
ACTIVITATS GRATUÏTES PER TOTHOM 
S e t m a n a  d e l  1 4  a l  2 0  d e  m a i g  2 0 1 8

Dies de recollida: Escola Mediterrània 14, 16, 22 i 23 de maig, de 8:30 a 10h. 
Al Centre de la Platja del dimarts 22 al divendres 25 de maig de 10:30 a 13:30h 
Dia d’intercanvi: dissabte 26, d’11 a 13 h 

Durant el mes de maig tenim l’acció RENOVAComença el Renova Joguines!! Un flotador, un rasclet, un cubell...

Porta’ns joguines que puguin tenir una segona vida i et donarem punts per a canviar-les per d’altres. Consulta els

dies de recollida al Centre de la Platja i a l’AMPA de l’Escola Mediterrània i prepara’t per a la gran festa del joc i

l’intercanvi del 26 de maig!

Dissabte 19, de 9 a 14h. Per a tots els públics. 
Ens sumem a l’Ultra Clean Marathon! El dissabte 19 de maig es faran neteges de fons 

marí en espigons del litoral de Barcelona, acompanyades d’activitats d’educació i divulgació 

per a petits i grans. I no us perdeu la festa final a l’espigó del Gas amb la rebuda 

dels ecorunners! Amb tallers gratuïts del Laboratori de la la Platja, La Barceloneta diu plàstic 0, Fàbrica del Sol, 

Ateneu de Fabricació, Laludo de la Ciutadella, Blue Move BCN, Surfrider, Anèl·lides i altres entitats. 

Dimecres 16, de 9 a 10h. Públic adult. 
Des de l’IEM Espai de Mar, el CAP i l’IBE s’organitza una caminada tots els dimecres. Surt al carrer, vine a fer

marxa nòrdica pel litoral de Barcelona i a passar una bona estona. Inscripcions a Espai de Mar. 

Dissabte 19, de 9 a 10h. Públic adult. 
Des de l’IEM Espai de Mar, el CAP i l’IBE s’organitza una sessió de taitxí tots els dissabtes. Vine a practicar

aquesta disciplina, a relaxar-te i passar una bona estona.  Inscripcions a Espai de Mar. 

Equip d'Educació Ambiental 

Pg. Marítim de la Barceloneta, 25 (a peu de platja) 

Tel 932210348 - 667157569 - email: centreplatja@bcn.cat 

Com arribar: L4 Ciutadella-Vila Olímpica  Autobusos: V21, D20, 59, 92, 45 

Suma't al grup d'amics i amigues de facebook El Centre de la Platja-Grup d'amics,  

twitter @CentrePlatjaBCN 

instagram @centredelaplatja_bcn  

RENOVA JOGUINES 

ULTRA CLEAN MARATHON: un gran repte esportiu i ambiental

ENS MOVEM: ANEM A CAMINAR

ENS MOVEM: FEM TAITXÍ

Us esperem!


