
   
   Circular del mes d’abril del 2013 
  
Estimats socis i amics, 
Una vegada més podem informar de que la calçotada d’enguany fou tot un èxit. 
Hi participaren a la ratlla de  quaranta persones i dels mil calçots vinguts de 
Catalunya en restaren ben pocs. Sortosament poguérem gaudir d’un dia 
assolellat, si bé el fred regnant ens obligà a fer les rotllanes de tertúlia a la vora 
dels focs i l’àpat tingué lloc a l’interior de la cabana.  Hem de dir que no 
mancaren voluntaris per portar llenya i fer totes les tasques que calia. Gràcies a 
tots! I, ara, esperem l’any vinent poder repetir la festa.  
 
Activitats previstes properament: 
 
La diada de Sant Jordi la celebrem el 
Dissabte dia 27 d’abril, a les 17h a casa de la Concepcio Kühner, començarem 
amb l’obertura de l’exposició del primer concurs de fotografies del Centre 
Català de Basilea  i amb el lliurament de premis als autors de les millors obres 
presentades. Esperem que hi sereu tots. 
Seguidament Oferirem un animat pica-pica amb el que haurem portat per menjar 
i beure. 
Per a les pertinents previsions i coordinar el que portarem pel pica-pica cal que us 
apunteu. Coordina la  Concepció Kühner, 
 ckuhner@kuhner.com   o   Tel. 061 312 0725 o ckuhner@swissonline.ch  i al 
mòbil: 079 403 4378 També a l’adreça:  info@centrecatalabasilea.ch 

 
Celebració del 50tè aniversari de la fundació de Casa Nostra, el primer 
centre català a Suïssa.  
Els diversos actes tindran lloc a Zürich, el proper dissabte dia 4 de maig des de 
les 13h. Reserveu-vos la data! 
Després d’un dinar de germanor, ja al vespre, un del punts del programa és la 
presentació d’un històric monument a la sardana a càrrec de l’artista català 
Muma, amb la representació d’una performance. 
Més detalls us els farem saber el més aviat possible. 
Es prega comunicar el vostre interès a participar-hi. 
 
 
Més dates per posar a l’agenda: 
El proper vespre de porta oberta serà el dia 21 de maig, des de les 20h  
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Pel mes de maig, ja de cara al bon temps (!) el diumenge dia 26, tenim previst 
fer l’excursió a Obertüllingen que l’any passat no es pogué realitzar a causa del 
mal temps. 
 
El diumenge 16 de juny de 2013 és el dia Universal de la Sardana. La 
sardana escollida perquè es balli arreu del mon és ‘Arenys de Munt’, del 
compositor Ricard Viladesau. Aquesta elecció és perquè enguany la població 
d’Arenys de Munt s’ha proclamat Capital de la Sardana, un nou projecte unitari 
de la Federació Sardanista de Catalunya, la Unió de Colles Sardanistes de 
Catalunya i l’Obra del Ballet Popular que s'inicia amb aquesta localitat del 
Maresme i que vol provocar una sacsejada al món cultural i sardanista. 

Ben segur que també nosaltres podrem informar d’haver fet una bona rotllana. 

Però primer, guiats per Joan Camprubí, farem una petita ruta per la ciutat de 
Basilea i després del ball de la sardana anirem plegats a gaudir d’una bona 
paella. 

 

Pel dia 30 de juny tenim previst oferir-vos una conferència a càrrec de 
l’escriptor David Pages, amb presentació del seu llibre “Un país que fa camí” 

Acabarem l’acte amb una xocolatada i coca de Sant Joan 

De tot plegat, més detalls a la propera circular.   

    ********************************* 
Classes de català per adults i Escoleta per a infants. Els interessats poden 
demanar informació directament a la professora Marta Moreso, e-mail: 
marta_moreso@hotmail.com 
 
Ens reunim periòdicament per a retrobar-nos amb algunes de les tradicions 
catalanes i al mateix temps intentem mantenir viva la nostra llengua amb 
contes, musica i una mica de gramàtica. 
 
La nostra darrera activitat ha estat participar el el IV Concurs de Poscast 
Contes del mon i estem molt contents perquè hem estat seleccionats com a 
semifinalistes. 
 
 
Plana web.  La nostra plana web, adreça:  www.centrecatalabasilea.ch està 
activa i actualitzada Aquí podeu consultar les activitats, tant les previstes com 
les ja realitzades, a més de tot un àlbum de fotografies. 
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Responsables: Anna Soriguera i Eduard Perera. S’accepten suggerències, fotos, 
etc. A l’adreça: info@centrecatalabasilea.ch 
 
Recordem: Alguns socis no han fet encara el pagament de la quota anual. 
Vegeu la darrera circular. 
 
 
Informem: 
 
Aprofitant l'avinentesa comuniquem que a la Galeria Bau Art Basel s'hi farà una 
exposició del pintor mataroní Albert Alís. 
De part de l'Albert Alís esteu convidats de bon grat a visitar l'exposició que 
s'inaugurarà el dia 12 d'abril. 
Al vernissage de l'exposició hi haurà un concert del grup "Hamelin Consort" del 
qual l’amiga del Centre Cristina Alis Raurich n’és membre i al qual també hi 
sou benvinguts. 
 
Les pàgines web de la Galeria i del pintor: 
http://www.bauartbasel.com/    http://albertalis.com/ 
  
 
Sessions de cinema al Borromeum. Recordeu que divendes 12 d’abril es passa 
l’ultima pelicula del cicle. 
Més informació i programa: http://www.borromaeum.ch/cine_espanol.,html 
També volem recordar que tenim el compromís d’ajudar en algunes tasques. 
  
     
 ********************************************** 
Amb gran tristesa hem de lamentar la sobtada defunció el proppassat dia 22 de 
març d’en Gill, fill del nostre bon amic Manel Marzo-Mart. En Manel fou 
president de Casa Nostra de Suïssa els anys  1974 al 76. A Basilea fou un 
estimat col·laborador a moltes activitats. Des de fa alguns anys l’artista està 
establert a Sant Feliu de Guixols. En Gill residia a Basilea, ben a prop de la seva 
mare Ruth. I una altra trista noticia, el dijous Sant 28 de Març ens va deixar en 
Joan Casals, que tambe va ser un dels fundadors de la Casa Nostra de Suïssa. 
Vagi el nostre condol a les afligides famílies. Que Gill Marzo i Joan Casals 
descansin en pau. 
 
 
 Ben cordialment, 

La Junta del Centre Català de Basilea 
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