INFORMACIÓ ACTIVITATS MARç I ABRIL 2019
Estimats socis i amics,
Esperem que hagueu tingut una bona entrada d’any 2019 i voldriem comptar amb el vostre
inestimable suport enguany amb la participació de les activitats proposades.
Comencem fort el mes de març amb dues activitats, una presentació d’un llibre amb Til Stegmann
i com no una de les més esperades com és la tradicional Calçotada.
A primers d’abril el dia 5 ens trobarem a l’Assemblea General,i volem recordar-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. « com a màxim estarem dues hores! »
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 pel bon funcionament l’Entitat.
També fem una crida si hi ha algú interessat en formar part de la Junta, contacti amb qualsevol
membre de la Junta Directiva o enviant un email a cnbasilea@gmail.com
Especificament ens caldria a la nova Junta si hi ha algú interessat/da a fer de secretari/ària/
Tresorer, Vocal, ….
Els membres de la Junta Directiva ens trobem un cop al mes i els nostre desitg seria repartir les
tasques a parts iguals un cop acabada l’Assemblea.
Comptem amb el vostre suport i l’assistència.
DIMARTS 26 DE MARÇ 2019 :PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ SERVIR CATALUNYA DES
D’ALEMANYA” DE TIL STEGMANN
Lloc: Casa Concepció Kuhner – Friedhofstrasse 8 , CH 4127
Birsfelden
Hora: 19h
Til Stegmann, professor de la Universitat Goethe de Frankfurt ens
llegirà episodis del seu llibre: “Servir Catalunya des d’Alemanya”.
No és el primer cop que ens acompanya al nostre Centre Català a
Basilea i tornarem a comptar amb la seva presència.
En acabat per qui vulgui hi haurà exemplars del seu llibre i us
podreu emportar l’exemplar signat!
Us hi esperem!

DISSABTE 30 DE MARÇ 2019 : CALÇOTADA POPULAR A LA CABANA GEISSWALD A
PRATTELN (SUÏSSA) HORA DE 10H A 20H.
Responsable Activitat: Albert Serrallach.
Pel bon funcionament i èxit de l’activitat adjuntem tota l’informació necessària:
1. La cabana del Geisswald i l'esplanada davant d'ella, així com els tres llocs per fer foc són
molt coneguts a Pratteln i voltants (minyons de montanya, grups juvenils, families, etc.). És
per aixó que es necessita gent que des de les 09.30 hores del matí sigui allà per ajudar a
l’Albert Serrallach a reservar els focs i a donar presència als voltants de la cabana.
El mínim han de ser 3 persones perque puguem ocupar els focs des de ben d’hora al
matí. Si us plau, confirmeu qui pot venir a les 9 :30h aquest dissabte.
Enguany ens repartirem en 3 grups per poder anar més coordinats per coure els calçots,
embolicar, etc., etc. . Qui vulgui formar part activament dels grups ha d’enviar un e-mail a
l’adreça del centre català junt amb la confirmació de la seva participació.
2. Us voldríem demanar que el que pugui porti una mica de fusta lleugera i seca per poder
cremar bé els calçots. Per encendre el foc hi haurà llumins i palla seca. Una vegada arrancats
els focs aleshores es pot posar llenya que no sigui tan seca i que podem trobar per els voltants
de la cabana del Geisswald.
3. Desprès i abans de la calçotada, demanem voluntaris per poder posar les taules i cadires,
recollir, netejar, …

4. Com cada any farem la tria selectiva de les deixalles de l’activitat. Hi haurà entre 10 i 12 sacs
d'escombreries, de 110 litres de contingut, per poder seleccionar les diferentes deixalles
d'accord als següents critéris:
- ampolles de plàstic (PET) exclusivament,
- altres deixalles de plàstic
- vidres en general,
- papers (diaris, tovallons, cartró),
- deixalles vegetals específiques del calçots,
- les altres deixalles vegetals,
- deixalles metàliques (alumini, ferro, etc.),
- el resta que no s’acopla al mencionat abans, es a dir en els sacs anteriors de PET,
plàstics, vidres, calçots, deixalles vegetals i deixalles metàliques

5. Els cotxes no es poden aparcar al costat de la cabana. (molt important !!!!)
La policia fa controls i si troba cotxes a dalt i posa multes (50 a 100 Sfr.). Els aparcaments
possibles gratuïts aquest dissabte són a l'escola „Primarschule Erlimatt II“ al Erliweg (es troben
a uns 250 a 300 mt abans de la cabana), o al carrer „Geisswaldweg“, aqui però hi ha solament
un parell de pàrquins marcats en blanc en el carrer que porta a la cabana.
6. Us recordem que amb el preu de la calçotada està inclós els calçots, la salsa i el lloguer de
la cabana .
Els preus s’han fixat com segueix:
(igual any passat)
-Socis 15 CHF per persona (sense
calçots socis 5 CHF)
-No socis 20 CHF per persona (sense
calçots 10 CHF)
-Infants fins a 10 anys gratuit.

Qui vulgui menjar altres coses va a compte de cada participant (carn, butifarres, pernil, fruita,
formatge, pà, etc.) i les begudes cadascú ha de portar-les, ja que a la cabana no hi ha begudes
per comprar.
(Si algu pot portar una barbacoa serà benvinguda per poder fer la carn en paral.lel: confirmar
per email si algu pot portar una barbacoa portàtil).
7. Us demanem també si podrieu portar papers de diaris per poder embolicar els calçots ja fets.
Els diaris han de ser grans (dimensions com mínim 26x46 cms), per ex.: NZZ, BZ, Corriero de
la sera, etc.) Els petits diaris com el 20 Min., Blick am Abend i Migros Zeitung no s’han de
portar, ja que són massa petits per embilocar bé els calçots.
També aquest any hi haurà concurs de postres…. i,… premi pel guanyador/a!
Els que hi vulguin participar cal que portin un postre per 8 – 10 persones.
Inscripció oberta fins divendres dia 20/03/2019
La inscripció obliga al pagament.Inscripcions per email a l’adreça: cnbasilea@gmail.com
Plànol per arribar a la cabana Geiswaldhütte: http://map.search.ch/d/zc5mjcyyj

Us hi esperem a tots !

DIVENDRES 5 D’ABRIL 2019 : ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'ANY 2019
Dia: Divendres , 5 d’Abril 2019 , a les 19:00 h.
Lloc: Can Kuhner – Friedhofstrasse 8 – CH - 4127 Birsfelden
Veure ordre del dia fitxer adjunt
DIMARTS 23 D’ABRIL : SANT JORDI 2019 INTERCANVI DE LLIBRES

Com l’any anterior, us proposem per Sant Jordi 2019 l’Intercanvi de llibres.

Es tracta que porteu llibres que ja
hagiu llegit (un, dos…) en català,
castellà,…, els posarem sobre la
taula, i tindreu la possibilitat de triar i
remenar per intercanviar-ho amb un
altre. Poden ser llibres per grans,
joves, …
Reservarem una taula per prendre
alguna cosa i exposar els llibres.
Lloc : Markhalle, steinentorberg 20 –
4051 Basel
Horari :18h

CURS DE CATALÀ i L’ESCOLETA
L'ESCOLETA “grup B”, 2 grups pels mes petits te lloc els dijous a la tarda, de 15 a 18 h.
Lloc:Centre Lola - Eltern und Kinder - St. Johann Lothringerstrasse 63, 4056 Basel
Un altre grup B, té lloc els dimecres a la tarda de 15 a 18h
Lloc: Quartiertreffpunkt Kleinhüningen - Kleinhüningerstrasse 205 - 4057 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 Mora, e-mail : marta_moreso@hotmail.com

ALTRES INFORMACIONS
Per a qualsevol consulta: cnbasilea@gmail.com
Recomanem visitar periòdicament la plana web de l’entitat on podreu veure les activitats
programades actualitzades. www.centrecatalabasilea.ch
No oblideu avisar a la junta de la vostra disponibilitat per a col·laborar o organitzar activitats.

PAGAMENT QUOTA 2019 :
Recordem que ja podeu pagar la quota anual de soci de l’entitat és de: Individual 55.- CHF i
familiar, 65 CHF
Adjuntem una butlleta de pagament.

CINEMA ESPANYOL
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 i també a la nostra web.

ENS HAN DEIXAT :
Volem expressar les nostra tristesa i acompanyar en el nostre sentiment la membre de la
Nostra Junta Directiva, Imma Gàlvez per la pèrdua de la seva mare Sra.Conxita Miguel Bombín
el passat 20 de Gener 2019.

L’IPECC lliura el premi “Josep Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga
Trullols 2018” a deu catalans residents a l’exterior
Us informem que el nostre President ha estat un dels guardonats, i que Basilea ja son 5 els
premiats amb aquest guardó, com son Gret Schib Torra, Mark i Concepció Kuhner i Albert
Serrallach.
El Parlament va acollir el divendres dia 23 de novembre 2018, l'acte de lliurament del premi
“Josep Maria Batista i Roca - Memorial Enric Garriga Trullols 2018”, que atorga anualment des
de fa trenta anys l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) per distingir la
tasca de deu catalans o catalanòfils de difusió de la llengua i la cultura catalanes des d'arreu
del món.

L'acte l'ha presidit el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, que ha lliurat els premis.
Les deu persones distingides en aquesta trentena edició són: Joan Manuel Azuaga (resident a
Basilea, Suïssa); Rosa Beatriz Castellà (a Capitán Sarmiento, Argentina); Lavínia Coman (a
Focsani, Romania); Maria Gibert (a Montevideo, Uruguai); Marie Kapretz (a Berlín, Alemanya);
Lola Monell (a Rosario, Argentina);
Idània Esther Rodríguez (a l'Havana,
Cuba); Núria Soler (a Madrid, Espanya);
Dolors Torres (a La Plata, Argentina), i
Carla Valentino (a l'Alguer, Itàlia).
També hi han intervingut el president de
l'IPECC, Xavier Tudela; el secretari
general de la Federació Internacional
d'Entitats Catalanes (FIEC), Antoni
Montserrat, i Joan Manuel Azuaga en
nom de tots els premiats.
En el següent enllaç teniu la reproducció íntegra de l’acte:

https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/videos/index.html?p_cp1=8249219
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.

