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Excursión da Anpa o 18 de xuño de 2017

Como xa sabedes, cada ano a Anpa organiza unha excursión de fin de curso. Este ano

visitaremos o Ecomuseo Forno do Forte, en Buño (Malpica) e despois, se o tempo o permite,

compartiremos xantar e xogos na praia de Balarés (Ponteceso).

A excursión será o domingo 18 de xuño. 

O programa deste ano é: 

Día 18 de xuño de 2017 :

*9:00 h: Saída dende o colexio en autobús.

*11:00 h: Chegada ao Ecomuseo Forno do Forte en Buño. Alí gozaremos, divididos en dous

grupos, dunha visita guiada ao centro e a rapazada realizará ademais un obradoiro de

oleiría. A actividade dura unha hora e media. En caso de chuvia, comeremos nas

instalacións do Ecomuseo e volveremos despois para Santiago.

*13:30 h aprox.: Chegada á praia de Balarés, no concello de Ponteceso . Xantar ao aire

libre. Pedímosvos ás familias participantes que levedes xogos que poidan desfrutarse

colectivamente, dende unha corda para saltar ata unha chave, o que se vos ocorra.

*20 h aprox.: Volta para Santiago de Compostela.
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O que tedes que saber: 

• Tódolos *nenos e nenas* que se apunten teñen que vir, como mínimo, *cun adulto/a/s*
que se responsabilice deles. 

• A roupa e calzado deben ser axeitados á actividade.

• Para o xantar ao aire libre *cada quen ten que levar a súa comida e bebida*.

• Na praia de Balarés hai unha cafetería.

• O prezo da excursión é de 4 euros cada adulto e 2 euros cada nen@. 

• No prezo está incluído o autobús e a visita guiada con obradoiro no Ecomuseo de Buño.

• Para inscribirse debedes mandar un correo electrónico, CO ASUNTO “EXCURSIÓN FIN

DE CURSO” a anpafontela@gmail.com  , indicando nome, apelidos e DNI dos adultos

(imprescindible para preinscribirse) e nome e apelidos d@s nen@s, así como o número

de conta bancaria se non sodes socios-as.

• As prazas adxudicaranse por orde de chegada das inscricións ata que se enchan dous

autobuses (110 prazas en total). 

• O importe da excursión cargarásevos na vosa conta corrente; se sodes soci@s e non

dicides outra cousa, utilizaremos a mesma conta na que se vos cobrou a cota de alta; se

non sodes soci@s tedes que facilitarnos un número de conta no mesmo correo electrónico

no que vos preinscribades.

• NON SE ADMITEN INSCRICIÓNS NIN RESERVAS POR TELÉFONO

• No caso de previsión de forte choiva, anularase a excursión e reintegrarase o importe

abonado. 
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ECOMUSEO FORNO DO FORTE (BUÑO-MALPICA)

Poder tocar o barro, crear coas mans, coñecer que sucede para que o barro pase de ser unha 

materia prima a converterse nun obxecto… con esta idea xorde a posibilidade de visitar o 

EcoMuseo Forno do Forte en Buño, capital da olería na provincia da Coruña.

PRAIA DE BALARÉS (PONTECESO)

Situada nun abrigo da ría de Corme e Laxe, conta cunha posición privilexiada a carón do monte 

Branco. Ten forma de enseada, area branca e fina, ondas moderadas e zonas de merendeiro e 

piñeiral con mesas e grellas nas que pasar unha gran xornada estival. Aquí estivo situada a mina 

de Titania entre o 1935 e o 1964, pertencente á empresa Caolines de Laxe. Foi descuberta polo 

xeólogo local e sobriño neto do poeta Eduardo Pondal, Isidro Parga Pondal, e explotada polos 

irmáns Fernández López, impulsores tamén de Pescanova e Zeltia.

Nela, mulleres e homes de Ponteceso traballaron na extracción de titano que se embarcaba no 

peirao que había no areal, xunto co wolframio que chegaba da mina de monte Neme, situada no 

veciño municipio de Carballo.


