6 ens retirem a l’habitació a descansar i sopar una mica.

2nd dia - Dissabte dia 21 de setembre - New York 
esprès de dormir força be (pràcticament no hem notat el “jet lag”), hem 
començat la jornada esmorzant en una espècie de cafè - granja a la Grand 
Central.  

 
A continuació hem anat cap a Staten Island per veure un rellotge de sol (el primer 
d'ultramar). Per arribar-hi, hem agafat el metro, el ferry i el tren de Staten Island. 
Durant el trajecte amb el ferry, hem gaudit de les magnifiques vistes de la badia del 
Hudson (Lower Manhattan, Liberty, etc.).  
 
Aquesta zona de Staten Island, esta configurada de cases unifamiliars, amb jardí, al 
millor estil de l'american life, tal i com surt a les pel·lícules. 
 
Amb tot això, com que ja eren més de les 12, hem tornat cap a Manhattan per buscar 
lloc per dinar. Hem dit de provar a l'estació i hi hem encertat, ja que hem menjat a lo 
americà, una hamburguesa amb formatge, que, per cert, estava molt bona i a un preu 
raonable. Possiblement hi tornarem. 

 
En acabar de dinar hem anat a l'hotel a descansar una mica fins a les quatre. 
 
Ens hem llevat hi cap al Rockefeller Centre, on teníem entrada per pujar a 
l'observatori del pis 67. La vista es espectacular, encara que res com era el que es 
veia des de les Twin Towers. Comentàvem amb la Teresa que, tot i sent interessant de 
veure, aquesta vegada no tenim l'impacte que ens va produir la vista de New York el 
primer cop fa vint anys. 

 
Al baixar del Top of the Rock, hem voltat una mica pel hall del Rockefeller, hi han les 
pintures murals d'en Sert, i per la 5a avinguda per comprar alguns records i postals. 

 
Hem passat pel Market a comprar aigua, llet i fruita, i cap a l'habitació de l'hotel a 
descansar. Hem fet força cosa i el dia ha estat llarg i amb molta calor. Havien dit que 
plouria i refrescaria però d’això, de moment, res. Hem carregat la maleta de jerseis i 
camises de màniga llarga i esta fent calor d'estiu. 

 
3r dia - Diumenge dia 22 de setembre - New York 

quest mati tenim una sortida contractada perquè ens portin a veure una 
celebració religiosa Gospel. A les 9, desprès d’esmorzar al mateix hotel, érem 
al lloc de trobada a 10 minuts del nostre hotel. Érem un grup d'unes setze 

persones. 
 
Abans d'anar a l’església on teníem reservat lloc, ens han portat a donar una volt per 
la Columbia University i la tomba del general Ulisses Grant, heroi de la guerra civil 
americana.  

 
Al voltant de l'edifici hi te uns bancs de trencadís que diuen que estan fets en 
homenatge a Gaudi. Son molt "cutres" i una burda imitació dels del Parc Güell. 
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A l'hora érem a Harlem a l’església baptista on es feia la celebració dominical i el cor 
parroquial canta himnes religiosos Gospel. 

 
Tot plegat ha estat una mica rotllo i amb mes sermons i avisos d'activitats parroquials 
que no pas musica. Aquesta gent tenen un gran muntatge turístic. Harlem esta ple 
d’esglésies i totes tenen cues de turistes per veure l'espectacle. Un cop vist, no cal 
tornar-hi. 
 
Al tornar, desprès de força estona de congestió de transit, a quarts de dues, hem anat 
a dinar a l'estació, al mateix lloc que ahir. Hem tornat a dinar una molt bona 
hamburguesa, i cap a l'hotel a descansar una mica. 
 
Passades les quatre hem sortit per anar al Central Park. A mes dels rellotges, hem fer 
una mica de mitòmans i hem visitat l'edifici Dakota, on vivia i van matar a John Lenon, i 
la zona del Park anomenada Stranswerry fields, on hi ha el mosaic d'Imagine en 
memòria d'en Lenon. 

 
Finalment, al carrer 72nd hem agafat un bus fins a la 5th Av i cap a l'hotel, passant, 
primer, per una botiga de souvenirs per veure les andròmines que hi tenen. hi hem vist 
unes samarretes que ens ha agradat. 

 
4rt dia - Dilluns dia 23 de setembre - New York 

vui hem hem anat al Metropolitan Museum, on hem vist alguns rellotges de sol 
de museu i, de pas, alguna cosa d'Egipte. 

 
Seguidament, amb autobús, hem anat cap als Cloisters. L’autobús semblava una 
tortuga, molt lent i amb una parada cada 2 carrers; el trajecte ha durat més d'un 
hora. Al arribar ja era l'hora de dinar i ho hem fet a l'estil americà, es a dir, menjant 
un sandwich a la cafeteria del museu. 
 
Desprès de dinar hem visitat el museu dels Cloisters. De l'altra vegada que el varem 
visitar, el teníem mitificat i em semblava més gran del que és en realitat i amb més 
quantitat d'obra romànica. 
 
L'hem visitat i, de tornada, ens hem aturat a veure un parell de rellotges, a la 
Columbia University. 
 
Aquí hem donat per acabada la jornada i hem anat fins a Times Square i, des d’allà, 
a peu, cap a l'hotel, aturant-nos a sopar una mica en una espècie de pasta - pizza 
que hi ha al 42 th Str. a tocar de la 5 th Avenue (hi hem menjat força be, a un preu 
correcte i, hem trobat una llauna de Coca Zero en forma d'ampolla (molt curiosa). 
 
Desprès de sopar,  cap a l'hotel a ordenar papers i preparar la ruta per demà. 

 
5e dia - Dimarts dia 24 de setembre – New York 

vui hem dedicat el mati a recórrer la zona de Queens cercant uns rellotges de 
sol. El primer era al parc de Flushing Meadows, on hi ha l'estadi del US Open 
de tenis, al Hall of Science (Museu de la Ciència). Quan hem vist el rellotge 

encara no li donava el sol i, per fer temps, hem entrat a la botiga del museu i el fer 
temps ens ha costat 35 $ en xorrades. 
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Hem tornat cap el centre de Queens, a la zona mes propera a Manhattan i, de dos 
rellotges que hi teníem, n'hem vist un, molt bonic, al pati d'un col·legi. L'altre no l'hem 
trobat. 
 
Queens es una zona molt degradada, on viuen una majoria de llatins (hi ha quantitat 
de rètols en espanyol), molt bruta i amb imatges típiques de les pel·lícules, com els 
carrers a sota de les vies del metro enlairades.  

 
També s'hi troba una cosa molt comuna a aquest país: quantitat d’esglésies de multitud 
de religions i sectes; a vegades sembla que es reuneixen quatre i constitueixen la seva 
pròpia església a conveniència.  

 
Al ser una societat tant diversa i de tants diferents orígens, suposem que la religiositat 
es una necessitat que cada grup fa a la seva manera. 

 
Hem dinat a l'hamburgueseria de la Grand Central i cap a l'hotel a descansar. 
 
Per la tarda hem anat a Harlem a veure un curiós rellotge en una escola publica.  

 
Harlem es un altre dels barris amb poc “glamour” de New York, ple d'hispans i 
negres, edificis degradats i carrers bruts. Això també es New York. 
 
Hem baixat mes cap al centre i hem pujat al telefèric de Roosvelt Island.  

 
No el recordàvem de l'altra vegada. Hem fet el trajecte d'anada i tornada, uns 5 
minuts en cada sentit, travessant l'East River. 

 
Desprès hem anat una mica mes avall, a tocar del riu, per veure un rellotge en un petit 
parc, molt tranquil i allunyat del bullit de transit i soroll de la ciutat. 

 
Hem anat a sopar al mateix lloc d'ahir, dons vam menjar força be i a bon preu i 
també per tenir mes llaunes - ampolla de Coca Cola. 
 
Demà darrer dia a la Gran Poma. El gaudirem. 
 

6e dia - Dimecres dia 25 de setembre – New York 
arrer dia a New York. Desprès d’esmorzar, hem agafat el metro fins a la zona 
del WTC i, allà, hem agafat el tren de New Jersey per anar a Jersey City a 
veure un rellotge de sol. Es en un lloc molt agradable i tranquil a tocar del riu 

Hudson i te una magnifica vista de tot Manhattan, Long Island i Staten Island. 
 

De tornada a Manhattan hem donat una volta pel que era el WTC i que ara en diuen 
Zona cero. Es una immensa zona d'obres amb quantitat de maquines i obrers amunt i 
avall. Hem intentat donar una ullada al memorial del 11/9, però calia fer una gran 
cua per comprar les entrades i per registrar-te com a visitant.  

 
Ho hem deixat córrer. Continuant la passejada, hem entrat a l’església de Saint Paul 
que, pel que sembla, l'11 de setembre del 2001, va ser un lloc on la gent hi anava a 
pregar i deixar mil objectes d'ofrena i suport a les víctimes.  
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Hi ha una mica d'exposició. Abans, pel carrer, hem comprat, desprès de regatejar una 
mica, un conjunt de tres documents que expliquen amb text i fotos, l'historia de que va 
succeir l'11-9-2001. Es curiós si tenim en compte que nosaltres les varem visitar i pujar 
a cap de munt en la visita del 1993. 
 
Hem seguit cap a la zona de l’ajuntament i, pel camí, hem trobat un cafè que oferia 
wi-fi gratis.  

 
Hi hem parat a menjar una mica i a contactar amb la família. A continuació cap a 
l'hotel a descansar una estona. 
 
Cap a les quatre, hem sortit a donar una volta per la 5a Avinguda. Hem entrat a 
Tifanys i la Trump Tower.  
 
Hem seguit baixant per la 5a Av. parant a una botiga de turistes a comprar 
samarretes i mitjons pels nets i, a l'arribar a la 42th hem anat a sopar al lloc de pasta 
dels darrers dies i cap a l'hotel a fer la maleta i descansar que dema ens haurem de 
llevar a les 5:30 h, dons ens recullen a les 7:00 h per dur-nos a l'aeroport de Newark 
a agafar el vol cap a San Francisco. 
 
Bye bye New York. Qui sap si mai mes hi tornarem. 
 

New York City 
ova York (en anglès i oficialment New York City) és la ciutat més poblada de 
l'estat de Nova York, als Estats Units d'Amèrica, i la segona aglomeració 
urbana del continent. És el centre de l'àrea metropolitana de Nova York, la 

qual està entre les aglomeracions urbanes més grans del món.  Durant més d'un segle 
ha estat un dels principals centres mundials de comerç i finances. Hom considera Nova 
York una ciutat global a causa de les seves influències a escala mundial en els mitjans 
de comunicació, en la política, en l'educació, en l'entreteniment i en la moda. La 
influència artística i cultural de la ciutat és de les més fortes del país; a més a més, s'hi 
troba la Seu de les Nacions Unides, la qual cosa la converteix en un important punt de 
relacions internacionals. 
 
La ciutat la formen cinc boroughs (mot a vegades traduït per districtes o comunes), 
cadascun dels quals coincideix amb un comtat: el Bronx (4), Brooklyn (3), Manhattan 
(1), Queens (2) i Staten Island (5). Hi viuen més de 8,4 milions de novaiorquesos en 
una àrea urbana de 830km2; és la segona ciutat més densa dels Estats Units, per 
darrere d'Union City,  Nova Jersey, situada a l'altra banda del riu Hudson. 

 
7e dia - Dijous dia 26 de setembre - De New York a San Francisco 

vui dia de trasllat i situació en una nova ciutat. A les 7 de mati (NYT) ens ha 
recollit a l'hotel una limusina, aquest cop negre, per dur-nos a l'aeroport de 
Newark d'on surten els vols de United.  

 
El tràmit de passar el control de seguretat ha estat un circ; et fan treure quasi be tot i 
et posen en un aparell tipus armari per escanejar-te. A mi m'han vist les butxaquetes 
que porto als pantalons per reservar el sobrant de diners i m'han fet passar a una 
sala privada amb dos agents per que obris els pantalons i els mostres que hi portava. 
Tot un numero. 
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Finalment a l'hora en punt i desprès d’esmorzar una mica, ha sortit el vol cap a San 
Francisco. Ens esperen quasi 6 hores de vol. Hem sortit a les 10:04 a.m. hora de la 
costa est i arribem a les 13:05 hora local (9 hores mes a Catalunya). 
 
L'arribada a San Francisco ha estat una mica estressant, el "finguer" era molt lluny, les 
maletes han sortit incorrectament (de fet no han sortit per la cinta), la limusina ha 
arribat mitja hora tard, ens ha deixat en una entrada incorrecta del hotel, a l'hotel hi 
ha una convenció informàtica està ple de gent per tot arreu, etc. 

 
Be, desprès de tot això, hem arribat a l'habitació a deixar les maletes i sortim a 
menjar quelcom, dons ja son quarts de quatre. Provem als magatzems Macy’s que 
estan a tocar de l'hotel i trobem un bar per menjar una hamburguesa i que, a mes, te 
Wi-Fi gratis. 

 
En acabar de dinar, hem anat cap a informació per enterar-nos de que calia fer per 
comprar el títol de transport. Ho hem aclarit i ja l'hem comprat. Abans de tornar a 
l'hotel hem entrat en una espècie de supermercat d'alimentació per comprar fruita i 
llet per sopar una mica a l'habitació.  

 
A l'arribar-hi, hem vist que una de les maletes havia estat oberta. Dins hi havia un 
paper del cos de seguretat en el transport (TSA) que ens informava que la maleta 
havia estat sotmesa a inspecció i que, per fer-ho, havien forçat els panys de seguretat 
i no es feien responsables del danys produïts. Aquesta gent estan neurastènics amb la  
seguretat. Afortunadament, sembla que no ens han fet malbé res i tampoc falta res. 
Estan boixos aquests americans. 
 
Fi de la jornada que avui ha estat molt llarga, des de les 5:30 am hora de l'est, fins a 
les 6:00 pm, hora de San Francisco. 
 

L’hotel (Hilton Union Square), es un hotel molt gran (tres torres de pisos), amb molta 
gent, dons vàrem coincidir amb una convenció d’Oracle. L’hotel ja te uns anys i es 
detecta falta de manteniment. Es un macro hotel i, pels preus, podria estar una mica 
millor. Pocs recursos per menjar, un Starbucks i sempre esta ple amb unes grans cues. 
Hi ha wi-fi a la zona publica de recepció i, també, hi ha unes pantalles d'ordinador 
tàctils on pots consultar coses (el temps, Google maps, Internet, etc) de forma gratuïta i 
amb possibilitat d’imprimir-ho. Cafetera a l'habitació. 

8e dia - Divendres dia 27 de setembre - San Francisco 
rimer dia sencer a San Francisco, i hem començat pel que ha estat un dels motius 
principals d'aquest viatge: els tramvies de cable (Cable Car).  
 

Hem fet una bona passejada, fent, senceres, dues de les tres línies, també hem visitat 
el museu que es, al mateix temps, les cotxeres i els tallers de manteniment. El museu es 
petit i no hi ha molta cosa, però es bonic de veure. A mes hem aprofitat per comprar 
alguns records. 
 
Es molt curiós el sistema que fan servir per fer córrer aquest tramvies pels carrers tant 
costeruts d'aquesta zona de la ciutat. Es molt espectacular de veure, malgrat ho hem 
vist molts cops a les pel·lícules i a la TV. 
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La primera de les línies que hem agafat acaba a Fisherman's Warf, zona del port 
dels antics pescadors i, avui, zona turística de restaurants i vaixells que volten la badia 
i van a l'illa d'Alcatraz. 

 
Al migdia hem tornat a la zona d'Union Square i hem dinat al Macy’s, el mateix lloc 
que ahir.  

 
Hem tornat a menjar molt be i a preu raonable. Desprès, a descansar a l'hotel. 
 
Un cop descansats, hem anat a agafar el tramvia de la línia F, fins a la zona del port 
on hi ha el museu Railway Museum que recull una mica d’història de la F-Line.  
 
Es tracta d'una línia que han mantingut fent-hi circular vehicles històrics dels anys 60 
amb decoració de diverses ciutats del mon on hi circulaven aquest tipus de vehicles. 
Son els que també havien circulat a Barcelona, i en dèiem tramvies "Washington". Es 
una forma de preservar material del passat. 
 
En acabar, hem anat fins la zona de Fisherman's per agafar un bus que ens puges a la 
Coit Tower.  

 
No te res de l'altre mon, però es un lloc digne de veure amb unes vistes espectaculars 
de la ciutat i la badia. 
 
Hem tornat fins agafar el tramvia, altre cop, i cap a l'hotel a sopar una mica i a 
descansar. 
 

9e dia - Dissabte dia 28 de setembre - San Francisco 
em començat el dia, desprès d’esmorzar al "super" de Powell Str., agafant 
l’autobús per anar a veure el famós pont de Golden Gate Bridge, un dels 
emblemes de la ciutat que neix les dues bandes de la badia per la part mes 

propera a l'oceà Pacific. 
 
La vista es espectacular i el lloc un muntatge increïble. Han fer com un area de servei, 
a tocar de la barrera del peatge, on hi han instal·lat, a part dels serveis tipus pàrking, 
lavabos, etc., un museu a l'aire lliure sobre la construcció del pont, un munt d’estàtues i 
plaques de record i homenatge i una gran botiga on venen tot tipus de records de la 
visita al pont.  
 
Com no podia ser, ens hem firat una mica. També tenen un lloc on et pots segellar 
documents, postals, etc. amb un segell amb la data del dia. Ha anat de meravella per 
la meva llibreta. En qualsevol cas, el lloc mereix ser visitat i el panorama es esplèndid. 
A continuació, hem agafat el bus de tornada fins a parc Golden Gate, on, desprès de 
caminar força estona, hem vist fins a tres rellotges de sol. 
 
Cansats i acalorats, hem agafat el metro - tramvia fins a Powell per anar a dinar al 
Burger Bar del Macy’s i cap a l'hotel a descansar. 
 
Per la tarda, hem agafat el metro i hem anat fins al barri de Mission per veure la 
zona on es va establir el descobridor i fundador de la ciutat, el mallorquí Fray 
Junipero Serra. Hem vist la zona per fora perquè, encara que hi ha una visita a les 
instal·lacions de la primera missió, els dissabtes tanquen a les 16:00 h. 
                

H



 

Pàgina 8 
 

De tornada, abans de retirar-nos a l'hotel, hem anat a donar una volta a les 
instal·lacions del Ferry Terminal, a la zona d'Embarcadero. 

 
A quarts de vuit, ja érem a l'habitació per sopar una mica i descansar. Aquest ritme de 
sopar a l'habitació ens va força be. 
 

10e dia - Diumenge dia 29 de setembre - San Francisco 
vui hem començat la segona meitat del viatge. Al mati hem anat a donar una 
volta per Chinatown.  

 
Es tot un mon. Ple de xinesos, tot amb rètols en xinès, quantitat de botigues que venen 
de tot, etc. Es curiós de veure. Hem entrat en una església que diu que es la primera 
catedral catòlica de la ciutat i, desprès, amb cable car, hem anat fins a la Grace 
Cathedral (anglicana). No hem pogut veure gran cosa perquè estaven en mig d'una 
celebració. 

 
Tot baixant, ens hem acostat a veure el hall de l'hotel Hyatt a Embarcadero. Es 
espectacular, amb unes galeries de les habitacions i una escultura al mig. 

 
Hem dinat en un "burger" de davant del Hyatt i, desprès hem anat fins l'hotel Palace, 
on hi ha un menjador modernista que mereix veure'l. 

 
Desprès d'entrar a la xocolateria Girardelli, a tocar del Palace, hem agafat el 
tramvia i cap a l'hotel a descansar. L'habitació no estava arreglada i hem agut 
d'esperar. 
 
A la tarda, un cop descansats, hem anat fins una zona d'extraradi (Mariposa Str.) a 
veure un rellotge de sol. Tot anant-hi, el metro ha passat per davant de l'estadi un 
juga l'equip de beisbol de San Francisco (Giants). Estava sortint la gent del partit i, tot 
tornant, hi hem parat una estona per veure una mica l'ambient. 

 
Hem passat a comprar quelcom per sopar i cap a l'hotel. Final de jornada. 
 

11e dia - Dilluns dia 30 de setembre - San Francisco  
l dia s’aixeca núvol i no ha sortit el sol fins a mitja tarda. Al mati hem anat a la 
ciutat universitària de Berkeley. Hi teníem localitzats quatre rellotges de sol, però 
hem tardat molt en arribar-hi i, un cop allà, els autobusos no funcionaven gaire 

be i sols ens ha donat temps de veure'n dos, un al lloc que en diuen Berkeley Marina 
que és a tocar de la badia.  

 
Hem dinat al mateix Berkeley en una mena de pizzeria i hem agafat el metro BART 
cap a l'hotel descansar. L'hotel esta molt cèntric i això ens va molt be perquè hi podem 
anar a tot hora. 
 
Per la tarda, hem ant a veure un parell de coses que teníem una mica despenjades. 
Hem començat per la catedral catòlica de St Mary. Espectacular. Una arquitectura 
súper moderna, amb uns espais molt amplis i vitralls que donen una llum de colors 
especial. Molt interessant. 

 
Desprès, de passada, hem vist e Japantown. Representa que es el barri japonès, però, 
bàsicament, el que hi ha es un centre comercial amb botigues i restaurants japonesos. 
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Hem seguit fins la zona d'Alamo Square on hem vist el conjunt de cases victorianes, les 
mes conegudes les Painted Ladies.  

 
Es un barri molt tranquil, com a tot arreu, amb pujades i baixades i un parc al mig 
voltat de cases molt ben conservades i, la majoria, molt acolorides. 
 
Tot passejant, hem anat baixant fins la zona de Church Str. on hem agafat el Muni 
Metro i cap a l'hotel. Aquests dies ja es comença a notar que portem 10 dies de 
viatge i hem de reservar algunes forces perquè encara ens queda Montreal. 
 
 

12e dia - Dimarts dia 1 d'octubre - San Francisco 
arrer dia a San Francisco. Hem començat la jornada anant fins a Lombard Str. 
Ho hem fet agafant el Cable Car de la línia de Hyde i hem anat fins al final, 
per tornar unes quatre parades fins a Lombard.  

 
Aquesta línia es la que mes desnivells te i es molt espectacular. Sembla impossible que 
aquests vehicles puguin pujat i baixar aquests desnivells. En quant al carrer Lombard, 
es curiós pel desnivell que te i la forma, en zig zag, que han fet el carrer perquè hi 
puguin passar els cotxes: es un seguit de corbes fent esses. 

 
Desprès, també amb el tramvia, hem anat fins a la Grace Cathedral.  

 
La Teresa volia trobar-hi alguna postal del laberint que hi ha a terra. Com que a la 
botiga no obrien fins a les deu, hem donat una volta per la catedral dons, el 
diumenge, no ho varem poder fer perquè hi havia ofici.  
 
Combinant tramvia i bus, hem anat fins al Civic Centre on hem visitat l'ajuntament.  

 
Es un edifici molt gran amb un espai central amb escalinata i una gran cúpula que 
recorda la del Capitoli a Washington. Es força espectacular. Hi havien casaments i 
hem vist algunes núvies, especialment una xinesa que, amb els acompanyants feia el 
numeret. 

 
Des de l'ajuntament, hem anat tot caminant per Market Str. fins a Macy’s a dinar al 
"burger" d'altres dies. Aquesta zona de Market Str. que va del Civic Centre fins a 
Powell esta molt degradada, bruta i plena de gent marginal i les botigues son de les 
que fa mandra entrar-hi. 
 
Desprès de dinar, cap a l’habitació a descansar. Cap a quarts de quatre hem sortit a 
donar na volta per la zona del sud de Market Str. Hem visitat una església catòlica, 
de Sant Patrick, el parc de Yerba Buena (hi ha un memorial a Martin Luther King amb 
caiguda d'aigua) i, per fora, el Museu d'art modern SFMOMA. Estan d'obres i esta 
tancat. 
 
Com que era d'hora, hem decidit agafar el tramvia F fins a la zona del port i hem 
anat a donar una volta pel Pier 39, zona d'esbarjo plena de botigues, restaurants. 
altres llocs d'oci (podríem dir que es semblant al Maremàgnum de Barcelona). Esta 
molt ben muntada i amb estil mariner. Hi hem donat un volt entrant a algunes botigues. 

 
Hem agafat el tramvia de la línia F de tornada, a comprar fruita per sopar i a 
preparar maletes que demà tenim viatge a Montreal. 
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A l'arribar a l'hotel (ho hem vist fer a d'altre gent), hem tramitat la targeta 
d'embarcament per demà des d'un dels terminals tàctils que hi ha al hall. Tot a anat 
molt be, però al incloure les maletes, el sistema ens ha dit que tenien un cost 
suplementari i ens ha fet un càrrec extra de 50$. Caldrà vigilar aquest temes. 

 
San Francisco City 

an Francisco és una ciutat del nord de Califòrnia, a la costa oest dels Estats Units. 
Està situada a una península plena de turons que separa la Badia de San 
Francisco de l'Oceà Pacífic. És la quarta ciutat més poblada de l'estat amb 

776.773 habitants, si bé la seva àrea metropolitana supera els 7 milions 
d'habitants, essent no només de les més importants dels Estats Units sinó del món 
sencer, on gràcies a l'activitat de Silicon Valley ha estat pionera en la revolució 
informàtica. 
 
Situada prop de la falla de San Andrés, la ciutat pateix terratrèmols amb certa 
regularitat, el més important dels quals fou el del 1906 i n'obligà una reconstrucció 
quasi total. El 18 d'abril de 1906 es va produir un terratrèmol devastador resultat de 
la ruptura de més de 270 milles de la falla de San Andrés des de San Juan Bautista 
fins a Eureka amb epicentre en algun punt del mar proper a la costa de San Francisco. 
El United States Geographical Survey estima que la tremolor va tenir una magnitud de 
7,8 en la Escala de Richter. Les canonades d'aigua es van trencar i els incendis que 
van seguir el terratrèmol van estar sense control durant dies destruint aproximadament 
el 80% de la ciutat, incloent-hi la major part del centre de la ciutat. Molts residents 
van quedar atrapats entre les inundacions i els incendis, l'evacuació a través de la 
badia va salvar milers de vides. Es van establir camps de refugiats a Golden Gate 
Park, Ocean Beach i altres zones subdesenvolupades de la ciutat. El nombre oficial de 
morts en aquella època va ser de 478, encara que el 2005 va ser revisat a més de 
3000. El baix nombre de víctimes inicials va consistir en un engany creat per les 
autoritats estatals i federals que van pensar que publicar el nombre real de morts 
podria danyar la moral del país i els esforços per a la reconstrucció de la ciutat. 
 
San Francisco va adoptar més tard unes normes d'edificació summament exigents pel 
que fa a la protecció antisísmica. El pont de la badia de San Francisco a Oakland es 
va obrir el 1936 i el Golden Gate el 1937. Durant la Segona Guerra Mundial San 
Francisco va ser el principal punt d'embarcament per a la guerra del Pacífic. 
 
El 1945 va tenir lloc a San Francisco la conferència que va donar lloc a l'Organització 
de les Nacions Unides. La Carta de les Nacions Unides es va signar el 26 de juny. 
 
Als anys 90 San Francisco es va convertir en un formiguer de noves empreses de 
tecnologia que s'acumulaven sobretot a la zona de 3rd Street fins a 6th Street. 
Empreses com Oracle Corporation o United Airlines són originàries de San Francisco. 
En ser la ciutat més propera a Silicon Valley serveix d'atractiu per a moltes noves 
empreses que prefereixen treballar en un nucli urbà. 
 
Barris: Castro, Chinatown, Cow Hollow, Fillmore, New Fillmore, Financial District, 
Fisherman's Wharf, Haight Ashbury, Marina, Mission District, Mission Bay, Nob Hill, 
Pacific Heights, Potrero, Presidio, Richmond, Sea Cliff, South of Market ("Soma"), 
Showplace Square, Sunset, Telegraph Hill, Tenderloin, Twin Peaks, Western Addition.  
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13e dia - Dimecres dia 2 d'octubre - San Francisco - Montreal 
niciem una jornada molt llarga, en quant a coses a fer, però curta en hores dons ens 
comencem a menjar el temps que varem guanyar venint. Avui perdrem 3 hores 
anant a Montreal. 

 
Al llevar-nos, sota la porta de l'habitació hem trobat la factura import cero com a 
liquidació de l'estada i per estalviar-te passar per recepció a fer el "check-out". Hem 
anat a esmorzar, recollim les maletes i a esperar que vinguin a recollir-nos. 
Puntualment a les 9:40 h., tal com havien previst, ha arribat la limusina amb el mateix 
xofer que ens va recollir a l'aeroport dijous passat.  

 
Cap al San Francisco International Airport i a començar el camí d’obstacles que es el 
pas per un aeroport d'aquestes característiques: "check-in" (cua), control de passaports 
(cua), "check point" de seguretat (cua), etc,. Es increïble el tema des controls de 
seguretat. 
 
Hem comprat alguna cosa de menjar avui el dia anirà una mica caòtic, i, a l'hora, hem 
embarcat cap a Montreal. Tenim pel davant uns 4000 kms. i 5 hores de vol. 
 
A l'arribar, tot a anat molt be i rapit, els tràmits, immigració, recollida de maletes i 
duana, han estat molt rapits i, a la porta, ja hi havia el xofer de la limusina que en 
esperava. A l'arribar a l'hotel, el xofer ens ha dit que en la reserva no hi havia la 
propina i ens la demanava. Ens hem fet com que no sabíem res i sembla que a tragat, 
però al demanar-li qui i quan ens vindrien. recollir el dimarts, ens ha dit que no ho 
sabia i ens ha donat una targeta perquè el truquéssim. Ens ha fet molt mala espina i 
caldrà no fiar-se'n.  
 

L’Hotel (Marriot Chateau Champlain), no es tant gran com els anteriors i amb un tracte 
mes personalitzat. Habitacions molt be, amb un estil mes clàssic però amb el mateix 
nivell de confort. Estem al pis 26 amb unes vistes espectaculars de la zona financera 
de Montreal. 

 
Hem trobat, a consergeria, algú que ens parla en espanyol. Premsa gratis i Wi-fi 
gratis a tot l'hotel. Desprès d'uns problemes inicials, hem pogut connectar amb la 
família. 
 
A tocar, sense sortir al carrer, hi ha un passatge amb botigues i llocs per esmorzar i 
menjar. 
 

14e dia - Dijous dia 3 d'octubre - Montreal 
 

l mati, desprès d’esmorzar en un cafè a tocar de l'hotel, hem anat fins l'estació 
central per situar-nos per demà a l'hora d'agafar el tren per anar a Quebec.  

 
Tot seguit hem fet una passejada pel centre de la ciutat, visitant un parell d’esglésies, 
la catedral catòlica Marie Reine du Monde i l'anglicana Christ Church, on hi hem 
trobat algun Sant Jordi.  

 
Hem seguit cap al museu McCord on hem visitat una exposició de la Grace Kelly i hi 
volíem veure dos rellotges de sol de museu, però ens han dit que no estaven exposats. 
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Hem seguit cap al carrer Milton, a tocar de l'universitat Mc Hill, on hem vist un rellotge 
de sol vertical força curiós. A partir d’aquí hem anat a l'oficina de turisme per intentar 
que ens posessin el segell a la llibreta i per saber on hi ha l'oficina de correus. Del 
segell, res de res, i, a la oficina de correus, dins d'uns magatzems, hem comprat segells 
i monedes i ens han posat el segell a la llibreta. També hem aprofitat per dinar a la 
cafeteria dels magatzems Ogilvy. Desprès de dinar, hem visitat l’església anglicana 
de St. George, on hem vist mes imatges del Sant i cap a l'hotel a resoldre el problema 
amb la connexió wi-fi i aconseguir el segell per la llibreta. A l'habitació hem 
descansat un parell d'hores. Els dies comencen a pesar i es necessari fer aturades. 
Per la tarda, hem anat a donar una volta pel Vieux Montreal, barri amb restes 
d'edificacions d'estil colonial, restaurants i botigues de souvenirs; n'hem visitat algunes. 

 
A la Place d'Armes, hem agafat el metro i cap a comprar una mica de sopar i a 
l'habitació que estem cansats i demà hem de matinar dons el tren surt a les 6:30 del 
mati. 
 

15e dia - Divendres dia 4 d'octubre - Quebec 
vui ens ha tocat matinar, dons el tren cap a Quebec sortia a les 6:30 del mati. 
Els carrers eren buits i foscos (Montreal no es una ciutat molt lluminosa) i a 
l’estació sols érem els viatgers del tren numero 20 a Quebec. El trajecte es de 3 

hores esperem arribar a quarts de deu. 
 
Pel que es veu des del tren, el Quebec es una regió prospera, majoritàriament plana i 
amb molts boscos amb arbres plens de fulls de colors per la tardor i cases, com a les 
pel·lícules, d'estil totalment americanes, amb jardí al davant i el cotxe aparcat al 
costat.  

 
Durant el viatge voregem un riu navegable, el Sant Llorenç, que creua la regió. 
Passem el dia recorren la ciutat de Quebec. Tot just arribar, anem fins a la zona de 
port a veure el rellotge de sol del vaixell.  

 
El trobem de seguit i estem una bona estona mirant-lo i fent fotos. A continuació, fem 
una passejada pel Vieux Quebec, la zona mes antiga i que encara mante carrers i 
cases d’època colonial. Està ple de turistes que han desembarcat dels varis creuers 
que hi ha al port.  

 
Al barri hi ha una església i, curiositat, hem vist als turistes, sobre tot els japonesos, 
fent-se fotos amb el mossèn revestit per dir missa, a la porta. Ja sabem que els 
japonesos ho retraten tot. Pugem al petit funicular per salvar el desnivell que hi ha 
entre el barri antic i la zona centre de la ciutat. Es un curiós funicular, petitet i que 
actua independentment cada un dels cotxes puguen pujar i baixar tots dos a l'hora. 
 
Pujant hem vist un petit restaurant que oferia un menú atractiu. Hi hem anat i hem 
menjat força be a l'estil europeu, es a dir, un plat de sopa, uns canelons, postre i cafè. 
Una troballa. 

 
Desprès de dinar hem voltat pel centre de Quebec, veient les catedrals anglicana 
(amb dos Sant Jordi) i catòlica, l'ajuntament (a on ens han posat el segell a la llibreta i 
ens han donat uns pins de la ciutat), algunes botigues de records i un rellotge de sol en 
un dels patis del seminari. Hem donat una gran volta per veure'l i el teníem a tocar. La 
ignorància es terrible i et fa fer mes esforços dels necessaris. 
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Ja molt cansats, hem anat cap a l'estació a esperar l'hora de sortida del tren cap a 
Montreal. 

 
Ara son quarts de vuit i estem a mig camí, viatjant de Quebec a Montreal i escrivint 
aquestes notes de la jornada. Desprès soparem una mica el que hem comprat a 
l'estació de Quebec. 
El resum del dia ha estat molt positiu i hem vist una ciutat que ens ha agradat molt, 
d'un tamany més assequible i d'un estil més proper a nosaltres. La gent, en general, 
molt agradable i extravertida. 

 
Quan arribem a Montreal, cap a l'hotel, esta molt a prop, i a descansar. 
 

16e. dia - Dissabte dia 5 d'octubre - Montreal 
ontinuem amb un temps molt estable, una mica mes fresc, però amb sol i hem 
aprofitat per anar a passar el mati a la zona on hi van fer les olimpíades del 
1976, les de la Nadia Comanecci.  

 
A les instal·lacions olímpiques, hem pujat a la torre que varen construir per aguantar la 
coberta de l'estadi. Es una construcció espectacular que disposa d'una mena d'ascensor 
inclinat o funicular d'un vagó que, de forma inclinada et puja fins a dalt de la torre on 
hi ha un observatori de 360° que permet unes vistes espectaculars de la ciutat.  
 
Diuen que es la torre inclinada mes alta del mon. Es visible des de molta distancia. 

 
Un cop hem baixat, hem anat cap al Jardin Botanique, dons hi teníem referenciat un 
rellotge que, al final, hem trobat, encara que ens ha costat força. Hem aprofitat per 
dinar en el restaurant del parc, força be, self-service, i a preu acceptable. 
 
El jardí es molt interessant, amb quantitat de plantes i flors, un jardí xines molt ben fet 
i unes escultures fetes amb plantes i flors que fan molt de goig. 

 
Per la tarda, desprès de la migdiada, hem sortit a veure la zona alta a tocar del 
Mont Royal. Es una zona benestant amb cases unifamiliars tipus angles i que ens ha 
agradat força. 

 
Hem anat cap a la Gare a comprar sopar, quasi ens quedem sense dons la majoria 
de llocs estaven tancats (les 6 de la tarda de dissabte) i cap a l'habitació, final de 
jornada. 
 

17e dia - Diumenge dia 6 d'octubre - Montreal 
vui es el primer dia en tot el viatge que ens ha plogut. Ens ha respectat al mati 
però, desprès de dinar, a començat a caure un pluja fina tota la tarda. Ha 
estat un dia sense gaire sort en els objectius que ens havíem fixat. Al mati hem 

anat a les illes de Notre Dame, on hi ha el Casino, i de Sainte Helene, on s'ubica el 
Musée Stewart. 

 
Al Casino hi teníem referenciat un rellotge que no hem trobat ni ningú ens ha sabut 
informar. Això si, hem estat a tocar del circuit Gilles Villeneuve, on es fa el Gran Prix 
de Formula 1. A continuació, hem anat a Sainte Helene amb l'intenció de veure uns 
quants rellotges de museu i un d'exterior, al Museu Stewart.  
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Desprès d'una bona passejada, hi hem arribat i el col·lega d'informació ens ha dit que 
els de museu no estaven exposats i el d'exterior fa cinc anys que el van treure. 
Fantàstic.  
 
Una mica decebuts, hem tornat cap a l'hotel, però, abans, hem anat a la Gare a 
dinar. Hem trobat un lloc tipus self service que ens ha permet dinat força be i comprar 
cosa per sopar. Avui diumenge, la majoria de botigues i cafès no bren o tanquen al 
migdia. 
 
Per la tarda, desprès de descansar, com plovia, hem pensat en anar en metro i bus 
fins a una església allunyada del centre on teníem referenciat un rellotge. Hem trobat 
el lloc, hem vist el rellotge de lluny, però era en un jardí tancat i no hem pogut 
accedir-hi. A mes, eren les sis i la tarda estava molt fosca. Al metro i de retorn a 
l'hotel. Fi de jornada. 
 

18e dia - Dilluns dia 7 d'octubre - Montreal 
arrer dia a Montreal i penúltim del viatge. Ens queda poca cosa per veure i 
aprofitarem el dia tant com puguem. Al mati, desprès d’esmorzar, anem fins al 
Vieux Montreal, on visitem l’església de Sant Patrick, catòlica, amb molts vitralls 

i hi trobem una imatge de Sant Jordi. Tot passejant, passem pel barri xines, molt mes 
petit i atapeït que el de San Francisco i arribem a la Place d'Armes. 
 
Visitem l’església de Notre Dame, una de les primeres edificacions de la ciutat. Fan 
pagar per entrar-hi, però, al menys, es val l'entrada. Encara que una mica fosca i 
d'estil neogòtic, te un altar i absis digne de veure, molts vitralls que expliquen la 
historia de la colonització feta pels primers missioners arribats de França. Hi ha molta 
gent fent la visita. 

 
A sortir llueix el sol però fa molt de vent. Agafem el metro i anem fins al Centre Bell, 
es on tenen la seu i juga l'equip de hockey (aquí el hockey es l'esport principal i te la 
mateixa consideració que a Catalunya el futbol). Donem una volta, no te res de l'altre 
mon, i anem cap a la Gare Central a menjar, al mateix lloc que ahir. 
En acabar, cap a l'hotel, a descansar una estona. 
 
Per la tarda, com que no es queda res important per veure, estem cansats i plou, 
anem a donar una volta per les galeries interiors del centre de la ciutat.  

 
Es tot un mon. Diuen que hi ha mes de 30 kms. de galeries, a diferents nivells, plenes 
de botigues (cafès, restaurants, menjar ràpid, tintoreries, premsa, supermercats, 
drugstores, etc. etc., i plena de gent, en hora punta, anant amunt i avall. Es un 
plantejament de vida diferent al nostre però, que amb el clima d’aquí, te molt de 
sentit i facilita els desplaçaments. 
 
Cap a les 6, hem comprat cosa per sopar i cap a l'hotel a fer les maletes i descansar 
una mica, dons demà la jornada serà molt llarga. Es la traca final. 
 

19e - 20e dia - Dimarts-Dimecres dies 8 i 9 d'octubre - Viatge Montreal - 
Toronto - Barcelona - Centelles 

vui ens aixequem amb un llarg dia pel davant. Desprès d’esmorzar, al Cafe 
Depot com sempre, i fer el "check out" a l'hotel, hem agafat un taxi i cap a 
l'aeroport. El taxi es preu fix, 40 $, però sembla que el taxista esperava 
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propina. Amb això de les propines, aquest país es especial. 
 
Hem tingut d'esperar una estona per facturar, però, cap a les 11,  ho hem fet sense 
problemes amb les maletes ni amb el control d'equipatges. Un cop a dins, tenim una 
llarga espera fins que a les 3 h. surti el vol cap a Toronto, però ja tenim el viatge 
encarat sense problemes amb l'equipatge. 
Hem dinat, força be, en un dels restaurants de la zona de sortides i, a l'hora, hem 
volat cap a Toronto sense novetat.  

 
En aquest aeroport, l'enllaç amb la sortida del vol a Barcelona, es llarguíssim i et fas 
un tip d'anar per cintes transportadores, per cert, hem passat per una que era 
"exprés", es a dir, anava a una velocitat molt superior a les normals i te un sistema de 
frenada per quan arribes al final. Molt curiós. Finalment, hem arribat a la porta 
d’embarcament del vol a Barcelona, amb temps suficient. A l'hora, hem embarcat i cap 
a casa. L'avio es un aparell molt gros, un Boeing 767 amb mes de 200 passatgers. El 
vol ha estat molt mogut, amb moltes turbulències, a mes, ens han donat seients a 
l'ultima fila, a tocar dels lavabos i, entre les turbulències i la gent passant per anar al 
lavabo, hem tingut un moviment continuo que, al menys a mi, no m'ha deixat dormir 
gens. Ja veurem com va el dia. 
 
 

Montreal 
 

ont-real (oficialment, i en francès, Montréal) és la ciutat més gran de la 
província del Quebec (Canadà), la segona ciutat francòfona del món, i la 
segona ciutat canadenca en població i importància; la seva àrea 

metropolitana té 3,6 milions d'habitants. Mont-real és alhora una regió 
administrativa quebequesa. Es troba situada a l'illa de Mont-real a la confluència del 
riu Sant Llorenç i del riu dels Outaouais, a 246 km al sud-oest de la Ciutat de Quebec, 
la capital de la província, i a 202 km d'Ottawa, la capital del Canadà. 
 
Hochelaga, una fortalesa indígena es trobava originalment a l'illa de Mont-real quan 
Jacques Cartier la va visitar el 1535. Samuel de Champlain la va visitar una vegada 
més el 1603, però, els francesos no la van colonitzar sinó fins el 1642 quan un grup 
de religiosos i d'immigrants s'hi van establir i van fundar el poble de Ville-Marie el 17 
de maig. La ciutat va créixer fins a convertir-se en un important port i centre de 
comerç, i origen de futures exploracions franceses. La ciutat va ser fortificada el 1725 
i va ser possessió francesa fins al 1760 quan Vaudreuil de Cavagnal va rendir la 
ciutat a l'exèrcit britànic. Mont-real va ser capital de la província britànica del 
Canadà de 1844 a 1849. 
 
Mont-real va ser la capital financera i cultural del Canadà i la ciutat més gran, però 
va perdre la seva influència amb el creixement de Toronto i l'emigració del sector 
angloparlant a altres ciutats de parla anglesa, després de l'aplicació de les lleis de 
reforma de l'ús de la llengua francesa dels anys setanta. Mont-real va ser la seu dels 
Jocs Olímpics de 1976. Tot i això, com moltes altres metròpolis occidentals, certs barris 
de la ciutat estan experimentant un procés d'ennobliment.  
 
Entre l'1 de gener de 2002 i l'1 de gener de 2006, el territori de la regió de Mont-
real coincidí amb el del municipi. L'1 de gener de 2002 entrà en vigor una llei del 
parlament quebequès que establia la fusió de tots els municipis situats a l'illa de Mont-
real, així com algunes illes adjacents, que componien fins aleshores la Comunitat 
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Urbana de Mont-real amb la ciutat vella. Aquesta decisió del legislador quebequès 
creà una nova ciutat d'1871774 persones. Aquesta fusió, però, no fou ben rebuda per 
la població de tots els nous barris de Mont-real, especialment per la d'aquells situats 
a l'oest de l'illa, de majoria anglòfona. Posteriorment, amb l’accés dels liberals al 
govern quebequès, s'organitzà un referèndum sobre la segregació dels municipis 
fusionats. Aquesta consulta tingué lloc el 20 de juny de 2004 a vint-i-dos dels antics 
municipis. D'aquests, quinze votaren a favor de tornar a ser municipis independents.  
 
Aquest segregació entrà en vigor l'1 de gener de 2006. Aquests "nous" municipis són 
els següents : Baie d'Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-Des Ormeaux, Dorval, 
Hampstead, Kirkland, L’Île-Dorval, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-
Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville i Westmount. 

  
 

Quebec 
 

uebec (en francès : Ville de Quebec) és la capital de la província del Quebec 
, la qual se situa a l'est de Canadà. Fundada per Samuel de Champlain en 
1608 . El seu centre històric, un recinte emmurallat d'estil francès del segle 

XVIII ( que rep el nom de Vieux - Quebec ), va ser declarat Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO en 1985. 
 
Amb una població de 516.622 habitants segons estimacions corresponents a l'any 
2011, és la novena ciutat més gran del país, la segona de la província homònima per 
població i el 50e municipi canadenc per àrea. A més, la seva àrea metropolitana -la 
Comunitat Metropolitana de Quebec- engloba 27 municipis que arriben als 752.000 
repartits en una superfície de 3.347 km ². La ciutat va celebrar el 400 aniversari l'any 
2008. 
 
Està situada a la vora del riu Sant Llorenç al voltant d'un turó on s'eleva l'hotel 
Château Frontenac. El clima és bastant plujós , amb una mitjana de 178 dies plujosos 
a l'any, 1.207 mm de precipitació total, de la qual 337 mm són de neu . La 
temperatura mitjana anual és de 4° C, sent gener el mes més fred amb temperatures 
mitjanes de -12,5° C i juliol el més càlid amb temperatures mitjanes de 19°C. 
Quebec és una metròpoli purament francòfona ja que el 96,4% de la població de 
l'àrea metropolitana de Quebec utilitza l'idioma francès , enfront de tan sols un 1,5% 
de població anglòfona . Hi ha un mínim de població bilingüe 0,4% i la resta 
pertanyen a minories lingüístiques que no arriben a l'1% sent la més nombrosa la de 
parla hispana. 
 
L'estrenyiment del riu entre les ciutats de Quebec i de Lévis, a la riba oposada li van 
donar el nom a la ciutat, Kébec una paraula d'origen algonquí que significa «allà on 
el riu s'estreny». Una altra teoria, encara que menys coneguda que l'anterior, afirma 
que el nom de la ciutat va poder ser a causa de la confusió de Samuel de Champlain, 
quan els nadius ho van convidar a baixar (Kepec) va prendre aquesta paraula com el 
nom de la seva regió. Una altra hipòtesi relata que la ciutat porta el nom dels 
autòctons que habitaven prop de la regió, els “ebik”, actualment coneguts com 
“muntanyesos”.  
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ANOTACIONS I COMENTARIS AL VIATGE 
 
NEW YORK 

om ja ens va passar l'altra cop, quan arribes a Manhattan, la sensació es de 
bogeria, ple de gent corrent i molts cotxes. El súmmum es a l'estació central 
amb els passadissos plens de gent corrent amunt i avall. 

 
En general, la gent que esta en contacte amb el visitant no es gaire amable. Sembla 
que ho facin per obligació i no fan gaire per fer-se entendre. Esta ple d'hispans però 
no sempre et parlen en castellà. 
 
Es increïble la concentració de taxis que hi ha a Manhattan. 

 
Hem vist un autobús turístic molt curiós, ja que els "guiris", majoritàriament asiàtics, 
estaven asseguts de costat en tres files a diferents nivells a lo llarg del vehicle, per 
tenir una visió panoràmica de la ciutat. Esta tot inventat. 

 
La gent va sempre corrent, amb els auriculars posats i mirant el mòbil. Es estressant 
veure tanta gent i sempre corrent. A les estacions cèntriques i amb transbordaments la 
gentada es increïble. 
 
La setmana del 22 de setembre, a l'ONU hi ha assemblea general i, encara que a 
nosaltres ens afecta poc, New York esta ple de policies i militars, controls al metro, 
carrers tancats, zones bloquejades i quantitat de cotxes negres de les delegacions 
amb els seus membres de seguretat. 

 
Son molt curioses les senyals de transit utilitzades aquí. Seria curiós fer la comparació 
amb les europees. 

 
A New York, no sabem si per l'efecte de l'assemblea de l'ONU o es habitual, esta ple 
de banderes americanes i, la majoria, de gran tamany. De fet, aquí, la bandera hi es 
per tot arreu, a les cases, als tallers, al metro, a les fabriques, als cotxes, etc. Hi ha un 
gran sentiment de nació i respecte a la bandera. 

 
Sobre tot des de l'11/9/01, hi ha un gran respecte i admiració pels bombers i la 
policia NYPD; hi han banderes, samarretes i tota mena de xorrades de record. 
 
SAN FRANCISCO 

an Francisco es una ciutat mes acollidora, amb un estil mes semblant a les ciutats 
europees, cases mes baixes, carrers amb arbres, etc. Hi han menys gratacels i la 
major part de la ciutat es de cases baixes, això si, amb carrers molt costeruts i 

amb grans desnivells. 
 

Aquesta gent port el tema de la seguretat fins al màxim: als autobusos de San 
Francisco hi ha uns rètols que diu que la teva imatge i les teves converses poden ser 
registrades. 

 
A San Francisco hi ha una gran part de la població d'origen asiàtic i llatí. Hi ha molts 
originaris de Mèxic i se sent, sovint, parlar en espanyol. La majoria de rètols i avisos 
en els serveis públics, son en angles, espanyol i xines. 
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Molt comerç i molt turisme; trobem força gent que parla espanyol d'Espanya i de 
Sudamerica. 
 
Una curiositat de San Francisco son els taxis, dons hi ha diverses companyies de taxi i 
cada una te els seus propis colors distintius, el que fa que hi hagin taxis de molt colors. 

 
Tant a New York com a San Francisco, hi ha una mot alta proporció de població 
negra. 
 
La gent a San Francisco es molt extravertida i a sovint et diuen coses, que no entens o 
t’ofereixen ajut. També hi ha molts gent que parla sola pel carrer. La majoria son molt 
cabuts i sense capacitat d'improvisació. Van al seu rotllo sense comptar amb els altres. 
Es troben molts grups de predicadors de diverses esglésies, parlant de Deu i de futur 
de l'humanitat. 

 
Alta proporció de gent amb sobrepès. Es veuen grups de gent amb samarretes que 
diuen STOP DIABETES. HEU DE CAMINAR. 
 
Molta gent amb vestits estrafolaris, i moltes parelles d'homes. San Francisco es 
distingeix per ser Gay Friendly. Es habitual veure parelles i trios d'homes, vestits tipus 
"ossos", agafats de la ma i fent-se petons. Suposem que també hi ha lesbianes però 
no es deixen veure tant. 

 
Pel carrer i als transports públics, es veuen molts "pringats", sense sostre i gent 
pidolant. 

 
 
MONTREAL I QUEBEC 

uebec es una de les províncies que componen el Canadà, un estat federal, 
membre de la Commewealt, i l’única de cultura i parla francòfona. 

 
Montreal es una ciutat mes agradable, d'estil molt francès i amb la gent sense tantes 
preses. El metro de Montreal es d'estil d'alguns metros a França, les rodes son 
pneumàtics i circula sobre unes pistes de rodadora. 

 
Al centre de negocis, hi ha un seguit de passadissos subterranis que, aprofitant les 
estacions dels transports públics, organitzen una xarxa de galeries comercials que fa 
no necessari sortir al carrer per moure's per la ciutat. 

 
Quebec, la capital de la província del mateix nom, es una ciutat de tamany petit i 
d'estil totalment europeu - francès. L'estil de les cases, el menjar, l'ambient, recorden 
qualsevol de les ciutats mitjanes de França. 

 
El servei de tren molt be. Ràpid, còmode, i amb connexió Wi-fi gratis. 

 
En general, al Quebec, la gent, igual que als EE UU, es molt individualista i va a la 
seva, als llocs públics, com ascensors, no diu un bon dia, entra als llocs sense deixar 
sortir als de dins, van, normalment, sols i amb els auriculars connectats i no veuen res 
del que passa al voltant. 
 
A Montreal, hi ha molta vida subterrània. A la majoria dels edificis de la zona centre, 
on hi ha la majoria d'oficines i els centres de comunicacions, hi han galeries sota el 
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nivell del carrer que es comuniquen i la gent les utilitza molt. Suposem que es degut al 
dur clima de l'hivern, i, això, els permet moure's sense les inclemències del temps. 

 
Quebec es una barreja de gent de moltes ètnies i sembla que sense una identitat 
pròpia marcada. En definitiva, tant aquí com als EE UU, aniquilats els aborígens, els 
avantpassats dels ciutadans actuals eren el millor de cada país deportat al nou mon. 
 
Passa com a Catalunya, on l'idioma oficial es el català però, sobre tot en serveis, la 
majoria de gent et parla castellà, aquí, l'idioma es el francès però, en públic, la 
majoria de gent, p. ex. a la recepció de l'hotel, al cafè, etc., la gent et parla en 
angles, la llengua de la resta de la confederació. 
 
El Quebec, al menys a Montreal i Quebec, sembla un país en construcció o reparació, 
hi han obres per tot arreu, als carrers, al metro, al parc olímpic, al casino, etc., tot esta 
empantanat i ple de barreres i bastides. Segons ens comenta el taxista que ens du a 
l'aeroport, un panameny amb 25 anys a Montreal, "aquest país el varen fer tot de 
cop i ara l'han de refer tot de cop". 

 
A l'aeroport de Montreal, el personal de seguretat als controls, es molt amable i atent, 
res a veure amb els seus col·legues de EE UU. 
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EQUIVALÈNCIES DE LES PRINCIPALS UNITATS DE MESURA 
 

Longitud 
Equivalència  
mètrica  

  

1 inch (polsada) =2,54 cm 1 cm=0,394 in. 
1 foot (peu) = 12 in. =30,48 cm 1 cm=0,0328 ft. 
1 yard (iarda) = 3 ft =0,914 m 1 m=1,094 yd. 
1 rod (=pole, =perch) = 5 ½ yd =5,029 m 1 m=0,199 rd. 
1 statute mile (milla) = 5280 ft =1,609 km 1 km=0,621 statute m. 
1 nautical mile (milla nàutica) =1,855 km 1 km=0,539 naut.mile 
Superfície 
1 square inch (polsada2) =6,45 cm2 1 cm2=0,155 sq.in. 

1 square foot (peu2) = 144 sq.in. =0,0929 m2 1 m2=10,76 sq.ft 

1 square yard (yarda2) = 9 sq. ft. =0,8361 m2 1 m2=1,20 sq. yd. 

1 acre = 4840 yd2 =0,405 ha 1 ha=2,47 acre 

1 square mile (milla2) =2,590 km2 1 km2=0,386 sq. m. 
Volum i capacitat 
1 cubic inch (polçada3) =16,39 cm3 1 cm3= 0,0610 cu in. 

1 cubic foot (peu3) =0,0283 m3 1 m3= 35,31 cu ft 

1 cubic yard (yarda3) = 27 cu ft =0,765 m3 1 m3=1,308 cu yd 
1 gallon (galó) =3,785 l 1 l=0,264 gal 
Pes o força 
1 ounce avdp (onza avoirdupois) =28,3 g 1 g=0,0353 oz avdp 
1 ounce troy (onza troy) [5] =31,1 g 1 g=0,0322 oz troy 
1 pound avdp (libra) = 16 oz =0,454 kg 1 kg=2,205 lb avdp 
1 hundredweight (quintal) = 100 lb =45,36 kg 1 kg=0,022 cwt 
Velocitat 

1 ft/sec (peu/s) =0,305 m/s 1 m/s=3,281 ft/sec 
1 mph (milla/h) =1,609 km/h 1 km/h=0,621 mph 
1 knot (nus = milla nàutica/h) =1,855 km/h 1 km/h=0,539 knot 
Temperatura 
°C = 5/9 x (°F - 32) [*] °F (Fahrenheit) = (9/5 x °C) + 32 

 
 [*] Exemple: 50°F (Fahrenheit) equivalen en graus Celsius: 5/9 x (50 - 32) = 10°C;  
20°C equivalen a (9/5 x 20) + 32 = 68°F. 
 
  



 

 

 

COMPARACIÓ SENYALS DE TRANSIT EE UU I CANADA AMB LES EUROPEES
Als Estats Units i Canadà
estandarditzades per les
l'adopció de la Convenció de
 
La Convenció sobre la senyalització
de Viena sobre senyalització
la seguretat viària i facilitar el
l'estandardització del sistema
trànsit, semàfors i carreteres
 
Aquesta convenció va ser acordada
Unides en la seva Conferència sobre
novembre 8, 1968, es va dur a
vigència el 6 de juny de 1978.
de Viena sobre circulació
mitjançant l'estandardització de
 
Veiem alguns exemples d
Estats Units i Canadà i les definides per la Convenció de Viena.
 

 

 

 

 

SENYALS DE TRANSIT EE UU I CANADA AMB LES EUROPEES
Units i Canadà, els senyals de trànsit són, en la seva major

r les regulacions federals. Actualment, no hi ha plans
de la Convenció de Viena sobre senyalització viària. 

la senyalització viària, comunament coneguda com
senyalització vial, és un tractat multilateral dissenyat 

i facilitar el trànsit internacional per carretera mitjançant
del sistema de senyalització per al trànsit per carretera (
carreteres marques) utilitzades internacionalment. 

va ser acordada pel Consell Econòmic i Social de les
Conferència sobre la circulació viària a Viena 7 octubre 1968
es va dur a terme a Viena el 8 de novembre 1968 i

de 1978. Aquesta conferència també va produir
circulació per carretera, que complementa aquesta

l'estandardització de les lleis de trànsit internacional. 

Veiem alguns exemples de les diferencies gràfiques entre les senyal utilitzades als 
Estats Units i Canadà i les definides per la Convenció de Viena. 
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SENYALS DE TRANSIT EE UU I CANADA AMB LES EUROPEES 
en la seva major part, 

no hi ha plans per a 

com la Convenció 
 per augmentar 

carretera mitjançant 
per carretera (senyals de 

Social de les Nacions 
7 octubre 1968 a 

1968 i va entrar en 
també va produir la Convenció 

aquesta legislació 

entre les senyal utilitzades als 
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