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Sortida nocturna
Era pels volts de mitjanit i jo estava tot tranquil en un seient de
Sa Riera veient la mainada sortir
corrents per banyar-se, quan de sobte em vingué en Joan Carles, i em
digué: “Noi, aquest any podries fer
tu la crònica d’aquesta caminada”
i Patam!, se m’ha girat feina.
Aquest any la sortida em va venir
de sobte, així com una trucada de
la meva dona tot dient: “Carles,
aquesta nit anem a Sa Riera caminant amb Els Perduts de Begur”.

si n’érem dos-cents! Famílies, amics,
coneguts, amants de la muntanya i alguna que altra persona enredada com
l’Eli, que no n’aprèn mai...
Un cop vam rebre les instruccions
amb guies davant, enmig i darrere,
vam iniciar la caminada travessant la
plaça amb la sorpresa d’uns i les ganes
d’altres. Un cop avall i amb evidents
senyals d’una tempesta que potser
sender que feia poc s’havia obert per
fer la Puja i Baixa d’enguany. Nois,

quina feinada obrir aquell camí. La
meva admiració per una tasca tant ben
feta! Avall, com una serp il luminada
per tots els frontals, tota la tropa de
gent, petits, grans i mitjans vàrem
passar per uns llocs redescobrint la
Catalunya rural de fa dos segles. Una
antiga glacera per aquí i un refugi de
bestiar per allà. I així, doncs, aquesta
serp de persones amb els fanals, com
si es tractés d’una processó de Setmana Santa, vam anar arribant a Sa
Riera pel camí de ronda de Port des
Pi. Petits i grans, llavors, vam prendre

En arribar de Barcelona amb tots
els encàrrecs de la dona per la sortida (llanternes, sabatilles, bastons
i altres estris imprescindibles com
el vi i el cava), vàrem baixar a
plaça on en Joan Carles ens acompanyà al punt de trobada (aparcament de la Font de Baix).

la gran decisió: banyet o entrepà?,
i els més agosarats, però, les tres
coses: banyet, entrepà i porró! Finalment, pels voltants de les dotze
i dins del programa amb una puntualitat britànica, vam començar
la pujada a Begur pel Camí de
l’Aigua, amb la sorpresa de trobar
juliol (i ben neta, per cert). El nostre grupet semblava perseguit pel
diable i vam pujar tot d’una (tot i
a la darrera bassa que el diable ens
va empaitar, era en Josep dels Perduts i ens va dir: “Nois, quin fart
de córrer m’heu fet fer”. I encara a
hores d’ara riem!
I així tots vam anar pujant amb el
bon regust d’una sortida brillant,
amb bon temps, una jornada amb
da.

Pensant que seríem uns cinquanta o seixanta a tot estirar, ens vam
trobar amb la primera sorpresa.
L’aparcament ja tenia el senyal de
complet! però de caminaires, qua-

I amb una organització per part
dels Perduts impecablement portada.
Fins a la propera!

Temporada estiu 2015
va tenir lloc l’acte de trobada
d’inici de període estiuenc dels associats del Club Nàutic Sa Riera,
en el local social a la platja de Sa
Riera. Un curt temps en el que es
van desenvolupant un ampli ventall d’activitats, tant nàutiques,
ques. El programa previst pel Club
és extens i va ser preparat amb

en quant a material nàutic i didàctic,
així com amb una nova embarcació
Hobie Cat, recentment adquirida per a
completar la dotació a disposició dels
monitors i dels alumnes. Com cada
any, mainada de l’escola de Begur ha
pogut gaudir de la formació a càrrec
del Club. També han estat programats
cursos per adults i regates familiars on
alumnes i familiars han gaudit de la
navegació a vela.

sols als associats i simpatitzants, Les Jornades de Pesca començaren el
sinó a tothom qui desitgi partici- dia 11 de juliol amb la ja tradicional
par-hi, veïns o estiuejants de Sa lligueta de la pesca al curricà, seguint
Riera o de Begur.
Les instal lacions de varada
d’embarcacions a la sorra i a la
platja en boies, varen restar completades, tal com estava previst,
mençament de juny poguessin estar a disposició de les barques dels
associats i transeünts. L’Escola de
Vela del Club va iniciar el curs el
6 de juliol amb una més que notable participació de mainada i joves
interessats en la pràctica de la navegació a vela. El Club va disposar de l’equipament necessari per
dur a terme aquestes pràctiques

la pesca al volantí i la del besuc, així
com la pesca infantil des de les roques. El lliurament de trofeus de les
diferents categories de pesca fora el 15
d’agost, en un acte distés i agradable,
on tothom va gaudir d’una bona estona. Es va celebrar per segon any “Un
dació Oncolliga de Girona, Delegació
de Begur, que va tenir lloc el 19 de juliol. En aquesta ocasió es va comptar
amb la inestimable col laboració del
Grup Teatral de Begur “Es Quinze”
qui va amenitzar la trobada amb els
seus esquetxos còmics. També s’ha

gaudit, el 13 d’agost, de la cantada
d’havaneres, junt amb el corresponent cremat, que ens va oferir
el Gru
Grup Port Bo, que aquest any
celebra el seu cinquantè aniversari. El local social ha estat obert a
diferents exposicions pictòriques
(Jordi Monràs, Rodolfo Saval i
Xavier Queralt), així com la de
dibuixos infantils del concurs de
la samarreta de Sa Riera, organitzat per l’Associació de Veïns. Es
va fer una especial presentació al
Club del llibre “La cuina casolana
d’en Florià i na Maruja”, d’en Floria Pi i en Pere Rodríguez. També
es van impartir dues conferències
sobre “Teoria i pràctica de la pesca
a les nostres aigües” a càrrec d’en
Jordi Bastides i una xerrada sobre
“La costa, el mar i l’entorn” a càrrec d’en Florià i en Paco Pi.
Com a cloenda de temporada ens
resta participar en la tradicional
Fira dels Indians el primer cap
de setmana de setembre, amb
l’arribada dels Indians a la platja
de Sa Riera, que es durà a terme el
dissabte dia 5. El Club Nàutic Sa
Riera resta satisfet de l’evolució
del programa d’activitats desenvolupat enguany.

