Circular de novembre del 2012
Estimats socis i amics,
Aquest mes de novembre pot ésser decisiu pel futur del nostre país i aqui a
Basilea es presenta carregat d’activitats que esperem tinguin molta acceptacio
entre tots!!!!
* * * * *
*
Activitats previstes per a les properes setmanes:
El dia 10/11 a les 17 h celebrarem, com sempre a la sala de ca la Concepció,
la tradicional Castanyada, amb panellets, castanyes, vi de moscatell i alguna o
altra sorpresa. És la festa que tots esperem amb joia perquè és punt de trobada i
de conversa amb vells amics i de salutació als nouvinguts. També es poden
apuntar els encara-no-socis. Alguna aportació musical serà benvinguda.
Coordinació:
Concepció
Kühner
Tel.
061
3120725;
e-mail,
mailto:ckuhner@kuhner.ch
Diumenge 11/11 Excursió a Obertüllingen - Que el darrer mes s’hagué
d’anular a causa del mal temps Sortirem a les 9:48 (Regionalexpress 26502) des de la Badische Bahnhof, Fins a
Haltingen. (Alemanya)
Per qui vulgui anar amb cotxe l’hora de trobada és a les 10:00 a l’estació de
Haltingen (no hi ha problemes d’aparcament). Per tornar a Haltingen tindrem
un cotxe aparcat al final de l’excursió.
Caminarem en part per la ruta del vi, per agafar aviat el camí que ens porta a
Obertüllingen. Com que ja és ben entrada la tardor no farem pic-nic, dinarem al
restaurant/Straussi de Tüllingen. Vegeu:
http://www.badische-seiten.de/tuellingen/wiischaenk-zuem-duelligerschnaeg.php
Després de dinar passarem per la capella de Santa Odilia, (bon mirador pel
damunt de Basilea) i baixarem a Riehen on davant del museu Bayeler es pot
agafar el tramvia per tornar a Basilea

Hores de caminar, aprox. 3:00 Desnivell, 120m. L’excursió es pot fer amb
cotxet per a nens. (Amb la dificultat d’un bon tram d’escales al final de
l’excursió)
Podeu consultar: http://www.derweinweg.de/
Vocals de l’excursió, Carles Fité i Josep Màdico
Cal que us apunteu, Preferentment per e-mail: mailto:cfite2000@yahoo.es
A la inscripció posar el número de telèfon.
Per informacions de darrera hora podeu telefonar a Josep Màdico Tel. 0049
7621 47162
Primer concurs de fotografies del CCB. A la darrera reunió de junta s’ha
acordat ajornar la data del veredicte, repartiment de premis i exposició. Aquesta
es farà dins el marc de la propera FESTA MAJOR de Casa Nostra de Suïssa,
que el proper any celebrarem a la ciutat de Berna. La data està encara per
confirmar pel comitè organitzador.
Així doncs, donem a molts altres socis i amics la possibilitat de presentar les
seves obres fotogràfiques fins ben entrat l’any vinent. Ja comunicarem la data
límit. Les bases es van incloure a la circular anterior i el referent als premis està
pendent de revisió.

Classes de català per adults i Escoleta per a infants. Els interessats poden
demanar informació directament a la professora i vocal de les activitats Marta
Moreso, e-mail: marta_moreso@hotmail.com
Podem informar de que l’ESCOLETA està inscrita a la 4a. Edició del Concurs
Podcast contes del món. Wwwcontesdelmon.org
_________________________________________
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.
Responsables: Anna Soriguera i Eduard Perera. S’accepten suggerències, fotos,
etc. A l’adreça: info@centrecatalabasilea.ch
Informem:
Ha arribat el darrer exemplar del PLANÇÓ que us podrem donar personalment
amb motiu de la vostra assistència als actes programats. Els que no l’hauran
recollit el rebran per correu a principis de l’any vinent.

El dia 21/11 a les 19h a la Literaturhaus (Freiestrasse) tindrà lloc la presentació
del darrer llibre d’Eduard Mendoza (Barcelona).

El diumenge 25/11 a les 11 del matí, al “Kult.Kino” tindrà lloc la presentació de
la pel·lícula “SAGRADA” EL MISTERI DE LA CREACIÓ amb l’assistència
del regidor Stefan Haupt. El tema és la “biografia” de la basílica de la Sagrada
Família. Vegeu: http://www.sagrada.ch/ Després, qui ho desitgi, anirem a dinar
a un restaurant.
Repetim:
La nostre sòcia Montserrat Jaccottet -Riverola es jubila de l'escola on ha donat
classes de piano a nens i joves durant 30! anys. Li agradaria a partir
d'ara ajudar a adults que estiguessin interessats a aprendre a tocar el piano o a
tornar a tocar-lo després d’haver-ho deixat per falta de temps. Us proposa un
preu especial per a jubilats/jubilades i socis del Centre Cátala. Els interessats es
poden posar en contacte amb ella per una classe gratuïta de prova. Tel. 061 681
4280 o per mail: montse.jaccottet@bluewin.ch".
Na Montse ens ofereix també una col·lecció de vídeos “Catalunya vista des del
cel” que està disposada a regalar a la persona interessada.
Del 20/10/2012 fins al 7/4/2013 en Joan Sallas, conegut internacionalment com
a mestre en l’art de la “papiroflèxia” (Origami) presenta al Spielzeugmuseum
(am Barfüsserplatz) una exposició de les seves creacions. Vegeu:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=d60d2RBmYTI
Sessions de cinema al Borromeum.
El 16/11 a les 20h projecció de la pel·lícula “Pa Negre”
Més informació i programa: http://www.borromaeum.ch/cine_espanol.html
També volem recordar que tenim el compromís d’ajudar en algunes tasques.
Avisar la vostra disposició a l’adreça e-mail: cnbasilea@gmail.com.
Ben cordialment,
La Junta del Centre Català de Basilea

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

MANIFEST DE SUPORT DE LES COMUNITATS CATALANES DE L’EXTERIOR

AL GOVERN DE LA GENERALITAT EN LA TRANSICIÓ NACIONAL CAP A L’ESTAT PROPI
Davant la voluntat del poble català, expressada en la massiva manifestació del passat Onze de
Setembre a Barcelona, les Comunitats Catalanes a l’Exterior sotasignades constatem que existeix
una majoria social a Catalunya amb la voluntat d’avançar, sense ambigüitats, cap a un Estat
propi.
Altres processos d’independència d’arreu del món han demostrat que no és un camí fàcil, però sí
possible i necessari. Davant d’aquest escenari històric pel nostre poble, les Comunitats Catalanes
de l’Exterior, com a part de la societat civil catalana, fem costat i donem tot el suport necessari al
Govern de la Generalitat de Catalunya en cas d’iniciar un procés polític que ens porti cap a la
plena sobirania del nostre país.
Per tal d’avançar fermament cap a aquest procés polític, pacífic i democràtic, destinat a
l’assoliment de la plena sobirania, ratifiquem la necessitat que el país disposi d’estructures
d’estat. A falta actualment d’un cos diplomàtic propi, i amb l’objectiu d’explicar la realitat de
Catalunya al món, les Comunitats Catalanes de l’Exterior signants d’aquest manifest, ens posem
a disposició del Govern per difondre el missatge del poble català arreu del món, amb la finalitat
última que Catalunya pugui esdevenir un Estat lliure i sobirà en el marc de la Unió Europea.
Setembre de 2012

