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col·laboracions

El nostre municipi. Les mines del nostre terme municipal
nostre terme municipal, podem citar

El nostre municipi està gaudint
d’alguns dels mèrits naturals o obsequis natius, que la creació ens ha
complimentat, encara que algunes
vegades sigui en petites porcions. Els
begurencs que tenim el goig d’haver
nascut al nostre poble i viure-hi, tenim la possibilitat de tenir un modest
coneixement del transcurs del temps
amb els successos que això comporta. Entre nosaltres tenim un tema poc
conegut, encara que amb un interès
atractiu; ens referim als jaciments minerals, o a les mines que hi existeixen.
Amb Eugeni Bareche, en un informe
realitzat l’any 2002, i sobretot amb
Salvador Raurich en la seva “Història
de Begur”, inèdita, escrita entre els
anys 1941 al 1944, en tenim un ventall reduït, encara que molt interessant. Si comencem per la part nord del

de ferro; seguint la costa en direcció
sud, trobem la zona de Ses Mines, on
fa anys varen procurar una explotació
obrint dues boques per extreure’n el
contingut de ferro. A més, i a poca
distància, existeix a Aiguafreda una
mina de plom i òxid de ferro. També
al paratge de Fornells podem localitzar les mines de sílice, i a la part interior del municipi, podem determinar
el jaciment de plom a l’indret del Mas
Rostei.
Com a primera noticia documentada
sobre l’existència d’una mina al nostre municipi, la tenim en el naufragi
del vapor francès Geòrgia, que ocorregué el 27 d’abril de 1883 en plena
foscor de la nit, a la Punta Espinuda,
on tenim la mina de ferro. Sembla
que el naufragi va ser motivat per una
desviació de la brúixola a causa de la
gran massa de magnetita existent; es
va calcular que la desviació podia ser
d’uns 45º. La informació d’Eugeni
Bareche de l’any 2002, diu així: Mina
El mineral se cargaba a traves de un

barco varado frente al yacimiento, que
ocasionó mas de un accidente, motivo
del cual se desistió la explotación. A
señalar la importancia de la masa de
magnetita , que incide en la orientación de los barcos de paso, lo cual ha
ocasionado varios naufragios.
La mina Concepción, del cap d’Es

Ferran Alsina en el seu llibre “Per les
muntanyes de Begur”, fa referència
de les mines del Cap d’Es Forn dient:
hace años se abrieron en este lugar
dos bocas en búsqueda de hierro, y
despues de abandonarlas, sirvieron
solamente de depósito para los contrabandistas. En la mina de plomo

periòdic “La nueva Lucha”, del 27
La Bisbal exponia una circular soliciConcepción, termino de Begur. Per
altra part, el 16 novembre 1891, apareix al periòdic la següent nota sobre
interés el resultado de los trabajos de
exploracion, que si son favorables,
señalarán un nuevo e importante
centro de producción”. També el 26
de gener de 1892 una altra notícia
aclareix: “Una comision del Banco
Hispano Colonial, acompañada de
algunos ingerieros para examinar el
explotacion”. Aquesta notícia manifesta clarament que en aquest moment
per posar en marxa aquesta explotació
de la mina Concepción. Per altra part,

teniendo galerías inundadas de 30 m.
de longitud. Aquesta és la informació
que Eugeni Bareche puntualitza en
mencionar la mina Francisqueta, que
tenim a Aiguafreda.
Sobre mines de sílice de Fornells,
com de les de plom del Mas Rostei,
de les quals tenim notícia a través de
la “Història de Begur” de S. Raurich,
no podem aprofundir-hi per falta de
referèncias. Aquests són coneixements que els begurencs hauríem de
conèixer, i que sempre enriqueixen la
nostra història. A part d’aquesta mina
de ferro del Cap d’Es Forn, i la de
la Punta Espinuda, Bareche ens parla també d’una mina de plom i òxids
de ferro que es troba a la cala de Aiguafreda fent el següent detall: Mina
Francisqueta.

PROGRAMA D’ACTIVITATS CLUB NÀUTIC SA RIERA 2016
En aquesta nova temporada estiuenca, el Club Nàutic Sa Riera
obre de nou les portes tant a socis del Club com a veïns de Begur en general, posant a la seva
disposició les instal lacions del
Club, així com oferint-los participar i gaudir de les activitats
programades per enguany. Cal
destacar entre aquestes activitats els Cursos Formatius de
Vela per a la mainada, acompanyats dels tallers nàutics i
regates familiars. Els que gaudeixen de la pesca esportiva
trobaran un bon esbarjo participant en les diferents jornades
de pesca que s’organitzen. Els
mostrar les seves dots i obres
Mar i Begur”. Sense oblidar les
social com són “El Glop per la
Vida” i el sopar social obert a

tothom respectivament. Tingueu
cura de les dates assenyalades,
doncs us esperem. Restem a la
vostra disposició.
Maig:
“El mar i Begur”.
Juny
del club.
Dia 4: Assemblea general ordinària de socis (a
les 10 hores).
Marnaton
Dia 13: Obert per inscripcions escola de vela a
partir de la data. Cursos de vela del
2 de juliol al 28 d’agost. Consulteu-ho a secretaria club (tel. 972 622 387).
Dia 23: Revetlla de Sant Joan a Sa Riera.
Sense data (A decidir) exposicions, conferències, xerrades de pesca...
Juliol
Dia 1: Convocatòria 1r Concurs de Dibuix Infantil “Postal de Nadal 2016”
Dia 2: Recepció socis inici temporada i refrigeri al local social (a les 13 hores).
Dia 9: La jornada de pesca al curricà (de 18:00

a 21:30 hores).
Dia 10: Termini admissió obres IVConcurs
Dia 16: Celebració festivitat de la Mare de
Déu del Carme (s’indicarà hora).
Dia 16: 2a jornada de pesca al curricà (de
18:00 a 21:30 hores).
Dia 17: “Un glop per la vida”. Aperitiu a bene-

grup teatral Es Quinze
Dia 23: La jornada de pesca al volantí (de 9:00
a 12:00 hores)
Dia 23: Sopar social (a les 21:00 hores). EntreDia 23: (Fins al 7 d’agost). Exposició fotograDia 30: Jornada de pesca infantil (de 10:00 a
12:00 hores).
Sense data : (A decidir) exposicions, conferències, xerrades de pesca...
Agost
De l’1 al 7: Data a decidir. Concurs obert de
bridge (de 17:00 a 21:00 hores). Premis per a
tots els concursants.
Dia 5: La jornada de pesca del besuc (de 20:00
a 24:00 hores).
Dia 6: 2a jornada de pesca al volantí (de 9:00
a 12:00 hores).
Dia 6: 3a jornada de pesca al curricà (de 18:00

a 21:30 hores).
Dia 10: Cantada d’havaneres amb el grup
Port Bo. Acompanyem-los tot prenent el
tradicional cremat.
Dia 12: 2a jornada de pesca del besuc (de
20:00 a 24:00 hores).
Dia 13: 4a jornada de pesca al curricà (de
18:00 a 21:30 hores).
Dia 20: Entrega de premis de les jornades
de pesca (13:00 hores).
Dies 15 al 21: Exposició dels dibuixos del
concurs de la samarreta de Sa Riera
organitzat per l’Associació de Veïns de Sa
Riera.
Dia 31: Termini d’admissió treballs de
1r Concurs de Dibuix Infantil “Postal de
Nadal 2016” Sense data (A decidir) exposicions, conferències, xerrades de pesca...
Setembre
Dies 2, 3 i 4:Fira dels Indians. Arribada
dels indians a la platja de Sa Riera.
Dia 4: Entrega de premi dels 1r Concurs
de Dibuix Infantil “Postal de Nadal 2016”
Del 3 a l’11: Exposició dels treballs del
1r Concurs de Dibuix Infantil “Postal de
Nadal 2016”
Octubre
Dia 1: Oncotrail.
Avituallament al local social del club.

