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Circular d’agost i setembre del 2015 

 
       
Estimats socis i amics,     
Amb ganes de fer coses volem començar el curs 2015/2016, com ha dit en Joan Manel, el 
nostre president. I això, amb el bon regust de boca d’haver celebrat enguany una reeixida festa 
major. Les festes majors de Casa Nostra de Suïssa que tenen lloc a Basilea es perfilen, a més, 
com la festa del nostre Centre. No era aquesta la nostra intenció; Aquest any hauríem volgut 
més participació dels amics de tot el país però som conscients de la dificultat que representa 
poder fer el desplaçament en dissabte, mentre que, precisament és en dissabte quan hi ha una 
major disponibilitat dels membres components dels grups que ens porten notes i flaire de casa 
nostra. 
A la reunió de junta –post festa major- es posà de manifest l’agraïment de la presidència a tots 
els co-organitzadors i voluntaris per l’eficaç i desinteressada dedicació a les diverses tasques. 
Val a dir que en acabar la festa només es veieren cares somrients i que, tant els geganters com 
les gentils bastoneres i els grallers, en restaren amb ganes de tornar. 
 
Hem de mirar endavant i pensar en el que ens espera potser ja a partir de la propera Diada de 
l’11 de setembre. Diada que si a Barcelona és multitudinària, aplanarà el camí cap al 27/9. 
Aquest dia tots hem de votar, i ja res ha de fer por.  “La sobirania nacional de Catalunya 
resideix en el poble català, ...”, con bé diu la “Proposta de Constitució Provisional de la 
República Catalana”. A les urnes direm si deixa de ser proposta i provisional. 
 
 
Tornant al que fa a la nostra entitat, i després de l’assemblea general ordinària d’enguany, 
comuniquem als socis que resultant de les pertinents votacions: 
a) 
la junta ha quedat constituïda com segueix: 
President,  Joan Manel Azuaga 
Presidenta honorífica,  Concepció Kühner 
Secretària,  Blanca Rion 
Tresorer, Eduard  Pereda 
Vocals: Albert Serrallach; Alberto del Rio; Albert Pereda; Josep Màdico; Jordi Sotelo; Stefan 
Zwiers; Imma Gàlvez; Ramon Jové; Vanessa Nuñez.    
 
b) 
Fou aprovat el nou redactat de l’ESTATUT de l’entitat. Aquest, està a disposició per fer-ne 
tramesa als socis que ho sol·licitin. 
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Des de la junta directiva ens plau donar la benvinguda a l’entitat a tots els nou socis i com a 
salutació de l’entitat, ens complau fer valer com a actual la transcripció literal de la carta que 
qui redacta aquesta circular va rebre l’any 1974. 
 
Benvolgut consoci, 
En nom del consell directiu de Casa Nostra, em plau donar-vos la benvinguda al si de la 
nostra entitat. Espero que, entre gent de parla catalana, trobareu l’agradable ambient de 
cordial amistat que l’emigrat cerca. 
Com cada nou soci sou un germà més. Esperem que entre nosaltres us trobareu com a casa 
mateix. Esperem també que us interessarà promoure la cultura catalana fent vostre l’objectiu 
de la societat a la qual heu donat confiança. 
A la vegada us demano la vostra participació activa a la vida de la societat: feu servir els 
vostres coneixements, les vostres aptituds i les vostres possibilitats per el millorament i 
l’engrandiment d’aquesta família que viu físicament lluny de la terra nadiua; accepteu les 
responsabilitats que se us presentin cada cop que la vostra col·laboració pugui ser útil i 
eficaç. 
  Us saluda cordialment,     Per Casa Nostra, el president 
      Firmat, Silveri Kirchner 
     (Avui tresorer del Centre Català de Lausanne) 
   
Val a dir que el mot “emigrant”, com també èxode i diàspora, han perdut actualitat 
segurament perquè, a diferència dels anys setanta, avui no hem sortit d’Europa i també perquè 
si abans estàvem a vint hores de viatge lluny de Catalunya, avui estem a hora i mitja de vol, 
fet que molts de nosaltres aprofitem sovint, i a vegades també per a un viatge llampec de cap 
de setmana. No per això hem de deixar de fer-nos valer al país que ens acull com a catalans, 
amb llengua, tradicions i cultura pròpies. 
 
Plançó; Butlletí de Casa Nostra de Suïssa 
Finalment hem rebut els exemplars corresponents a la nostra entitat i el repartiment es feu en 
ocasió de la festa major. Pels socis que no hi assistiren en tindrem a disposició a la propera 
activitat i, pels que ens ho demanin, podem fer-ne enviament per correu ordinari. 
També comuniquem que tenim a disposició per a lliurar personalment al soci interessat que 
ens ho demani una col·lecció d’exemplars del Plançò,  provinents d’un llegat.  
 
 
Activitats del Centre català de Basilea previstes per a les properes setmanes: 
 
 
Divendres 11 de setembre. Diada de Catalunya.  
A les 19h, a casa la Concepció Kuhner, Friedhofstrasse 8- CH 4127 Birsfelden. 
Seguiment de la Diada de Catalunya per la TV, on hi haurà berenar de pa amb tomàquet i 
begudes, i amb el que els assistents haurem portat. 
Seguidament ballada de sardanes amb la Imma Gàlvez. 
Confirmar assistència a l’email: cnbasilea@gmail.com 
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Diumenge 27 de setembre (*) 
 
Des de les 18h seguiment per TV de l’escrutini de la votació que aquest dia haurà mobilitzat 
tot el poble de Catalunya. I esperem que els de l’exterior haurem pogut participar-hi sense 
impediments. 
Per si encara hi ha algun dubte referent al procediment, consultar: 
http://votexterior.assemblea.cat/ 
 
(*)  Oportunament, abans de l’activitat   comunicarem en un recordatori lloc i hora de la 
trobada. 
 
 
Continuem amb L' Escoleta  
Que te lloc un cop al mes per a nens i nenes i en tres grups segons l’edat. 
 
Les classes de català per adults es fan en dos nivells i tenen lloc els  dilluns de 16.30h fins 
18.00h (A2) i 18.00h fins 19.30 hores (B1) 
 
Els interessats per aquests cursos poden consultar la plana WEB de l’entitat i/o demanar 
informació directament a la professora Marta Moreso. 
Adreça de contacte: marta_moreso@hotmail.com 
 
Com sempre deixem la porta oberta a organitzar qualsevol activitat no programada que 
s’anunciarà per correu electrònic a tots els socis. La iniciativa pot sortir de tothom que tingui 
ganes d’oferir el que s’adapti a les seves possibilitats i coneixements. Pot ser una conferència, 
un recital, un concert, una excursió, una projecció, o simplement una passejada, un sopar o 
visita a un museu, sempre que tingueu ganes de compartir-ho amb amics. Només cal que ho 
comuniqueu a un membre de la junta. 
 
Per a totes les activitats cal que us apunteu a l’adreça del Centre: 
cnbasilea@gmail.com    o directament al responsable de l’activitat. 
 
Esperem una ben nombrosa participació a les activitats programades i agraïm les 
desinteressades col·laboracions.  
 
 Ben cordialment, 

La Junta del Centre Català de Basilea 

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 
 


