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ON SOM?
Als porxos de la platja del Somorrostro, a peu de platja.  
Sota el passeig Marítim, davant de l’Hospital del Mar. 
Pg. Marítim Barceloneta, 25-29, 08003 Barcelona

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.

LUDOPLATJA
De 0 A 5 ANYS del 19 al 30 de setembre. Es necessari que els nens i nenes estigun amb una 
persona adulta acompanyant.

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.

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
barcelona.cat/ecologiaurbana

PÚBLIC INFANTIL

Què en saps, de les meduses?
De 3 a 6 anys
Centre de la Platja o instal·lació de 
l’entitat sol·licitant

El puzle de les platges
De 3 a 6 anys
Centre de la Platja o instal·lació de 
l’entitat sol·licitant

Qui viu al parc dels esculls?
De 3 a 6 anys
Centre de la Platja o instal·lació de 
l’entitat sol·licitant

Com ha canviat el litoral!
De 7 a 12 anys
Centre de la Platja

Gimcana de les platges i la 
biodiversitat, acompanyats de 
qui més la coneix!
De 7 a 12 anys
Centre de la Platja

Els misteris d’un gra de sorra
De 7 a 12 anys
Centre de la Platja

La biodiversitat a les platges de 
Barcelona: un gran tresor!
De 7 a 12 anys
Centre de la Platja

De terra o de mar
De 10 a 12 anys
Centre de la Platja

PÚBLIC JOVE

Sea dance
De 13 a 17 anys
Centre de la Platja o instal·lació de 
l’entitat sol·licitant

ItinerApp del litoral
De 13 a 17 anys
Centre de la Platja

Oceans
De 13 a 17 anys
Centre de la Platja

El plàncton costaner
De 13 a 17 anys
Centre de la Platja

Mostreig plàstic 0!
De 13 a 17 anys
Centre de la Platja

Els grans animals marins:  
realitat i ficció
De 13 a 17 anys
Centre de la Platja

PÚBLIC ADULT I GENT GRAN 

Fem cuina de mar
Centre de la Platja o instal·lació de 
l’entitat sol·licitant

Memòries dels banys de mar
Centre de la Platja o instal·lació de 
l’entitat sol·licitant

El Plàncton costaner
Centre de la Platja

De terra o de mar
Centre de la Platja

Mostreig plàstic 0!
Centre de la Platja

Passeig ambiental a la vora  
del mar
Centre de la Platja

Les activitats per a grups es fan amb reserva 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)

Tipus d’activitats:

Tallers

Itineraris

Espectacles

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



Ens movem: Anem a caminar
JULIOL: Dimecres 4, 11, 18 i 25, a les 9.30 h
AGOST: Dimecres 1, 8, 15, 22 i 29, a les 9.30 h
SETEMBRE: Dimecres 5, 12, 19 i 26, a les 9.30 h
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 pas-
sar una bona estona. (Les inscripcions són al CAP de la Barceloneta).

Ioga Eco Friendly
JULIOL: Dijous 5, de 9 a 11.30 h
AGOST: Dijous 9, de 9 a 11.30 h
SETEMBRE: Dijous 6, de 9 a 11.30 h
Carrega’t d’energia! Fes salut i medi ambient! Pràctica energètica on combina-
ràs ioga a la platja amb una “càpsula” breu sobre consum energètic i mesures 
per a adaptar-nos al canvi climàtic i per mitigar-lo. Amb la col·laboració de 
l’IEM Espai de Mar i La Fàbrica del Sol.

Ens movem: Fem taitxí
JULIOL: Dissabtes 7, 14, 21 i 28, a les 10.00 h
AGOST: Dissabtes 4, 11, 18 i 25, a les 10.00 h
SETEMBRE: Dissabtes 1, 8, 15, 22 i 29, a les 10.00 h
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 a passar una bona 
estona. (Les inscripcions són al CAP de la Barceloneta).

A la platja, posa’t les ulleres... i llegeix el mar!
JULIOL: Diumenge 8, de 10.30 a 12.30 h
AGOST: Dissabte 11, de 10.30 a 12.30 h
Participa en aquesta divertida excursió de snorkeling a la platja del Somorros-
tro. Descobriràs la biodiversitat marina i del litoral a través de les teves ulleres i 
un tub. Vine a llegir el mar!

Vermuts de mar salada
JULIOL: Diumenge 15 i 29, d’11.30 a 13.30 h
AGOST: Divendres 10 i diumenge 26, d’11.30 a 13.30 h
SETEMBRE: Diumenges 9 i 23, d’11.30 a 13.30 h
Xerrarem, ens preguntarem i descobrirem coses salades sobre el medi marí i el 
litoral, el canvi climàtic, la gestió costanera i la brossa marina, amb un vermut 
de diumenge. Amb la col·laboració del FICMA.

Mostreig de plàstic 0
JULIOL: Dijous 19, de 9 a 12 h
AGOST: Dijous 23 de 9 a 12 h
SETEMBRE: Dijous 20, de 9 a 12 h
Saps què s’hi troba a l’aigua dels mars i els oceans? No només organismes vius 
sinó també residus. Vine a conèixer com es fa un mostreig de plàstic i el projec-
te de ciència ciutadana Observadors del Mar.

El passat i el present del mar al llapis
JULIOL: Dissabte 21, de 10.30 a 12.30 h
AGOST: Dissabte 25, de 10.30 a 12.30 h
En aquestes sessions del taller de dibuix d’il·lustració de peixos i fòssils, veurem 
com els estudis naturalistes utilitzen la il·lustració i els dibuixos en el seu regis-
tre i recerca del món físic. Vine i aprèn a reflectir el fons del mar amb un paper 
i un llapis.

DURANT TOT L’ESTIU
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SETEMBRE
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De terra i de mar
Dissabte 5, d’11:30 a 13.00 h
Veniu a jugar amb una col·lecció d’imatges organitzades en 4 nivells de 
dificultat, corresponents al medi aeri o terrestre, de les quals haureu de fer 
parelles. Un viatge per descobrir i conèixer els oceans amb la imaginació. Vine 
i t’emportaràs de regal el còmic “De terra i de mar”! És un joc educatiu creat 
en el marc del projecte de divulgació “El Mar a Fons”, creat i desenvolupat per 
l’ Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).

Què en saps, de les meduses?
Dissabte 18, d’11 a 12.30 h
Si l’únic que saps de les meduses és que piquen, aquest és el teu taller! A 
través d’un conte coneixerem la seva biologia i farem un joc manipulatiu i 
sensorial amb materials per simular-ne els colors i les textures i descobrirem si 
el canvi climàtic afecta a aquests animals marins.

Festa per un món sense plàstic!
Diumenge 1, a partir de les 10.30 h
Avui celebrem el Dia sense Plàstic, que és el 3 de juliol! Es faran tallers i activi-
tats per a tothom amb la col·laboració d’organitzacions que pertanyen a la la 
Xarxa d’Entitats de Neteja de Fons Marí del Litoral de Barcelona, a La Barce-
loneta diu plàstic 0, entre d’altres i s’inaugurarà una exposició (a càrrec del 
GROC).

Vine a practicar maniobres de navegació nàutica
Divendres 6, de 16 a 18 h
Has somiat mai que conduïes un vaixell? Ara tens l’oportunitat de fer-ho 
gràcies al simulador de navegació nàutica de la Facultat de Nàutica de 
Barcelona. Vine i agafa el timó! 

El món dels opistobranquis! “Opisto” què? 
Dissabte 7 de juliol d’11.30 a 13.30 h
Vine a conèixer amb en Guillem Mas del GROC (Grup de Recerca i Observació 
dels Opistobranquis) aquests animals marins tant desconeguts! El GROC és 
una organització sense ànim de lucre dedicada a l’estudi i a la divulgació dels 
mol·luscs opistobranquis, així com a la conservació dels seus hàbitats. Si has 
vist algun opistobranqui durant les teves immersions els hi pots fer arribar les 
dades de les teves observacions! 

ItinerApp: passat i present de les platges de Barcelona
Dimecres 11,  de 10.30 a 12 h
Què hi havia al Centre de la Platja fa un temps? I una mica més enllà? I a 
prop del Club Esportiu Mediterrani? Farem una ruta per les platges de la 
Barceloneta amb tauletes gràfiques per descobrir a través de la ludificació els 
usos de la franja marítima i els canvis que ha sofert amb el pas del temps.

Uns veïns ben vius
Dissabte 1, de 10.30 a 12.30 h
Apropeu-vos a l’apassionant món de la biodiversitat urbana amb un senzill 
material d’autoguiatge, una guia d’observació d’aus i uns prismàtics. Veniu a 
descobrir la fauna urbana del litoral de Barcelona!

Científics per un dia: com estudiem els grans animals marins?
Dissabte 8, d’11 a 13 h
En aquest taller de fotoidentificació de dofins i altres grans animals marins, 
sabrem on viuen i alguna altra curiositat d’aquestes espècies del Mediterrani. 

Algues i fanerògames marines: les grans desconegudes.
Dissabte 15, d’11 a 13:30h
Per què mirar no és el mateix que veure, vine a conèixer les algues i les fanerò-
games marines del nostre mar, el Mediterrani. Observem i identifiquem aquests 
organismes i aprendrem crear el nostre propi alguer.

Ruta ornitològica
Dissabte 22, de 8 a 10 h
Realitzarem l’itinerari ornitològic del mapa Barcelona+Sostenible, que recorre 2 
km des de la Barceloneta fins a l’inici de la Vila Olímpica. El recorregut és força 
urbà en el seu inici i va arribant a zones cada vegada més verdes on els ocells 
van en augment. Acabarem al Centre per a parlar de les aus que hem vist... i 
també de les que no hem vist.

El Centre de la Platja: i quan s’acaba l’estiu, què fem?
Diumenge  30, d’11 a 14 h
Veniu a la mostra d’activitats i recursos del Centre de la Platja! Podreu conèixer 
què hem fem aquesta temporada, amb qui col·laborem i quines activitats tenim 
preparades per a la tardor i l’hivern. L’estiu s’acaba però la platja no tanca!

A QUI S’ADREÇA
Públic adult

Públic familiar

Tots els públics

TIPUS D’ACTIVITAT
Cicle

Taller

Itinerari

Acció ciutadana

Taller familiar

Xerrada

JULIOL

Moby Dick al Mediterrani!
Dissabte 14, d’11 a 13 h
Quins grans animals marins podem trobar a la nostra mar? Vine i, a través de 
pel·lícules, vídeos i fotografies, descobreix la fauna marina del Mediterrani. 
Mitjançant dibuixos i el reciclatge de material, construirem un mar a dins del 
Centre , amb dofins, caps d’olla, foques, taurons, balenes i tortugues.  

Passeig pel Port
Dissabte 21, de 18 a 20 h
Passejada pel Port de Barcelona per descobrir-ne les curiositats, la història i  
l’actualitat. Explicarem l’evolució i la situació actual del Port des d’un punt de 
vista socioeconòmic i mediambiental. Utilitzarem el mapa Barcelona+Sosteni-
ble per a enregistrar el nostre recorregut.

Sissí, l’emperadriu d’Àustria que visita la platja de Barcelona
Divendres 27, de 17.30 a 18.30 h
Coneixeu l’emperadriu Sissí? Poques persones saben de la seva estada a Barce-
lona i que amb el seu iot va arribar al portal de la Pau. En Josep Maria Vilarrú-
bia-Estrany ens presentarà el seu llibre Sissi, una emperadriu singular, una reina 
exemplar i ens explicarà aquestes curiositats i moltes més al Centre de la Platja.


