Riotorto, a 30 de Decembro do 2006
Asociación Cultural Arrincadeira
Praza das Rodrigas s/n
27744 Riotorto
Prezad@s soci@s:
Eiquí estamos de novo para darvos a coñecer tanto a programación do novo
trimestre invernal que comeza como os acordos tomados na Asamblea Xeral
celebrada a semana pasada.
Ó longo de Xaneiro celebrase o certame fotográfico do que xa tedes as bases na
páxina da asociación (www.arrincadeira.org). Lembrade que a data de presentación
das vosas fotos remata o 7 de xaneiro. Posteriormente exporanse todas as fotos nun
local a determinar e un xurado determirá o gañador, que será agasallado cunha figura
de Sargadelos.
O 3 de Febreiro iremos esquiar a estación invernal de Leitariegos (León). O que
esté interesado xa pode reservar a súa praza no 696417283.
A directiva agradece a Angel Villada a iniciativa desta actividade, e queremos
animar o resto de soci@s a que propoñan actividades que lle interesen. Podédelo
facer a través da páxina web, por correo postal ou persoalmente a algún membro da
directiva.
En Marzo comezamos os roteiros. Percorreremos o roteiro da Ponte Cabalar,
que vai dende Guntín ata a ponte que lle da nome. Trátase dunha ponte romana
atravesada pola vía XIX que unía Lugo e Braga. Achegarémonos tamén o Mosteiro de
Ferreira de Pallares.
No anexo achegamos unha relación das actividades celebradas ó longo do
ultimo ano. Vai especialmente adicado para aqueles que se adican a dicir que “os da
Arrincadeira non fan nada”.
Desgrazadamente para que a asociación poida sobrevivir temos que pedirvos ós
soci@s a aportación da cotas que foron aprobadas na última asamblea. Como podedes
ver, no fondo da páxina achegamos unha autorización de pagamento, só tedes de
cumprimentala e entregala no Banco Simeón de Riotorto. Tedes que marcar a
cantidade que queredes aportar en función do voso grao de implicación na
asociación. Se vos resulta máis cómodo mediante transferencia, a conta é a seguinte:
0130/3067/05/0209917182 (non esquezades poñer o voso nome).
Ben, esperamos vervos a todos nas actividades deste trimestre.
Unha aperta a tódo-los soci@s.



AUTORIZACION DE PAGAMENTO
D./Dna ……………………………………………………………………………………………….
con domicilio en …………………………………………………..
e DNI………………… autoriza a que se realiza o pagamento a través da
conta:

Do importe correspondente a cota anual de socio da Asociación
Cultural Arrincadeira de Riotorto.

15 €

30 €
Asdo.:

ANEXO: ACTIVIDADES DO ÚLTIMO ANO
• 28 de decembro do 2005: asistencia ó encontro
Galiza-Uruguai.
• 9 de marzo: acto solidario co pobo saharauí.
• 18 de marzo: roteiro das seimeiras do Queixoiro
e visita ó museo comarcal da Fonsagrada.
• 30 de abril: visita á cova de Valporquero.
• 17 de maio: celebración do Día das letras galegas
con Xosé Miranda e Pablo Cid.
• 17 de xuño: obradoiro de pan artesanal.
• 22 de xullo: roteiro de San Pedro de Rocas e
visita a Allariz.
• 9 de agosto: actuación do mago Xacobe.
• 30 de setembro e 1 de outubro: curso fotográfico
dixital.
• 11 de outubro: presentación da páxina web da
asociación.
• 29 de outubro: IV xornadas micolóxicas.
• 18 de novembro: mesa redonda sobre a
viabilidade económica das plantacións forestais
con especies autóctonas.
• 26 de novembro: xornada fogar saudábel.
• 28 de decembro: asistencia ó encontro GalizaEcuador.

www.arrincadeira.org

