
Les activitats per a grups es fan amb re-
serva prèvia i en dates i horaris a convenir. 

ACTIVITATS PER GRUPS

Informació i reserves: 
centreplatja@bcn.cat
T. 932 210 348

Preus: 
Grup: 38,22 € (entre 20 i 30 persones)
Individual: 1,86 € (grups de menys de 20 
persones)

Llocs de realització de les activitats: 
Centre de la Platja
Instal·lació de l’entitat sol·licitant

Tipus d’activitats:

Tallers

Itineraris

Què en saps, de les meduses? 
De 3 a 6 anys
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! 

La platja, l’obrador de sorra més 
gran de la ciutat
De 0 a 5 anys
Tocar, 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. 

PÚBLIC INFANTIL

El puzle de les platges 
De 3 a 6 anys
Vine a trencar-te el cap i ajuda’ns a 
muntar un gran puzle! Peça a peça 
descobriràs els elements, els valors 
i la riquesa de les platges naturals, 
saludables i segures. T’hauràs de fixar 
bé en les il·lustracions per cercar-les a 
la platja! 

Qui viu al parc dels esculls? 
De 3 a 6 anys
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. 

PÚBLIC ADULT I GENT GRAN PÚBLIC JOVE

Mostreig plàstic 0! 
De 13 a 17 anys
Coneixes què s’hi troba, a l’aigua 
dels mars i oceans? No només hi ha 
organismes vius sinó també residus. 
Vine a fer un mostreig de plàstic a 
la platja del Somorrostro i col·labora 
en el projecte de ciència ciutadana 
Observadors del Mar. 

Moby Dick al Mediterrani
De 13 a 17 anys
Quins grans animals marins coneixes? 
Com son, on viuen i què mengen? A 
través del cinema descobrirem les 
característiques més sorprenents 
d’aquests animals desconeguts.

Mostreig plàstic 0! 
Coneixes què s’hi troba, a l’aigua 
dels mars i oceans? No només hi ha 
organismes vius sinó també residus. 
Vine a fer un mostreig de plàstic a 
la platja del Somorrostro i col·labora 
en el projecte de ciència ciutadana 
Observadors del Mar. 

Fem cuina de mar 
Ets amant de la cuina mediterrània? 
Vine a descobrir les arts de pesca i els 
projectes de captura sostenible men-
tre gaudim d’un taller d’elaboració de 
conserves i degustació de receptes 
de mar.

ItinerApp del litoral
De 13 a 17 anys
Què hi havia al Centre de la Platja 
fa temps? I una mica més enllà del 
Centre? I a prop del Club Esportiu 
Mediterrani? Farem una ruta per les 
platges de la Barceloneta amb taule-
tes gràfiques i un joc interactiu per a 
descobrir els usos de la franja maríti-
ma i els canvis que ha sofert amb el 
pas del temps. 

Passeig ambiental a la  
vora del mar 
Una passejada des de la platja del 
Somorrostro fins a la platja de la Mar 
Bella per descobrir els trets ambien-
tals, la biodiversitat i la dinàmica del 
litoral de la ciutat. L’activitat permet 
conèixer eines de ciència ciutadana 
amb les quals es pot col·laborar en 
projectes científics. 

Com ha canviat el litoral! 
De 7 a 12 anys
Tens curiositat per conèixer el litoral 
de Barcelona? Juga a la versió ma-
rina del clàssic joc de l’oca i arriba a 
l’última casella! Allà podràs construir 
un vaixell amb materials reciclats. Na-
vegarà o anirà a parar al fons del mar? 
Vine a descobrir-ho!

Gimcana de les platges i la 
biodiversitat
De 7 a 12 anys
Diverteix-te cercant pistes per les 
platges de Barcelona. 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 7 a 12 anys
Descobreix els tresors amagats de 
les platges de Barcelona! Busca’ls al 
trencant de les onades, entre les ro-
ques dels espigons o sota la tovallola. 
Investiga de quins tresors es tracta. 

Espectacles

Cinema

TEMPORADA D’ESTIU DE 2019ON 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 

CONTACTE
T. 932 210 348 / 667 15 75 69
centreplatja@bcn.cat
facebook.com/amicscentredelaplatja
twitter: @CentrePlatjaBCN
instagram: @centredelaplatja_bcn
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

El Centre  
de la Platja

barcelona.cat/ecologiaurbana

667 15 75 69

centreplatja@bcn.cat

INFORMACIÓ
I RESERVES



A QUI S’ADREÇA
Públic adult

Públic jove

Públic familiar

Tots els públics

TEMPORADA ESTIU 2019  

El Centre de la Platja

TIPUS D’ACTIVITAT
Cicle

Taller

Itinerari

Cinefòrum

Acció ciutadana

Taller familiar

Renova

 
Salvar vides al Mediterrani
Dijous 20, de 17.30 a 19.30 h 
Mi nombre no es refugiado. Com és la vida de les persones refugiades que arriben a 
Grècia? Com és la seva vida al país d’acollida? Quines aspiracions i somnis tenen? Vine a 
trobar respostes a aquestes i altres preguntes amb la projecció d’aquest documental. A 
càrrec de l’Associació BonDiaMon.

Xerrada amb en Santi Palacios, fotoreporter que ha enfocat gran part de la seva feina 
en els migrants i ha guanyat diversos premis nacionals i internacionals per la seva tasca. 
Vine a descobrir el Mediterrani més social. 

There will be water
Diumenge 25, a les 12 h 
Fer verd el desert, aquesta és la proposta de l’enginyer britànic Bill Watts. Vine a 
conèixer com va convertir l’aigua salada en una font energètica i va utilitzar grans àrees 
desèrtiques per produir energia, aliments i aigua potable. 

Biosnorkel en família  
Dissabte 29, de 10 a 12 h 
Al Mediterrani, hi viuen més de 10.000 espècies aquàtiques i la seva biodiversitat repre-
senta el 9,8 % de la biodiversitat marina mundial. Veniu en família a explorar la riquesa 
natural de les platges de Barcelona!
Edat mínima: 8 anys. És indispensable saber nadar. No cal portar cap material específic. 

Ocells marins i ciència ciutadana
Diumenge 30, de 10.30 a 12.30 h
Coneixes Ornitho.cat? I el Mapa B+S? Vine a passejar pel front marítim mentre obser-
vem i identifiquem les aus marines del nostre litoral. Coneixerem com viuen i de què 
s’alimenten. Durant l’activitat descobrirem apps de ciència ciutadana i hi introduirem les 
dades obtingudes. 

 
 
T’afegeixes al moviment Zero Waste?
Dissabte 13, de 12 a 13.30 h
Les influencers Reinas y Repollos ens explicaran la seva visió del moviment Zero Waste 
i ens donaran alguns consells per poder-lo seguir sense frustrar-nos. També coneixerem 
la campanya #millorsensecanyeta que es duu a terme en diferents establiments de la 
ciutat de Barcelona. A càrrec de la Carla i la Jessica, de Reinas y Repollos.

Ecosnorkel en família
Diumenge 21, de 10 a 12 h
Voleu descobrir qui viu sota l’aigua de les nostres platges? Us ho ensenyarà una persona 
experta que us explicarà totes les curiositats d’aquests animalons: quines espècies hi 
ha, com es relacionen entre elles... Tot un món desconegut! A càrrec d’Anèl·lides, serveis 
ambientals marins. En finalitzar farem un viatge pels oceans a la guingueta Proa a la Mar.

Cuina de mar sense residus
Dissabte 27, de 12 a 13 h 
Podem cuinar sense generar residus? Ho descobrirem mitjançant aquest taller on conei-
xerem receptes marineres i ens familiaritzarem amb els conceptes de cuina de proximi-
tat i cuina de reaprofitament. Posa’t el davantal i canvia el món des de la cuina! A càrrec 
de Zero Waste BCN.

Estem creant un monstre
Diumenge 28, d’11 a 13 h
Al llarg dels últims anys, a les profunditats de la ciutat de Barcelona, hi ha anat creixent 
un monstre. Un monstre que ja ha assolit els 4.000 kg de pes i que s’alimenta de les 
tovalloletes que llencem pel vàter! La bona notícia és que sabem com combatre’l. Vine i 
entre tots i totes l’enderrocarem!

JUNY

JULIOL

Un mar viu: entenguem el mar com una font de vida 
i una via per a cercar noves vides

Un mar net: aturem la contaminació i la generació  
de residus marins 

 
Estampes que creen canvi
Dimarts 6, d’11.30 a 13 h
Joves d’arreu del món surten al carrer pel seu futur. Tots porten missatges reivindicatius 
que animen a l’acció; però, què en sabem, realment, del canvi climàtic? Quin missatge 
donaries tu? Estampa’l en una samarreta o bossa de tela i escampa’l pel món. Cal portar 
una samarreta o una bossa de cotó blanca o de color clar. A càrrec de Cool Recycling.

Un port més blau
Dijous 8, de 18 a 20 h
Quin impacte té el trànsit marítim en el canvi climàtic? Quines alternatives hi ha als 
grans creuers que contaminen com milers de cotxes? Vine a passejar pel Port de Barce-
lona amb Anèl·lides i descobreix alternatives per navegar tot cuidant el nostre planeta.

Platges del 2030 
Dia 26, a les 18 h
Com seran les platges i la façana marítima de Barcelona d’aquí a 10 anys? Vine a desco-
brir-ho fent una passejada pel litoral en companyia d’un científic de l’Institut de Ciències 
del Mar. Ajuda’ns a actuar a les xarxes socials i sigues part del canvi!
A càrrec de Gonzalo Simarro, científic titular de l’ICM-CSIC

NINI: ni canyetes ni tovalloletes
Dissabte 31, a les 12 h 
Converteix-te en activista i ajuda’ns a crear dues campanyes contra les tovalloletes i les 
canyes de plàstic. Com arriben aquests residus al mar? Quins problemes causen? Com 
podem adreçar-nos als diferents públics i quins missatges podem donar-los perquè 
tinguin ganxo? Practicarem amb les nostres xarxes socials amb una etiqueta comuna 
i analitzarem la repercussió que tenim. Inclou la projecció del curtmetratge Straws de 
Linda Booker, on es parla dels milions de canyes de plàstic d’un sol ús que acaben als 
carrers i abocadors i que, finalment, van a parar al mar.  

L’antic Barri de la Platja
Dijous 5, a les 10.30 h 
On era el Barri de la Platja? Per què la Festa Major de la ciutat se celebra el setembre? 
Passeja amb nosaltres i coneix l’evolució històrica del barri més mariner de la ciutat. A 
càrrec de l’historiador Josep Maria Vilarrúbia i Estrany. 

Ioga en família: els beneficis  del mar
Dissabte 7, a les 10 h 
Petits i grans practicarem ioga mentre treballem la creativitat i ens inventem històries 
de mar amb les quals aprendrem sobre la fragilitat de l’ecosistema marí i les accions que 
podem fer per procurar-ne l’equilibri. 
A càrrec de Mami Happy Fit, de la comunitat d’emprenedoria Lazzum. 

Cinefòrum amb vermut: El pescador
Diumenge 15, a les 12 h 
Ernesto Arenas ens explica el moment en què es troba en Santos, l’últim pescador del 
poble, enmig d’una llacuna contaminada, a punt de renunciar al seu ofici. Però una llum 
subtil el condueix cap a una misteriosa dona que li mostra una altra opció. Sempre hi ha 
opcions. Pensem-les mentre fem un vermut i xerrem amb personal de la Confraria de 
Pescadors de Barcelona.

Agafem el timó 
Divendres 20, de 17 a 19 h
Has somiat mai que conduïes un vaixell? Ara tens l’oportunitat de fer-ho gràcies al simu-
lador de navegació de la Facultat de Nàutica de Barcelona. Vine i posa en pràctica les 
teves habilitats nàutiques!

AGOST

SETEMBRE

Un mar canviant: actuem contra el canvi climàtic 
a escala local 

Un mar nostre: passem de ser una ciutat amb mar  
a ser una ciutat de mar

Activitats gratuïtes amb inscripció prèvia. 
Consulteu les exposicions temporals a la pàgina web i a les xarxes socials. 

ACTIVITATS PER A TOTHOM


