
       Birsfelden, 4 d’abril de 2012

Estimats socis i amics,

Aquestes Setmanes hem tingut de concentrar les nostres activitats a la 
organització de la Festa Major de Casa Nostra de Suïssa que aquest any 
toca celebrar a Basilea.

CRIDA A TOTS ELS SOCIS  que estiguin disposats a col·laborar d’alguna 
manera a la Festa Major que es posin en contacte amb la junta. Amb 
aquesta finalitat està prevista una reunió el diumenge 15.04 a les 17h a 
casa la Concepció. 

29 d’abril, diumenge.  Festa Major de Casa Nostra de Suïssa,
Lloc de la celebració, Restaurant Mittenza a la Hauptstrasse de Muttenz / 
Basilea (www.mittenza.com) El programa que enviarem aviat inclou la 
informació per arribar-hi.
El programa de festa que hem elaborat és el següent:

10:00 Plantada de gegants i capgrossos de Sant Vicenç de Montalt a 
l'avinguda principal de Muttenz.

10:30 Cercavila dels gegants, capgrossos i grallers pels carrers de Muttenz
11:30 Ballada de gegants i capgrossos a la plaça de l’Ajuntament
11:45 Parlaments davant l’Ajuntament de Muttenz
12:00 Aperitiu 
12:45 Prego de la Festa Major a càrrec de Joan Vilà ( Cap de Colla dels 

Geganters de Sant Vicenç de Montalt)
13:00 Dinar de la Festa Major
15:00 Lliurament de premis del concurs literari de Berna
15:30 Actuacions:
  “Malabarisme sense paraules" a càrrec de l’Albert Serrallach
  "Diabolo"  a càrrec de l'Eduard Pereda

"La passejada- anècdota comentada" a càrrec de l'Albert 
Serrallach

16:00 Diferents projeccions, Lipdub dels casals catalans i dels geganters de
 Sant Vicenç de Montalt
16:30 Concert a càrrec dels Grallers Els Laietans.
18:00 Fi de la Festa Major i cloenda de l'acte , tot fent una sardana tots 

plegats a la plaça de l'Ajuntament i amb els gegants de Sant Vicenç 
de Montalt.
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Preu del dinar, pels socis de les entitats catalanes a Suïssa:
adults   Sfr. 35,-   Infants, fins als 14 anys,  Sfr. 20,-
pels no socis adults   Sfr. 40,-   Infants, fins als 14 anys,  Sfr. 25,-
Les begudes, que no estan incloses al preu, es pagaran directament al servei 
de bar que restarà obert durant tota la festa.

El pagament, cal fer-lo preferentment al compte postal 40-31416-3 
Num IBAN CH02 0900 0000 4003 1416 3 BIC POFICHBEXXX 
Concepte:  Festa Major 2012
També es podrà fer efectiu a la recepció abans de la festa.

Cal fer la inscripció per endavant fins al dia 20/04
al tel. 061 3120725  o, mailto:ckuhner@kuhner.com 
La inscripció obliga al pagament del dinar.

Agraïm als nostres consocis família Marlès, regents de Centre de 
Convencions Mittenza, la seva bona disposició per acollir la festa a les 
seves instal·lacions i les condicions especials que ens han ofert.

30 d’abril, dilluns.  Cercavila pels carrers de Basilea amb els Gegants de 
Sant Vicenç de Montalt i els grallers Els Laietans

15:00 Plantada dels Gegants de Sant Vicenç a la Plaça Barfüsserplatz.
15:30 Cercavila pels carrers Gerbergasse, Rüdeng i Freie Strasse.
17:30 Ballada final a la plaça Markplatz

Un cop acabat el cercavila anirem plegats a casa la Concepció a sopar pà 
amb tomàquet amb pernil, per gentilesa de la Colla de Geganters de Sant 
Vicenç de Montalt i on hi haurà una vetllada amb cantada d’havaneres i la 
colla ens oferirà també un rom cremat. 

Pels socis l’activitat del dilluns sera gratuïta.
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Recordem que continuen les classes de català per adults i l’escoleta per a 
infants. Es pot demanar informació a   mailto:marta_moreso@hotmail.com

activitats informals ,  s’avisaran només per e-mail. Aquestes son p.e.:
Excursions, sopar de joves, sopar de dones 
catalanes, visites a museus etc.

El proper sopar per a joves serà el dia 14 d’abril a les 20:00h al local del 
Sementeira. Wettsteinallee 141, 4058 Basel.
Preu, Sfr. 30,-
Hi ha uns entrants per picar i un plat principal a escollir.
El preu inclou tambe cervesa, vi, aigua i refresc.
Informacions i inscripció enviant un email a la següent adreça fins el dia 10 
d’abril a: mailto:annasoriguera@googlemail.com

El sopar de dones coordina la Concepció, ckuhner@kuhner.ch

I per acabar, el CafCat, per conversar en català, i per a tothom també no 
socis, que te lloc  en algun cafè de la ciutat i que coordina la lectora de 
català a la universitat de Basilea, mailto:maria.vall@unibas.ch

Ben cordialment,      la junta del Centre Català de Basilea

Amb el suport de la Secretaria de Relacions Exteriors de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
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