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O gas natural (articulo do diario La Opinión)

O antroido

O calendario

Este ano tivemos polo antroido unha degustación gratuíta de
filloas. Esta degustación comenzou as seis da tarde e
finalizou pasadas as dez da noite coa entrega de premios aos
millores disfraces que se presentaron a concurso. O primeiro
premio foi para un veciño noso de nome Javier, a quen l e
tocou un vale para dúas persoas no Spa da Coruña.
A continuación da entrega de premios tivemos música a
cargo dun grupo rock da Coruña.
E tampouco nos olvidamos dos mais pequenos xa que
tivemos regalos para todos os nenos que asistiron ao evento
e adema is iban disfrazados.
O único que votamos en falta foi unha maior participación
da xente da Ponte xa que tivemos mais xente doutras zonas
de Miño que do noso pobo. Esperamos que nas seguintes
festas que organicemos asista mais xente da Ponte.

Como sabedes, este ano
repartimos un calendario no
que aparecen doce fotos
diferentes do noso pobo e o seu
entorno. Para os que o fixemos
as fotos son sinxelamente
impresionantes.
Este
calendario foi repartido entre
todos os socios. Aínda así
temos algún calendario mais
para o que queira ter un
recordo.
O
prezo
do
calendario
incluíndo
a
caixa
son
unicamente tres euros.

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.

