
Luís Antonio Pérez Barral concelleiro do Bloque Nacionalista Galego (BNG) no Concello de 
Ribeira formulo a seguinte pregunta para a súa inclusión na orde do día do pleno de outubro.

Devastación ambiental en diversas obras municipais

Exposición de Motivos

As obras que o Concello de Ribeira desenvolve no comezo das Casas Baratas cara a zona do río

Ameneiro, provocaron unha agresión ambiental importante reflectida na corta dun salgueiro chorón

que tiña unha considerábel envergadura e tamaño. Esta árbore non causaba molestia ningunha para

a correcta a realización do paseo e do amaño do lavadoiro do río Ameneiro, malia isto, decidiuse

cortar sen miramentos. Este feito incomodou á veciñanza da zona que se puxo en contacto co BNG

para saber os motivos que levaron a cortar este lonxevo salgueiro chorón.

Lonxe de ser unha acción puntual, arrasar o noso patrimonio natural é algo que se vén producindo

ultimamente nas obras nas obras que realiza ou manda realizar o Concello de Ribeira, mostrando

unha  total  desconsideración  pola  riqueza  natural  que  posuímos  e  non  poñendo  en  marcha

mecanismos que preserven as poucas zonas verdes urbanas coas que conta o municipio.

Outro dos casos rechamantes tamén foi a corta brutal de todas as árbores autóctonas que había na

zona  do  aparcadoiro  das  Abesadas,  que  no  canto  de  se  facer  unha  planificación  da  zona  de

estacionamento intentando integrar a maior parte das árbores, decidiuse eliminar a súa totalidade.

Finalmente tamén temos coñecemento de que había unhas árbores na praia de Río Azor que se

cortaron hai uns meses, coas seguintes protestas dos veciños e veciñas de Palmeira.

Por todos estes feitos expostos anteriormente, pregunto en nome do BNG:

 Ten  pensado  o  Concello  de  Ribeira  seguir  mirando  para  outro  lado  ante  a  devastación

ambiental que ser producen nas obras que se realizan? De ser negativa a resposta, que pensa

facer para intentar integrar a riqueza natural nas futuras obras que se realicen?

Ribeira, outubro de 2015

Luís Pérez Barral
Concelleiro do BNG
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