Festa típica suïssa de Pasqua: El picnic de desprès de Pascua amb la possibilitat
d’explicar l’història del “Conillet „Boti-Boti“ i els seus Ous de Pasqua”
Detalls de com serà l’activitat (preparació dels ous i la cerca dels ous):
Activitat
Dia del picnic
familiar

hora
Entre les
10:00 i les
17:00 h

Lloc de celebració

Hora de trobada

Explicació
Diumenge 12 d’abril

Froloo/Therwil, lloc en mig del bosc, té a disposició
quatre focs i vuit taules amb bancs de fusta. Hi ha
també molt d’espai on els nens poden jugar sense
gaire perill. Alguns ciclistes de muntanya (mountain
bikers) passen sovint per aquell lloc.
09:45 h.

Si ens trobem més tard potser hi haurà massa gent en
els focs al Froloo i aleshores haurem d’esperar molt de
temps fins que podem fer la nostre carn o botifarres.

Lloc de Trobada

Parada de tramvia „Reinacherhof“. El n° del Tramvia és
el 11. La parada es troba davant de la ISB (escola
internacional de Basilea). Des de qualsevol lloc de la
ciutat de Basilea o Münchenstein s’ha de prendre el
tramvia que va en direcció Aesch (BL). A Aesch o a
Reinach s’ha de prendre el tramvia que va en direcció
Basilea.

Aparcament dels
cotxes

Els cotxes, ja que es diumenge, es poden aparcar al
parking de la ISB o en el carrer Fleischbachstr. que es
troba uns 200 m desprès de la parada en direcció de
Aesch a la mà dreta.

Organitzat
sobretot per

Adults amb familia/nens entre 2 i 12 anys.
L’organització dels diferents actes es centrat que tan
adults com nens hagin quelcom per disfrutar.

Duració de la
Entre 60 i 80 a) la passejada amb cotxet de nens durarà com màxim
passejada d’anada Minuts
1 ½ hores
fins al Froloo,
b) en el lloc i el camí escollit es pot passejar amb cotxet
de rodes. Solament hi ha potser un petit lloc on es pot
necessitar una mica d’ajuda per passar el cotxet.
Història del
conillet
“Boti-boti”)

Com vestir-se?

Aquesta història solament es contaria si haguessim un
mínim de 8 nens. Si aixô es aixi aleshores l’excursiò
amb la busqueda dels ous en el bosc podria durar uns
20 minuts més.
a) es recomana venir amb botes de Muntanya i amb
pantalons llargs també pels nens petits
b) Portar un Jersei o anorac que es pugui tancar bé i
una protecció pel cap.

Un parell de coses
més a tenir en
compte

a) Ja que aquest any es un any amb moltes paparres
(„Zecken“) i aquestes poden transmetre la malaltia
„borreliose“ es recomana molt d’agafar un spray
contra les paparres que es pot comprar a les
farmàcies. Al mateix temps es recomana de portar els
pantalons tancats, es a dir, els mitjons sobre els
pantalons.
b) el menjar per cada persona (a part del ous pels
nens) i totes les begudes les han de portar cada família
o parella que vulgui assistir a aquesta festa. En el
Froloo (lloc al mig del bosc) no hi ha cap local en el
que es pugui comprar res.

Com es
desenvoluparà
l’excursio amb el
picnic al final de
la passejada?

Desprès de trobar-nos al Reinacherhof, caminem
paral·lel a l’escola ISB fins arribar al carrer
Fleischbachstr. Aquest carrer el seguim en direcció del
bosc fins arribar a prop d’ell. Aleshores agafem el
Allmendweg cap amunt. A la primera bifurcació
agafem el camí a ma dreta. Seguim aquest, vorejant el
bosc, fins que arribem a un petit pont a mà esquerra.
Aquí ens aturariem un moment i contariem amb els
nens el conte del conillet „boti-boti i els seus ous de
Pasqua“. Desprès de l’historia caminarem uns 200 m
mes i aleshores començarà la cerca del ous que havia
perdut el conillet. Fins el Froloo són encara uns 20 a
25 minuts. Una vegada arribats al Froloo es mirarà de
veure quin dels ous és el mes fort amb la competició
„tüchis“ (pica els ous un contra l’altre d’una forma
especial). Aquesta la faran els nens i els adults també
entre ells. Aquests ous esta pensat que desprès es
mengin com ous durs.
Ara es mirarà de preparar els focs per poder cuinar la
carn, les botifarres que s’hagin portat per menjar i
acabar de passar l’estona tots junts.

El acabament de
l’activitat (Retorn
a Reinacherhof) i
el comiat dels
participants

De les 15:00
fins a les
17:00 h

Aquí tenim dues possibilitats:
1) refer el camí que hem fet i anar cap en darrera de
nou fins el Reinacherhof (per la gent que ha aparcat els
cotxes allà),
2) per els que han vingut solament amb el tramvia es
pot retornar a Reinach per un altre camí i aleshores
aniríem a parar a l’estació del tramvia n° 11 Landhof
(Niederbergstr. i Langenhagweg).

