Circular Març 2017 Centre Català de Basilea
Estimats socis i amics,
El temps passa volant! Acabem just d’ensetar l’any i ja estem al mes de març!
Durant aquest mes us proposem dues activitats, la primera l’Assemblea General, i la segona
la tradicional Calçotada.
Pel que fa l’Assemblea només dir-vos que es un dels actes que tots els socis podeu expressar
les vostres inquietuds i veure quin es el desenvolupament de la nostra entitat. En passades
edicions hem intentat programar l’Assemblea en dissabtes, en diumenge, i l’assistència no
estat ni de bon tros el que esperàvem. Enguany hem tornat a l’antic format, tindrà lloc en
divendres, per veure si podem atreure més socis. Entenem que molts socis teniu criatures,
però mireu al menys que un representant s’ho pugui organitzar per participar-hi, donat que
creiem es important per l’Entitat.
També fem una crida si hi ha algú interessat en formar part de la Junta, que ens ho faci saber.
Comptem amb el vostre suport i l’assistència!

**************************

Divendres 17 de Març : Assemblea General Ordinària de l'any 2017
Dia: Divendres , 17 de Març 2017 , a les 19:00 h.
Lloc: Can Kuhner – Friedhofstrasse 8 – CH - 4127 Birsfelden
Veure ordre del dia fitxer adjunt

Dissabte 25 de març: CALÇOTADA
Com en anys anteriors tenim reservada per tot el dia la cabana de Pratteln i només esperem
que el temps jugui a favor nostre.
L’Albert Serrallach serà allí ja a les 9:30h per coordinar les tasques que sempre cal fer:reservar
els focs, buscar llenya pel bosc, posar taules i cadires, etc. Esperem que hi siguin també dos
o tres voluntaris.(Si algú pot venir a les 9:30h per reservar taula enviar un email del centre si
us plau)
A partir de les 10:30, quan la gent van venint, i amb l’ajuda de tots, començarem a preparar
els calçots, s’encendran els focs, etc. etc.

Ja sabeu que son necessàries moltes mans per poder començar el dinar a bona hora.Mentre,
la mainada te el camp lliure per jugar en aquell encisador entorn.Com sempre per coure els
calçots cal fer una bona flama i necessitem llenya fina i seca, si algú pot portar-ne sempre
anirà bé. També papers de diari (dels grans) imprescindibles per mantenir calentons els
calçots.
Després de coure els calçots les graelles estan a disposició de tothom per rostir la vianda, que
junt amb les begudes, cafè, etc. ens haurem portat de casa.(Si algu pot portar una barbacoa
serà benvinguda per oder fer la carn en paral.lel: confirmar per email si algu pot portar una
barbacoa portàtil).
També aquest any hi haurà concurs de postres…. i,… premi!
Els que hi vulguin participar cal que en portin un postre per 8 – 10 persones.
Pel que fa a les deixalles, es recollirà la matèria orgànica compostable, el vidre i l’alumini. Serà
d’agrair que els participants s’emportin les restes que han generat.
Els preus s’han fixat com segueix: (CHF)Per persona, socis 15,- no socis 20 sense calçots,
socis 5,- no socis, 10,- Infants fins a 10 anys gratis.
Fins al dissabte dia 15/03/2017 està oberta la inscripció
La inscripció obliga al pagament.La cabana està equipada amb taules, seients i vaixella per
unes 60 a 70 persones.
Inscripcions i coordinació de l’activitat: La Junta
Inscripcions per email a l’adreça: cnbasilea@gmail.com
Plànol per arribar a la cabana Geiswaldhütte: http://map.search.ch/d/zc5mjcyyj
Pels que vagin amb cotxe: Seguir la Haupstr. (pel centre de Pratteln) fins al final. Girar a
l’esquerra (Liestalersstr.) Després de 100m girar a la dreta (Erliweg) fins a l’aparcament de la
Erlimattschule. (no aparcar al carrer) Des d’allí a peu fins a la cabana, uns 200m. Es pot anar
amb cotxe fins a la cabana, però només per portar les coses (Us ho diem perquè la policia fa
controls).

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, Sfr. 55.- i familiar, Sfr. 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/
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
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.

