Circular de Novembre i Desembre del 2016
Estimats socis i amics,
Us informem que el del 30.9 al 2.10 va tenir lloc la VIII trobada de comunitats catalanes a
l’exterior a Londres. Una representació del nostre centre va participar-hi. Val a dir un acte molt
interessant ple d’informació rellevant per els catalans residents a l’Exterior.
Punts tractats:
• Sessió informativa sobre el nou sistema de vot electrònic, a càrrec de la Hble.Sra.
Meritxell Borràs i Solé, Consellera de Governació, Administracions Locals i habitatge de
la Generalitat de Catalunya.
• Presentació del nou secretari d’Afers exteriors, Sr. Jordi Solé
• El vot exterior i el registre de catalans a l’exterior a càrrec Antoni Montserrat(FIEC)
• Taller I: Sostenibilitat dels casals i treball en xarxa. Consells per una funcionalitat
eficient
• Taller II: L’ensenyament del català a les comunitats de l’Exterior. Inclós l’ensenyament
dels més petits.
• Taller III: L’ús de les xarxes socials. Maximitzaci’o de les noves tecnologies per arribar
al públic jove.
• Taller IV: Xarxes de profesionals catalans a l’exterior
• Taller V: Orientació i acollida a la nova emigració catalana.
• Presentació de la nova Llei de Comunitats Catalanes a l’Exterior.
En la propera Assemblea General que tindrà lloc durant el primer trimestre del 2017, s’explicara
en detall tots aquests punts.
****************************************************************************
Aprofitem la circular per comunicar-vos amb molta tristor que el nostre soci i amic Liberto
Vicenç Cortada i Barceló ens va deixar la matinada del passat dimecres dia 9 de Novembre del
2016.
El nostre condol més sincer de part de tota la Junta del Centre Català de Basilea.
*****************************************************************************
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Activitats previstes del Centre Català de Basilea:

Dimecres 23 de novembre a les 19:30h
Ens plau convidar-vos a la presentació del llibre «Aportacions catalanes
universals», en què intervindrà el Sr. Joan Amorós, president de la Fundació
Catalano-Occitana amb la presència d’una representació de la Delegació de la
Generalitat de Catalunya de França i Suïssa.
Lloc i hora: Llibreria Orell & Füssli / Freiestrasse. 32 Basilea / a les 19:30h
(Entrada Gratuïta i obriran les portes a les 19h). En acabat l’acte la llibreria ofereix una
copa de vi. Adjuntem invitació en 3 idiomes.
L’obra, publicada per Pagès Editors en quatre llengües (català, francès, anglès i castellà) amb 744
pàgines i prop de mil il·lustracions, és una magnífica carta de presentació de Catalunya. És una
iniciativa de la Fundació Occitano-Catalana amb l’objectiu de fer coneixedors als ciutadans de
Catalunya, i d’arreu del món, de les aportacions fetes pel poble català al progrés universal.
Aquest acurat treball combina les finalitats de: guanyar confiança amb nosaltres mateixos, donarnos a conèixer millor arreu del mon i contribuir al reconeixement internacional de Catalunya.
Fruit d’un treball d’experts, que ha durat diversos anys, l’obra inclou 223 aportacions degudament
classificades cronològicament i per temàtiques. Les aportacions són molt variades i s’emmarquen
dins dels diversos camps d’activitat humana (arts plàstiques, literatura, arquitectura, medicina,
sistemes de transport, economia i empresa, recerca i tecnologia, legislació, urbanisme, teatre,
esport, cuina, educació, religió, etc.). Totes elles posen de manifest, al llarg de la història, l’alt
nivell de creativitat i capacitat de projecció exterior del nostre poble.
Alguns exemples d’aportacions i de grans personalitats catalanes que s’hi inclouen són: l’art
romànic; la farga catalana, els doctors Trueta o Barraquer; els artistes Dalí, Miró i Tàpies; els
arquitectes Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Miralles o Bofill; Ferran Adrià o la cuina catalana; Pau
Casals; Vicenç Ferrer; Pere Casaldàliga; Charlie Rivel, el Patí de Vela o els Jocs del 92, entre
molts d’altres.
Per a més informació podeu consultar la web:
http://www.fundoc.net/?q=content/aportacions-catalanes-universals
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Diumenge 27 de Novembre a les 10:00 h

Visita guiada als laboratoris de la Universitat de Basilea i xerrada
sobre el tema: “Evolució de la Bioquímica”
Introducció d'orientació, petit tour per alguns laboratoris i experiments per petits i grans. En
acabat hi haurà un petit pica-pica. A càrrec de l’estimat consoci Dr. Marc Creus.
Un cop acabat en Josep Manel Gómez ens acompanyarà en una passejada al Jardí Botànic a peu
de l’Universitat tot explicant algunes anècdotes d’algunes plantes.
Acte seguit clourem la trobada tot fent un tomb pel mercat de Nadal de Basilea, al centre de la
ciutat, a la Barfüsserplatz.
Lloc de trobada:
Hora 10h:

Universitat de Basilea (Departament de Química)
Spitalstrasse,51- Basel
Es prega molta puntualitat ja que es tancarà amb clau un cop dins el
recinte.

Interessats en participar a l’activitat ,enviar confirmació per email al centre abans del 23 de
Novembre al : cnbasilea@gmail.com , indicant quants adults i l’edat de la mainada per poder
preparar correctament els experiments.

Dissabte 10 de desembre, a les 18:00h

Sopar de NADAL
Festa per a tots, grans i petits. Amb Caga Tió, Nadales i ball fins a mitjanit.
Responsable activitat per a la mainada i obsequis: Albert Pereda. Contacte:
albert_pereda@hotmail.com. Després de la Castanyada rebreu instruccions sobre la proposta de
regal que cadascú podrà portar pel seu fill/a.
Com tots els anys soparem compartint el que haurem portat de casa.
Coordinació culinària (Aperitiu, primer plat, segon plat, beguda i postres): enviar a l’email
cnbasilea@gmail.com per confirmar assistència i que portareu abans del 5 de desembre.
L’equipament de la sala inclou la vaixella.
Preu: Gratis per als socis i fills.
Els no socis pagaran 10 CHF-- infants fins a 12 anys, 5,-- 5 CHF
Hora: 18 h
Lloc: Maison des Associations de Blotzheim, a la propera Alsàcia. (a tocar de l’aeroport)
Adreça: Avenue Natahan Katz Salle Copacabana
No hi ha problemes d’aparcament , davant la sala hi ha un aparcament gran.
Si voleu més informació del lloc:
http://www.blotzheim.fr/mainblo/mainblo.php?page=assomda
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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 dilluns de 16.30h fins
17.30 h (A1) i 17.30h fins 19.00 hores (B1)
Els interessats per aquest curs poden demanar informació directament a la professora Marta
Moreso, e-mail : marta_moreso@hotmail.com
Altres informacions
Per a qualsevol consulta:
Concepció Kühner, Friedhofstr. 8, 4127 Birsfelden.
ckuhner@kuhner.com o ckuhner@swissonline.ch Tel. 061 3120725 / mòbil: 079 403 4378
Inscripcions a les activitats: cnbasilea@gmail.com
Recomanem posar ja per endavant a la vostra agenda les activitats programades.
I també, consultar periòdicament la plana web de l’entitat que fem el possible per tenir
actualitzada. www.centrecatalabasilea.ch
No oblideu avisar a la junta de la vostra disponibilitat per a col·laborar o organitzar activitats.
La quota anual de soci de l’entitat és de: Personal, CHF 55.- i familiar, CHF 65,Podeu demanar per correu electr. Una butlleta de pagament.
***********************
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/
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 o www.centrecatalabasilea.ch .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
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