
Luís Antonio Pérez Barral concelleiro do Bloque Nacionalista Galego – Asembleas Abertas no
Concello de Ribeira presento a seguinte  solicitude para a súa inclusión na orde do día do pleno
municipal.

Plantación de árbores autóctonas no merendeiro do río Sanchanás de Artes

O Concello de Ribeira fixo recentemente un importante investimento na parroquia de Artes, levando

a cabo a construción dunha senda fluvial de 4.900 metros, que discorre a carón do río Sanchanás ou

río Artes desde a estrada DP-7303 (vía que pasa fronte o campo de fútbol de Oleiros) e a estrada

DP-7304 (que vai desde Xarás a Olveira).

Alén das obras realizadas, dotouse a zona de diverso mobiliario urbano e de paneis informativos ao

longo do traxecto, o que contribúe a mellorar a información sobre o valor natural do río e das terras

polas que pasa.

Na área aparcamento e de lecer que se atopa en Artes (no curso baixo do río) hai unha zona verde

que carece de árbores polo que o parque bio-saudábel e as mesas fican baixo o solleiro nos días

despexados, isto fai que nos días de moita calor non poidan empregarse ao carecer de zona sombría

onde resgardarse das altas temperaturas.

Desde  o  BNG pensamos  que  mesmo se  podería  chamar  á  participación  do  CEIP de  Artes  na

plantación de árbores autóctonas na zona, incluíndo un percorrido didáctico polo río para amosarlle

ás crianzas a importancia da preservación e do coidado ambiental.

Polo exposto, en nome do BNG-AA solicito o seguinte:

 Que o Concello de Ribeira plante árbores autóctonas na zona verde que hai na área de

aparcamento e de lecer de Artes.

 Formularlle  unha  proposta  ao  colexio  de  Artes  para  que  as  crianzas  do  centro

participen da plantación das árbores, nas que se inclúa un percorrido didáctico por

esta zona natural.
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