
TEMPORADA ESTIU 2021

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

El Centre  
de la Platja



DE 0 A 5 ANYS DE 3 A 6 ANYS DE 7 A 12 ANYS DE 13 A 17 ANYS

Les activitats per a grups es fan amb reserva 

prèvia i en dates i horaris a convenir.

Són activitats gratuïtes i limitades a l’afora-

ment permès segons les mesures de preven-

ció de la COVID.

ACTIVITATS PER GRUPS

La platja, l’obrador de sorra més 
gran de la ciutat
De 10 a 11.30h i d’11.45 a 13.15h
Experimentar, sentir i aprendre. 

Nosaltres posem l’espai i els materials. 

Vosaltres, l’atenció i la imaginació. Veniu 

a compartir una estona de joc lliure 

per entendre i estimar el medi que ens 

envolta.

Informació i reserves: 
centreplatja@bcn.cat

T. 932 210 348

Què en saps, de les meduses? 
De 10 a 11.30h i d’11.45 a 13.15h
Si l’únic que saps de les meduses és que 

piquen, aquest és el teu taller! Un conte 

ens explicarà la seva biologia i farem un 

joc interactiu i sensorial amb materials 

per simular-ne els colors i les textures. 

T’hi esperem! 

Qui viu al parc dels esculls? 
De 10 a 11.30h i d’11.45 a 13.15h
El parc dels esculls està desitjant ser 

descobert. Uns titelles t’explicaran el 

seu ecosistema i, si pares atenció a la 

representació, podràs reproduir el parc 

amb peces de construcció i de joc per 

entendre’n el valor ambiental.

Gimcana de les platges i la 
biodiversitat 
De 10 a 11.30h i d’11.45 a 13.15h
Diverteix-te cercant pistes a la platja de 

Somorrostro. Tot jugant aprendràs sobre 

el medi ambient, la seguretat i els serveis 

de les platges i podràs trobar un tresor 

ben especial! T’hi apuntes?

La biodiversitat a les platges de 
Barcelona: un gran tresor! 
De 10 a 11.30h i d’11.45 a 13.15h
Descobreix els tresors amagats a 

la platja de Somorrostro! Busca’ls 

al trencant de les onades, entre les 

roques dels espigons o sota la tovallola. 

Investiga de quins tresors es tracta.

Mostreig plàstic 0! 
De 10 a 11.30h i d’11.45 a 13.15h
Coneixes què s’hi troba, a l’aigua dels 

mars i oceans? No només hi ha organis-

mes vius sinó també residus. Vine a fer 

un mostreig de plàstic a la platja del So-

morrostro i col·labora en el projecte de 

ciència ciutadana Observadors del Mar.

Moby Dick al Mediterrani 
De 10 a 11.30h i d’11.45 a 13.15h
Quins grans animals marins coneixes? 

Com son, on viuen i què mengen? A 

través del cinema descobrirem les carac-

terístiques més sorprenents d’aquests 

animals desconeguts.

Tipus d’activitats:

Tallers

Itineraris

Espectacles

Cinema



MAIG
Moviments poblacionals

La Barcelona de Mamadou 
Dissabte 8 d’11 a 13 h
Voleu endinsar-vos al Raval per mà d’en 

Mamadou per conèixer les iniciatives ciu-

tadanes que s’hi porten a terme i la tasca 

que hi fan les organitzacions socials? 

Amb aquest itinerari es col·labora amb 

l’entitat Diandé del Senegal.

«Vides deportades»
Dimarts 11 de 18 a 19 h
Connectarem en directe amb el Senegal 

per conèixer Serigne Mbacke, el protago-

nista del documental «Vides deportades» 

del programa 30 minuts de TV3.

La seva història transcorre entre les ciutats 

de Touba i Barcelona i explica les conse-

qüències de les polítiques migratòries.

El Dorado europeu
Dimarts 18 de 18 a 19 h
Qui millor que Lluís Caelles per desco-

brir-nos la realitat de l’Àfrica occidental? 

Aquest periodista internacional de TV3 

ens explicarà la situació de la pesca al 

Senegal, la qual està disminuint, i quina 

relació tenen amb aquest fet els últims 

acords pesquers presos entre la UE i el 

Senegal.

Descobrim els microplàstics!
Dissabte 15 d’11.30 a 13.30 h
Veniu a la platja del Somorrostro a 

investigar amb El laboratori de la platja 

com és la sorra de les nostres platges, 

i descobriu què podeu fer per reduir la 

presència de microplàstics al mar.

Vides Migrants
Tot el mes
Visiteu l’exposició Vides Migrants, un 

projecte de Mescladís, i descobriu la Bar-

celona més multicultural, mestissa, plural 

i integradora.

Com se salven 60.000 vides?
Tot el mes
Proactiva Open Arms és una organit-

zació sense ànim de lucre que té com a 

missió rescatar persones migrades al Me-

diterrani. Des que es va fundar l’any 2015 

fins ara, aquesta ONG ha salvat prop de 

60.000 vides. Coneixerem la seva tasca 

de prop amb el testimoni de la pedagoga 

de l’equip, Ángeles Schjaer.

JUNY
Biodiversitat

Ultra Clean Marathon
Dissabte 5 
Participeu en l’esdeveniment de plogging 

(correcollir) més famós de tot Catalunya, 

l’Ultra Clean Marathon, una cursa sos-

tenible i solidària amb el medi ambient. 

Sumeu-vos a la recollida de residus de 

les platges!  

Dia Mundial dels Mars i els Oceans 
Dimarts 8 de 18 a 19 h 
Celebrarem aquest dia amb les enti-

tats Anèl·lides i 13 Grados. Coneixerem 

les diferències i les similituds entre la 

biodiversitat marina del Mediterrani i la 

de l’Atlàntic.

Els límits planetaris i el mar
Diumenge 13 d’11.30 a 12.30 h 
Sabeu què són els límits planetaris? En el 

marc de la Festa de la Ciència experi-

mentarem com podem respectar-los i 

com influeixen en la salut dels nostres 

mars i oceans.

Explorem la biodiversitat a 
través de la ciència ciutadana
Dissabte 19, d’11.30 a 13 h 
Descobriu la primera guia de biodiversi-

tat marina del Barcelonès realitzada per 

Anèl·lides mitjançant ciència ciutadana. 

També inaugurarem l’exposició fotogràfi-

ca d’aquest projecte. A veure si coneixeu 

tots els animals que hi surten!

Qui sobrevola el nostre litoral?
Diumenge 20 d’11.30 a 13 h 
Heu mirat mai cap al cel? Si ho feu, se-

gur que descobrireu un munt de becs i 

plomes. Amb aquest itinerari esbrinarem 

quins noms tenen els ocells del litoral i 

si estan de viatge o si viuen tot l’any a 

Barcelona. 

Què en sabeu, de les meduses?
Diumenge 27 d’11.30 a 13.30 h 
Si l’únic que sabeu de les meduses és 

que piquen, aquest és el vostre taller! A 

través d’un conte que ens explicaran a 

la platja de Sant Miquel, coneixerem la 

biologia d’aquests animals i farem un joc 

amb materials per simular-ne els colors 

i les textures; i també descobrirem si el 

canvi climàtic els afecta.

Activitats gratuïtes amb inscripció prèvia. 

Consulteu les exposicions temporals a la 

pàgina web i a les xarxes socials. 

ACTIVITATS  
PER A TOTHOM

A QUI S’ADREÇA
Joves

Públic adult

Públic familiar

Tots els públics

TIPUS D’ACTIVITAT

Taller

Videoconferència

Recurs en línia

Exposició

Xerrada

Itinerari

Esdeveniment 

El Laboratori  
de la Platja

https://www.youtube.com/watch?v=I3mhU2K6Gf4


AGOST 
Canvi climàtic

Per què els corals estan perdent 
els seus colors?
Dijous 5 a les 16 h
Connectarem amb Malàisia per conèixer 

la María, de Millas y Orillas, que ens expli-

carà per què els últims anys gran part de 

la superfície dels esculls de coral s’han 

blanquejat. Encara que visquem lluny 

dels esculls, tots hi estem implicats. Vo-

leu saber com formar part de la solució? 

Biosnorkel
Dissabte 14 de 10.30 a 12.30 h
Veniu a explorar la riquesa natural de les 

platges de Barcelona alhora que apreneu 

a fer servir el material necessari per dur a 

terme una pràctica de snorkel segura amb 

l’entitat Anèl·lides.

Contes per salvar el planeta
Dissabte 28 d’11.30 a 12.30 h
Anna Casals, autora del llibre Contes per 

salvar el planeta, ens explicarà els princi-

pals problemes ambientals a què ens en-

frontem i com podem resoldre’ls, a través 

de sis històries amb la natura, els animals i 

els infants com a protagonistes.

Què en sabeu, de les meduses?
Diumenge 29 d’11.30 a 13.30 h
Si l’únic que sabeu de les meduses és que 

piquen, aquest és el vostre taller! A través 

d’un conte que ens explicaran a la platja 

de Nova Icària, coneixerem la biologia 

d’aquests animals i farem un joc amb 

materials per simular-ne els colors i les 

textures; i també descobrirem si el canvi 

climàtic els afecta.

Descobrim la Barcelona més 
sostenible!
Diumenge 18 d’11.30 a 13.30 h
A Barcelona existeixen moltes opcions 

per reduir el nostre consum i la genera-

ció de residus. Mitjançant el Mapa B+S 

descobrirem iniciatives i establiments 

que ens ajuden a apropar-nos a l’objec-

tiu de residu zero.

Descobrim els microplàstics!
Dissabte 31 d’11.30 a 13.30 h
Veniu a la platja del Bogatell a investigar 

amb El laboratori de la platja com és la 

sorra de les nostres platges, i descobriu 

què podeu fer per reduir la presència de 

microplàstics al mar. 

Onades que netegen platges
Tot el mes 
I si poguéssim reutilitzar els plàstics 

retirats del mar per treballar en la 

conscienciació i l’educació ambientals? 

Doncs això està passant! Veniu a 

conèixer el projecte Plastic wave project.

De profundis
Tot el mes
Maite Caramés ens presenta l’exposició 

De profundis, una sèrie fotogràfica que ha 

creat a partir de residus extrets del mar 

Mediterrani dintre del projecte Marviva.

A QUI S’ADREÇA
Joves

Públic adult

Públic familiar

Tots els públics

TIPUS D’ACTIVITAT

Taller

Videoconferència

Recurs en línia

Exposició

Xerrada

Itinerari

Esdeveniment 

El Laboratori  
de la Platja

Urbamar
Del 18 al 30 
Veniu a veure l’exposició fotogràfica de 

les diferents espècies marines que habi-

ten al Barcelonès. Us sorprendrà!

Què en sabeu, de la tortuga 
Aine?
Tot el mes 
L’Aine és una de les tortugues babaues 

que va néixer a la platja de la Mar Bella 

l’any 2020. L’Aine i algunes de les seves 

germanes estan creixent felices al CRAM 

i ben aviat podran començar la seva 

aventura a mar obert. Voleu acompa-

nyar-les en aquest moment tan especial?

JULIOL 
Residu zero

Dia Internacional Lliure  
de Bosses
Dissabte 3 d’11.30 a 13 h
Sabíeu que, a Barcelona, l’any 2018 es 

van consumir 158 bosses de plàstic per 

persona? Gràcies als canvis d’hàbits, 

aquesta xifra va decreixent. Amb aquest 

taller descobrirem què més podem fer 

per eliminar el plàstic de les nostres vides.

Posidònia, molt més que una 
planta al mar
Dimarts 6 de 19 a 20 h
Coneixeu la posidònia i com ens ajuda 

a treure els plàstics del mar? Anna 

Sànchez, científica de la Universitat de 

Barcelona, ens explicarà el descobriment 

que ha fet sobre aquesta alga!

https://view.genial.ly/5f96f06f7a095f0cf8d4626e
https://view.genial.ly/5fe8deb9a666f40d7dc6c0f4
https://view.genial.ly/5fe8deb9a666f40d7dc6c0f4


A QUI S’ADREÇA
Joves

Públic adult

Públic familiar

Tots els públics

TIPUS D’ACTIVITAT

Taller

Videoconferència

Recurs en línia

Exposició

Xerrada

Itinerari

Esdeveniment 

El Laboratori  
de la Platja

Com ens afecta el canvi 
climàtic?
Tot el mes
Sabeu quin impacte tindrà el canvi climà-

tic a la ciutat? Es plantegen dos escenaris 

diferents, segons si actuem per fer-hi 

front o si ens comportem com fins ara. 

Veniu a descobrir-ho i decidiu com actuar.

Oceà i clima
Tot el mes
La Dra. Isabel Cacho, del Grup de 

Recerca Consolidat en Geociències Ma-

rines de la Universitat de Barcelona, és 

especialista en la reconstrucció de la va-

riabilitat climàtica basada en l’anàlisi de 

sediments marins. Si voleu saber l’íntima 

relació que hi ha entre l’oceà i el clima, 

no us perdeu l’entrevista que hem fet.

SETEMBRE 
Maritimitat

Barcelona des de l’aigua
Dijous 16 a les 18 h
A Barcelona, moltes persones compar-

teixen la seva afició pel mar mitjançant 

la navegació. Coneixeu aquest món? Us 

agradaria saber-ne més? Veniu a desco-

brir el grup Barcelona i la Mar.

El barri del sorral
Dissabte 18 d’11 a 13 h
Begoña García, autora del llibre El barri 

del sorral, ens farà viatjar a l’any 1751 a 

través d’un itinerari guiat per la Barcelo-

neta. En aquell moment, ja feia trenta-set 

anys que la Guerra de Successió s’havia 

acabat, però molts dels supervivents 

encara no n’havien superat les seqüeles. 

Ens acompanyeu en aquest recorregut?

Costa de la Barceloneta, com 
has canviat!
Dissabte 25 d’11 a 12.30 h
A través d’un joc de pistes i de pro-

ves, podreu esbrinar com ha canviat el 

paisatge litoral de la Barceloneta. Sereu 

capaços de resoldre-les totes?

Descobrim els microplàstics!
Diumenge 26 d’11.30 a 13.30 h
Veniu a la platja del Somorrostroa 

investigar amb El laboratori de la platja 

com és la sorra de les nostres platges, 

i descobriu què podeu fer per reduir la 

presència de microplàstics al mar.

Descobrim la Barcelona 
marinera!
Tot el mes
Barcelona té una història molt lligada 

a la mar. Conegueu els testimonis que, 

a través de l’art, han reflectit aquesta 

relació mil·lenària.

El Negre de la Riba 
Tot el mes
Coneixeu El Negre de la Riba? Conta 

la història que aquest mascaró de proa 

d’un vaixell del segle XVIII va arribar a 

la Barceloneta i atemoria els infants del 

barri. Escolteu-ne la llegenda per mà del 

grup Planeta Barceloneta.



ON SOM?
Als porxos de la platja del Somorrostro, a peu de platja. 

Sota el passeig Marítim, davant de l’Hospital del Mar. 

COM ARRIBAR-HI?
Bus: 36, 45, 59, V21, 92 i D20 

Metro: L4 Ciutadella - Vila Olímpica / L4 Barceloneta

Tramvia: T4 Ciutadella - Vila Olímpica

Bicing: Pg. Marítim / Ciutadella - Vila Olímpica 

QUAN HI SOM? 
De l’1 d’abril al 30 de setembre: de dimarts a diumenge,  

de 10 a 14 h 
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INSCRIPCIONS 
I RESERVES
Per a informació de les 

activitats per a tothom i 

per a grups, inscripcions 

i reserves, truca al Centre 

de la Platja de 10 a 14h 

de dimarts a diumenge, o 

envia un correu electrònic.

LABORATORI DE 
LA PLATJA
El trobareu amb les 

neteges de fons marí 

del litoral de Barcelona i 

itinerant per les platges 

de la ciutat. Consulta el 

calendari del laboratori via 

telefònica  o per correu 

electrònic.

L’OBRADOR  
DE LA SORRA
De 0 a 5 anys. Es necessari 

que els nens i nenes 

estigun amb una persona 

adulta acompanyant. CONTACTE
932 210 348

667 157 569

centreplatja@bcn.cat

barcelona.cat/ecologiaurbana

@amicscentredelaplatja

@CentrePlatjaBCN

@centredelaplatja_bcn


