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El Canadà, que en llengua iroquesa, significa “poblat o assentament”, es un 

immens país (el segon més gran del mon), de quasi 10 milions de quilometres 

quadrats i 36 milions d’habitants, dividit en deu províncies; això representa una 

densitat de població de les més baixes (3,5). El 81% dels seus habitants viuen a 

les ciutats. Tot el país es bilingüe, les informacions i senyalitzacions estan en 

anglès i francès i, a tots els ens governamentals i llocs públics, es parlen els dos 

idiomes; així mateix, per ser ciutadà canadenc, s’ha de conèixer l’anglès i el 

francès.   

Iniciem el viatge a Calgary, una de les principals ciutats de la província d’ Alberta, 

al vessant oest del país, a on les temperatures oscil·len entre els 40 graus de 

mínima i 40 de màxima. La ciutat es cosmopolita i multicultural, amb poca 

presència de la població índia que es concentra a les reserves, a on viuen més 

d’acord amb la seva cultura. Una de les moltes escultures que es poden veure, 

en un recorregut urbà,  es la de l’escultor català Jaume Plensa i també, cal 

destacar el grup escultòric, “Famous five” que commemora el fet que cinc dones 

sufragistes, a l’any 1931, van aconseguir que les dones poguessin votar.  

Una de les mostres de l’enorme grau de cultura cívica i sensibilitat dels seus 

ciutadans, son els diversos bancs que hi ha als parcs públics, a on hi consta una 

placa amb el nom de la persona o família que l’ha  sufragat i te cura del seu 

manteniment. 

A continuació, visitem el Heritage Park , a on podem viure l’historia local, de 

temps passats (establiments de pells, artesans, etc.). Continuant el viatge, anem 

a Drumheller, una zona àrida a on podem visitar “les xemeneies de les fades”, 

unes formacions geològiques, erosionades per la climatologia i el Royal Tyrrell 

Museum, a on podem contemplar fòssils de  dinosaures. Un altre lloc interessant 

es el Head-Smashed-In Buffalo Jump, es un precipici a on els indis peus negres, 

caçaven els búfals  estimbant-los, després d’acorralar-los. El lloc, està situat a 

on les praderes ja conflueixen amb les Muntanyes Rocoses. 

Ja en territori de les Muntanyes Rocoses, entrem al Red Rock Canyon, per a 

visitar Waterton Park, a on hi ha molts senders que voregen diversos llacs de 



una gran bellesa (Waterton, Summit, Kameron, etc.) Aquest territori està 

constituït per espessos boscos de arbres coníferes   

Aquí, ja cal tenir precaució amb els óssos. Hi ha molts cartells avisant i donant 

instruccions de com comportar-se i les precaucions a tenir en compte, amb 

aquests animals, especialment els bruns i els temibles grisos “grizzlies”. Es 

aconsellable portar picarols per foragitar-los i en situacions de perill utilitzar un 

esprai de pebre d’autodefensa. No obstant, si els evitem, no se’ls molesta, ni ens 

posem a córrer, es poc probable que tinguem cap ensurt. Els més pacífics son 

els negres.  

Continuant el viatge, anem pujant fins al parc nacional de Jasper, considerat la 

“porta del gran nord”. Per tota la ruta, es troben càmpings amb unes petites cases 

de fusta, amb un sistema de pagament automàtic, per poder passar la nit, però 

cal tenir en compte que no hi ha electricitat. Aquí, el paisatge i la fauna es 

espectacular: óssos, alces, caribús, esquirols (molt amistosos), etc. 

Hi ha llocs molt espectaculars, com per exemple, la “ruta dels cinc llacs”, entre 

els que destaquen el  Louise i el Maragda, d’aigües de color blau-verd turquesa 

de gran bellesa i diferents matisos. També es de visita obligada el Johnston 

Canyon que es pot recorre per una passera de fusta, de gran recorregut,  

adossada a les parets del congost, per on discorre el riu. Un fenomen de la 

natura, molt curiós d’observar, son els “ink pots”, bassals d’aigua de diferents 

colors.  

També es recomanable la pujada a Castel Mountain, amb les seves vistes 

panoràmiques de la regió, sense oblidar-nos del glaciar Athabasca. 

No massa lluny, a la província veïna de la Columbia Britànica, es troba el Mont 

Robson que, amb 3.954 metres d’alçada, es la muntanya mes alta del país.   

Aquest viatge, es va fer a l’any 2017 coincidint amb la commemoració dels 150 

anys de la constitució de la nació.    

 

  

 

  

 


