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Aquest passat dissabte 29 d’octubre es va celebrar la festa de la TALLA
L (begurencs i begurenques nascuts els anys 1965, 66 i 67). Vàrem organitzar una jornada plena d’activitats que van començar amb uns animats
Jocs Populars a la plaça de la Vila, vam continuar amb un sopar per a més
de 60 persones i la festa Fina amb el Ball de Quintos al Local de la Gent
Gran de Begur.
En el ball hi va haver elecció de misses, photocall, sorteig d’una panera
i moltíssima música de l’època, recordant aquells balls de quintos que es
feien a Begur uns quants anys enrere.
Fou una jornada fantàstica per a tots els que hi vàrem participar i la intenció era passar-nos-ho bé, fer participar a la gent i recordar amb alegria
èpoques passades del nostre estimat poble.
Per acabar-ho d’arrodonir la colla va vendre números per una panera per
cobrir despeses de la festa , però hi va haver tanta col·laboració que ens
varen sobrar diners, concretament 1.308 € que, per unanimitat, hem decidit donar a la secció local de l’Oncolliga Girona.
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possible. A reveure.

Un any més el Club Nàutic Sa Riera ha desenvolupat el programa
d’activitats d’estiu, pensant a donar a l’associat el servei que requereix,
així com obrint les portes a veïns i estiuejants de Begur. De fet, l’acte inaugural de temporada va tenir lloc el passat 2 de juliol al local social del
8209(+(6#0(&2(-+*3+$:)%+0(!03%(,&(-#"%+,)(,.+3+:+(,&2(!"#*")')(&-%)92&"%;(
Tant els socis de número com els col·laboradors han pogut gaudir d’un
acurat servei per l’atenció de les embarcacions, tant en la varada com en
el seu allotjament a la platja com en les boies.
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sigui dels seus primers contactes amb la navegació a la vela, com amb
l’ampliació de coneixements i pràctica en aquest esport. L’equipament
que està a disposició en el Club, així com el coneixement dels monitors
que han dirigit els diferents cursos indicats en el programa, han permès
que aquesta activitat hagi estat molt satisfactòria. Tot i que el temps i
l’estat de la mar no han acompanyat de forma plena, s’han pogut endegar, i quasi completar, les tradicionals jornades de pesca. Sí que és cert
que la participació, potser per les dates o per manca de temps, ha estat
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mateix nivell dels darrers anys. Tampoc s’ha observat una alegria en la
captura de peixos, especialment en les jornades del curricà, cosa que ha
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cloenda de temporada.
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vegada en aquesta nova etapa, amb estreta col·laboració amb l’Associació
de Veïns de Sa Tuna i el Club Marítim Sa Tuna. L’experiència ha estat
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de fer la festa més complerta. També s’ha celebrat la 3a edició del “Glop
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Begur. La recaptació va sobrepassar els 1000 € i s’han plantejat noves
idees per millorar el resultat el proper any. Quant als dos concursos plan%&5)%-(:#'()(3#=&-()!#"%):+#3-()/0&-%()3EA(&2(<J(8#3:0"-(G#%#*"D$:(KL2(
mar i Begur” i el 1r Concurs “La postal de Nadal”, s’ha assolit una bona
participació tot i que per sota de les expectatives. Caldrà fer per l’any
vinent un nou plantejament com a focus d’atracció per incrementar la
participació.
En l’aspecte lúdic, cal assenyalar que abans d’acabar juliol va tenir lloc
el sopar social del Club amb una bona assistència tant de socis com familiars i amics. Tots plegats vàrem gaudir d’un bon àpat i una bona estona
vora el mar. I a mitjans d’agost l’esperada cantada d’havaneres a càrrec
del grup Port Bo, que va ser acompanyada, com és habitual, d’un tradicional cremat. I a inici de setembre, en el marc de la Fira d’Indians, les
embarcacions del Club, engalanades, varen anar a rebre mar endins els
indians que tornaven de terres llunyanes cap al seu enyorat Begur, i van
desembarcar-los a Sa Riera, on els esperaven les autoritat locals. El Club
Nàutic Sa Riera vol transmetre el seu agraïment als restaurants Es Bas i
Costa Brava de Sa Riera, a l’Associació de Comerciants de Begur, a la
Peixateria Arnau i a la Nàutica Begur, per la seva col·laboració, participació i subvencions, que han ajudat al bon desenvolupament i dotació de
premis de les activitats esmentades.

