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Se quere colaborar na conservación do medio ambiente pode axudar lendo as noticias da nosa 
Asociación na páxina web www.riolambre.es ou enviando un correo electrónico a 
abarcenilla@gmail.com e a partir dese instante enviarémoslle toda a información da 

Asociación a través do seu correo electrónico. 
 

 

Peticións de cara ao verán 
Achégase o verán e como todos os anos á praia Alameda necesita que se mellore o seu 
aspecto. Por iso temos enviadas as seguintes peticións ao concello de Miño de cara ao verán: 

? Colocación dun cartel informativo indicando o que se pode facer na praia e o que está 
prohibido. Respecto diso disto último, resaltar a prohibición de que cans ou cabalos 
acudan e paseen pola mesma. 

? Limpeza da praia e o seu contorno, eliminando a herba alta e en especial nos bordes do 
paseo onde sería necesario realizar devandita limpeza con maior frecuencia á que se 
realiza actualmente. 

? Colocación de papeleiras tanto na entrada da praia como ao borde da area. 
? Acondicionamento dunha nova ducha, e se é posible que a mesma atópese ao borde da 

praia. 
? Colocación dun WC na praia e limpeza periódica do mesmo. 
? Presencia de vixilancia por parte de protección civil especialmente os fins de semana, 

períodos nos cales a xente acode nun número superior ao habitual. 
? Limpeza das pintadas do actual cartel informativo que existe na praia. Referímonos ao 

cartel que dá información acerca do ecosistema que existe na praia. 
? Colocación de alumbrado en el nuevo paseo de forma similar al existente en el tramo 

de paseo antiguo. 
? Limpieza de las cunetas y bordes de las calles, así como recomendación a los 

propietarios en el sentido de que corten la maleza de las fincas. 
Ademais interésanos coñecer en que datas se van a realizar dúas obras que temos pendentes no 
noso pobo: 

? Por unha banda o asfaltado da rúa que vai á praia e que leva máis dun ano en obras. 
? Doutra banda, a renovación da instalación eléctrica do noso pobo. 

O paseo na praia 
O paseo feito nas derradeiras datas, é en palabras dos que compoñemos a directiva, e creemos 
que para moitos veciños, unha boa idea. Aínda que se puido facer mellor e ten algúns defectos 
que non foron corrixidos no seu momento, iso non quita para que consideremos que é un 
adianto para o pobo. 
O tramo que une a praia co parque tamén foi un acerto e fai este paseo recomendable para 
todo o mundo. Pero as cousas non teñen porque quedar aquí. Dende a Asociación propuxemos 
unha ampliación do mesmo en dous sentidos. O primeiro en sentido ao Gafo, dende o paseo 
actual ata o final do campo de herba e o segundo en sentido subindo polo río Lambre. Esta 
proposta pódese ver na páxina web da Asociación, www.riolambre.es e tamén tedes unha 
copia no Bar A Ría para que o podades ver. 
A nos proposta chega ata o límite do campo por 
un lado e ata a ponte do ferrocarril polo outro e 
si falan de outros proxectos, estes proxectos 
pertencen a outras institucións e son utilizados 
por nós para apoiar a nosa proposta, e non quere 
dicir nin que estemos a favor dos mesmos nin en 
contra. Ademais pretenden abrir un espacio de 
discusión no nos pobo para que entre todos 
melloremos o seu aspecto. 

O churrasco en San Xoán 
Debido as perdidas de diñeiro que 
ocurriron nos churrascos celebrados nos 
derradeiros anos polo San Xoán, a actual 
Xunta Directiva da Asociación decidimos 
non facer churrasco este ano. 
En próximos anos verase a forma de facelo 
sen que repercuta negativamente nas 
contas da Asociación. 

 


