Circular de maig i juny del 2016
Estimats socis i amics,
Aquesta vegada, per començar, toca mirar endins i fer un repàs de la situació en que es troba
l’entitat. Repetidament hem dit que és molt important la compareixença de tots els socis a
l’assemblea ordinària anual i, lamentablement, hem de dir que aquest any els assistents érem
ben pocs. Tots heu rebut la convocatòria i l’ordre del dia i pel que sembla no ho vàrem
encertar en l’hora o el dia. No voldríem creure que la causa de la minsa assistència fou la
manca d’interès per les coses de l’entitat. També ho hem dit repetidament, a les circulars, i
personalment amb les paraules del nostre president adreçades a tots. Paraules que foren
d’agraïment per la col·laboració desinteressada i espontània a la reeixida festa major de l’any
passat celebrada a la sala de la parròquia de Aesch, pels carrers d’aquesta localitat i pel centre
de la ciutat de Basilea. Paraules que també foren de crida per la implicació activa a les
tasques de funcionament del Centre. També aquestes, resonaren a les parets entre moltes
cadires buides.
Aquí donem les gràcies a la cessant secretària Blanca Rión per la seva tasca i dedicació a
l’entitat. Lamentablement el seu lloc resta vacant.
També per motius laborals l’Eduard Pereda ha deixat el seu càrrec de tresorer que ha pogut
passar a mans de Ramon Jové, a qui agraïm la seva bona disposició.
La Junta Directiva proposà pel 2016 tot un ventall d’activitats, al menys una per cada mes de
l’any, fixant ja el lloc on s’hauran de celebrar i que, de ben segur, tots ja teniu a l’agenda.
En aquest sentit animem a tots els socis que en tinguin la possibilitat i d’acord amb els seus
coneixements i habilitats que ofereixin una activitat per posar en programa. Pot ser una
conferència o xerrada, un concert o recital, una excursió o visita cultural, etc.
***************
La calçotada d’enguany fou també un èxit total. Sortosament poguérem ampliar a temps la
comanda de calçots i salsa pels 140 assistents entre adults i mainada. Alguns d’ells han
esdevingut ja nous socis, als que saludem ben cordialment.
La trobada per la Diada de Sant Jordi no es pogué organitzar com s’havia previst. Finalment
però, ens trobarem 15 persones a la “Markthalle” amb animada conversa i per intercanviar
llibres.
**************************

1

Activitats previstes del Centre Català de Basilea:
Diumenge 22 de maig, tot el dia
Activitat per a tothom, però principalment per a famílies amb infants, que es farà al bosc en
un indret als afores de Basilea. Es tracta d'un conte, "EL TRESOR DEL CADÍ" que ens
explicaran l'Esther i l'Albert Serrallach, Un tresor que entre tots haurem de buscar, ...
Adjunt trobareu un full descriptiu de l’activitat amb tots els detalls.
Per poder fer les pertinents previsions dels tresors que els nens hauran de buscar, és
necessària la inscripció com a més tard fins el dijous dia 19 (entre les 19:00 i les 21:00h) al
telèfon 061 821 27 37 ò e-mail: mailto:serrallach.fampratteln@teleport.ch o a l’adreça del
Centre
En cas de que tingueu preguntes podeu telefonar a l’Albert, al telèfon indicat, el més tard fins
el divendres 20 de maig, també a l’hora preferida entre les 19:00 i 21:00.
Per ara no podem fixar la petita despesa que per als participants comportarà la compra dels
“tresors”
Per a les següents activitats s’enviarà oportunament informació detallada amb un
recordatori per correu electrònic i a la plana WEB
Diumenge 19 de juny

Visita guiada per Basilea
Enguany farem una passejada pel Spalenberg.
Lloc i hora de trobada
Schifflände a les 10.15 del matí. Per la parada del mateix nom hi passen els tramvies 6, 8, 11,
14,15 i els autobusos 31, 34 i 38.
Recorregut
Iniciarem la passejada pel Blumenrain passant pel davant de l’Hotel Drei König. Enfilarem la
Petersgasse, amb cases antigues i ben conservades. Seguirem pel carrer Nadelberg fins
Spalenberg, pujarem uns metres fins Heuberg. En aquest punt hi ha la Enoteca Española.
Seguirem el Heuberg fins el Leonhardplatz on restarem una estona per admirar el lloc i els
edificis antics amb l’església. Creuerem Kohlenberg, devant de l’Acadèmia de Música i
seguirem a l’esquerra passant per davant del Kohlenberg Gymnasium fins Steinenschanze, un
petit turó alçat sobre el Steinen Viadukt. Després baixarem a Heuwage i, si és possible –
perque està en obres- arribarem al Zolli on serà el final de la passejada.
Pels que s`hauran apuntat fins el dia 13 de juny,
a l’adreça del Centre, mailto:cnbasilea@gmail.com
la cloenda de la passejada serà un dinar de germanor amb la tradicional paella que ens
tindran a punt al Centre LOLA (St. Johann) Lothringerstr. 63
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Oportunament enviarem un recordatori informant de la despesa que ocasionarà el dinar.
*******
Dissabte 25 de juny, al vespre
Revetlla de St. Joan, com l’any passat, sota els estels a Schwand, a ca la Pilar Buira.
Amb una bona foguera, musica, coca i, ... el que ens haurem portar per arrodonir la festa.
Diumenge 4 de setembre
Volem informar-vos que enguany l’Escoleta participarà en la Festa que organitza el Centre
Lola, on tenen lloc les trobades dels nens i nenes del Centre Català de Basilea.
La Festa serà el diumenge 4 de setembre al Kannenfeld Park de Basilea. Hi haurà tallers,
musica, circ i actuacions durant tot el dia! Cafè i pastissos assegurats!
L’Escoleta hi participarà també amb un taller.
Tots hi esteu convidats. Ben aviat us donarem més detalls.
Reserveu-vos el dia!!!
Diumenge 18. de setembre a les 16:00h
Al Centre LOLA, Celebració de la Diada de Catalunya.
Dissabte 8 d’octubre
"Bicicletada Dreiländereck"
Excursió amb bicicleta. Ruta encara a determinar. Organitza: Stefan Zwiers stz@coac.cat.
Diumenge 16 d’octubre a les 16:00h
Al Centre LOLA
Conferència o concert
Diumenge 6 de novembre, a les 16h
Al Centre LOLA
La tradicional CASTANYADA
Dissabte 10 de desembre
A la llar d’associacions de Blotzheim, a la propera Alsàcia.
Festa per a tots! Sopar de Nadal, Caga Tió i balleruca fins que les cames diguin prou.
********************************
L' Escoleta “grup A” les classes pel grup de nens i nenes més grans, enguany tindran lloc un
cop al mes (dimecres de 15 h a 18h) a la:
Llibreria “Jukibu” Elsässerstrasse 7, 4056 Basel
L'Escoleta “grup B”pels mes petits te lloc els dijous a la tarda, de 15 a 18 h. Al:
Centre Lola - Eltern und Kinder
St. Johann Lothringerstrasse 63, 4056 Basel
Les classes de català per adults es fan en dos nivells i tenen lloc els
17.30 h (A1) i 17.30h fins 19.00 hores (B1)

dilluns de 16.30h fins
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Els interessats per aquest curs poden demanar informació directament a la professora Marta
Moreso. L’email : marta_moreso@hotmail.com
Altres informacions
Per a qualsevol consulta. Adreça de la presidenta d’honor:
Concepció Kühner, Friedhofstr. 8, 4127 Birsfelden.
ckuhner@kuhner.com o ckuhner@swissonline.ch Tel. 061 3120725 / mòbil: 079 403 4378
Adreça del Centre: cnbasilea@gmail.com
Adreça web de la fundació CECOT PERSONA I TREBALL.........., on us podeu dirigir en
demanda de suport i el cas de voler retornar a Catalunya (Espanya)
http://www.fpit.cat/
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ofereix un curs de català en línea
“DE CAP A CAP” adreçat sobretot per a infants de famílies catalanes residents a l’exterior.
Val a dir que aquest projecte es du a terme desde l’Escoleta a Basilea, des de els seus inicis i
en funció de l'edat dels nens.
Tota la informació a l’anllaç:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/cultura/notapremsavw/290128/ca/curs-catalalinia-infants-darreu-mon.do
A la darrera assemblea general fou fixada la quota anual de soci que és:
Personal, CHF 55.- i familiar, CHF. 65,Adjunt trobeu una butlleta amb les dades del compte de l’entitat.
Recordem que tenim el compromís de col·laborar amb algunes tasques al cinema espanyol.
Els interessats poden consultar el programa a la web:
http://www.borromaeum.ch/cine_espanol.php També podeu contactar a l’adreça:
mapigarcia@gmail.com
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.
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