breus
Club Nàutic Sa Riera
Junta directiva
Amb il lusió renovada la Junta Directiva del Club Nàutic Sa Riera ha
preparat el conjunt d’accions a desenvolupar enguany, en aquest estiu
de 2015, pensant a oferir a tots els socis i familiars, amics i veïns de
Sa Riera i del poble de Begur en general, un recull d’activitats, tant de

Presentació del llibre
“La cuina casolana d’en Florià i na Maruja”

de caire cultural, social i formatiu, especialment per a la mainada. Així
doncs, els cursos formatius de vela per a la mainada que l’any passat
van deixar tan bon regust, aquest any s’emprendran de nou durant els
mesos de juliol i agost. Les inscripcions pels diferents cursos setmanals
s’iniciaran a mitjans de juny. Al mateix temps s’organitzaran sortides a
vela per familiars, bateigs de mar per a totes les edats, classes i tallers
de mar.
Pels qui els agrada la pesca, tindrem una varietat de jornades en les quals
podran demostrar les seves habilitats, coneixements, o sort, tot hi encaixa; en la pesca del curricà, del volantí o del besuc. La mainada també
tindrà el seu espai, la seva pròpia jornada de pesca des de les roques.
Totes les jornades estan programades pels mesos de juliol i agost, amb
una especial cloenda de jornades a mitjans d’agost, quan s’entregaran
els premis assolits. Acompanyant aquesta activitat es preveu fer alguna
xerrada sobre coneixements inicials de pesca per animar els qui encara
no en gaudeixen
mta de nou aquest estiu des del Club Nàutic Sa Riera. Ja es començarà
participant en la Marnaton que organitza l’Ajuntament de Begur, fent
amb les embarcacions del Club l’acompanyament dels nedadors. El dia
de Begur, el “Glop per la Vida”, en la que tot brindant amb una copa ajudarem econòmicament aquesta Fundació. Aquest any tindrem el suport,
si no hi ha res de nou, del Grup Teatral “Es Quinze” a qui ja des d’aquí
agraïm la seva gentil col laboració. I acabarem el 3 d’octubre amb la
Oncotrail, amb l’avituallament al local social del Club.
Les de caire cultural començaran al juliol, amb la nova presentació al
Club del llibre d’en Florià Pi i d’en Pere Rodríguez “La cuina casolana

15

“Adrià, un torero català”
del Grup de Teatru Es Quinze

Club, obert a tothom, no sols a socis; i a mitjans d’agost tindrem una
nova cantada d’havaneres amb el grup Port Bo, en un any especial pel
grup per la celebració del seu 50è aniversari. I també a mitjans d’agost
es preveu una conferència a la seu del Club sobre anècdotes del nostre
mar, la nostra cala i entorn, a càrrec dels germans Pi.
El local social romandrà a disposició durant els mesos de juliol i agost
per albergar mostres artístiques, com ara l’exposició de dibuixos presentats al concurs de la samarreta de Sa Riera, o de pintures de diferents artistes. Els interessats a exposar cal es posin en contacte amb la
secretaria del Club per organitzar programa i dates. Finalment a l’inici
de setembre, la festa ja esperada dels Indians, en la qual les barques del
Club cuidaran de nou de recollir els Indians que arriben de terres llunprograma d’activitats preparat, com s’ha dit, amb tota la il lusió, sigui
del general grat. Us esperem a Sa Riera.
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