Per mà d’un pescador de la Confraria de la Barceloneta,
coneixerem aquest projecte de recollida i caracterització
d’escombraries marines impulsat per l’Agència de Residus de
Catalunya.
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Què és MarViva?
Dimecres 27 d’11 a 12.30 h. Públic adult

DJ 14

Als porxos de la platja del Somorrostro, a peu de platja.
Sota el passeig Marítim, davant de l’Hospital del Mar.

pa
sse

Passejarem pel litoral de Barcelona per conèixer els aspectes
ambientals i antròpics que defineixen les platges de la nostra
ciutat a partir de diferents dinàmiques pràctiques.

Què en saps, dels invertebrats marins?
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Itinerari guiat del Programa metropolità d’educació per a la
sostenibilitat
Diumenge 17 de 10 a 13 h. Públic familiar
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El Centre
de la Platja

Segueix al Grup d’Amics i Amigues a
www.facebook.com/amicscentredelaplatja

MOTXILLA ECOLÒGICA per cada exemplar:

Consulta el calendari
de les exposicions
temporals i de la
ludoplatja itinerant

Activitats gratuïtes
Places limitades
Itinerari
Taller
Famílies
Adults
Tots els públics

Reserves per ordre d’inscripció a
centreplatja@bcn.cat o al 932 210 348
Espectacle
Presentació

Visita
Acció ciutadana

Massa publicació: 23 g
Petjada de carboni: 12 g de CO2 eq
Residus generats: 85,5 g

Consum aigua: 2,2 l
Consum energia: 1,54 MJ
Consum matèries primeres: 28 g

Per produir cada unitat d’aquesta publicació s’han generat 12 grams de
CO2. Aquestes emissions s’han compensat a través del projecte “Cenol and
Telha Forte Ceramics switching fuel project” que utilitza biomassa de residus
forestals en lloc de la massa forestal nadiva com a combustible per a la
industria ceràmica local a l’estat de Pará, al Brasil.
IMPRÈS EN PAPER 100% RECICLAT

barcelona.cat/ecologiaurbana 
@BCN_Ecologia / #centredelaplatja

Informa't sobre
el concurs de
fotografia Sento
les platges de
Barcelona

MAIG
Nosaltres i el canvi climàtic
Diumenge 1 de 10 a 11 h. Públic adult
Gaudirem d’una pel·lícula projectada a la cúpula del Planetari del Museu Marítim de Barcelona per comprendre què és
el canvi climàtic, què el provoca, quines conseqüències se’n
deriven i què podem fer nosaltres per mitigar-lo.

Canviarà el canvi climàtic el nostre
consum de peix?
Xerrada a càrrec d’El Peix al Plat
Dissabte 13 de 12 a 13 h. Públic adult
Descobrirem si el canvi climàtic tindrà efectes en les espècies habituals que habiten les nostres costes, i si haurem
de modificar els nostres hàbits de compra i consum per
adaptar-nos a una nova realitat.

Sea Dance, ballant amb
microorganismes del mar
Activitat coorganitzada amb La Fàbrica del Sol
Divendres 20, de 18 a 19 h per a famílies
i de 19.30 a 21 h per a adults
Vine a jugar amb aquesta instal·lació interactiva en què, a
partir de la música i el ball, podràs conèixer les espècies
i organismes que formen l’ecosistema marí, entendre el
seu funcionament i comprendre la importància del treball
d’investigació que actualment es desenvolupa a l’Institut de
Ciències del Mar del CSIC.

Matinal de primavera: vine a La Repla!
Dissabte 21 a partir de les 10.30 h. Tots els públics
Vine a La Repla a celebrar les Festes de la Primavera de
la Barceloneta. Hi trobaràs propostes de moltes entitats i
equipaments del barri, entre d’altres, el Puzle de les platges que
aportarem des del Centre.

Fem de científics marins
Activitat en col·laboració amb el Consorci El Far
Dissabte 28 de 10 a 13 h. Infants de 8 a 14 anys
Farem d’observadors del mar i col·laborarem amb els
professionals de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) en la
recopilació de dades per a la recerca científica a bord d’un quetx
del 1915. Recomanem portar càmera fotogràfica.

JUNY
Ciutat Verda: cicle d’activitats sobre
ciutat, medi ambient, salut i dibuix
Del 27 de maig al 30 de juny. Públic adult
Cicle d’activitats en diferents equipaments ambientals organitzat
per l’Associació Catalana de Comunicació Científica a través de
la iniciativa Il·lustraciència. Al Centre de la Platja, el dissabte 4 a
partir de les 11 h farem una xerrada i una acció conjunta de dibuix.
Més informació: www.ciutatverda.info

ItinerApp: passat i present de les platges de Barcelona
Diumenge 5 de 10.30 a 12 h. Públic adult
Farem una ruta per les platges de la Barceloneta amb el suport de
tauletes tàctils que ens permetran veure quins usos tenia la franja
marítima i com s’ha transformat el litoral.

Cinefòrum: Blackfish
Organitza: Aula Ambiental de les Corts (Centre Cívic Can Deu)
Diumenge 5 a les 18 h. Públic adult
A través del documental del cas de l’orca Tilikum, debatrem sobre
el patiment a què es veuen exposats aquests animals en ser separats dels seus familiars i mantinguts en captivitat.

Ruta històrica: el barri de la Ribera
Dijous 9 d’11 a 12.30 h. Públic adult
Descobrirem per què el barri de la Ribera fou el més mariner de la
ciutat abans que existís la Barceloneta.

Cicle: redescobrim el Besòs
Col·laboren: Grup FEM de la Universitat de Barcelona i el Programa metropolità d’educació per a la sostenibilitat
Coorganitzat entre La Fàbrica del Sol i el Centre de la Platja
Del 16 al 19. Públic adult
Us proposem dues activitats per redescobrir el valor ambiental
del riu: un taller per conèixer l’aplicació Appropa’t al riu i una ruta
de descoberta: Flora i fauna de la desembocadura del riu Besòs.
Escull la teva!

Visitem l’Escola del Mar de Badalona
Dijous 30 de 10.30 a 12 h. Tots els públics
Com el Centre de la Platja, l’Escola del Mar de Badalona és un dels
equipaments que disposen del distintiu de Centre Blau. Ens obriran
les seves portes i ens mostraran les seves instal·lacions.

JULIOL
Què en saps, dels invertebrats marins?
Taller a càrrec d’El Peix al Plat
Dissabte 2 d’11 a 12 h. Públic familiar
Què tenen en comú les meduses, les llagostes i els tomàquets
de mar? Tenen boca, els eriçons de mar? Com es mouen les
estrelles de mar? Observarem i investigarem diferents esquelets i mostres d’animals que ens ajudaran a comprendre què
son els invertebrats marins i quina importància tenen per a
l’ecosistema on viuen.

Variacions estacionals al Mediterrani
Taller a càrrec de l’Escola del Mar de Badalona
Dijous 14 d’11 a 12.30 h. Públic adult
Observarem, d’una manera experimental, quines són les
fluctuacions estacionals de la temperatura en la columna
d’aigua del Mediterrani i quina relació tenen amb l’ecologia i el
desenvolupament de les xarxes tròfiques.

Fabrica’t un vano
Taller a càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol
Dimecres 20 de 16.30 a 19.30 h. Públic adult
El 2015 va ser l’any més càlid enregistrat mai a la Terra. Ens fabricarem un vano personalitzat amb materials recuperats i tecnologies d’última generació, a la vegada que pensarem accions que
podem emprendre, tant personalment com col•lectivament, per
minimitzar el canvi climàtic.

CB1761
Dissabte 23 de 12 a 13 h. Tots els públics
La Casa de la Barceloneta 1761 (CB1761) és un espai social
que potencia la difusió de la nostra història, la nostra cultura i el
patrimoni del barri. Gaudirem d’una visita guiada a l’equipament i
a la seva exposició permanent per comprendre com es van crear
el barri mariner per excel·lència i les platges de la ciutat.

Fabrica’t un motlle per jugar a la sorra
Taller a càrrec de l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol
Dimecres 27 de 16.30 a 19.30 h. Públic familiar
Coneixerem les espècies que habiten el nostre mar i fabricarem un motlle per jugar a la sorra utilitzant materials recuperats i tecnologia de darrera generació.

AGOST
Què en saps, de les meduses?
Dimarts 2 d’11 a 12.30 h. Públic familiar
Escoltarem un conte sobre la biologia de les meduses i farem
un taller de construcció d’una medusa dintre d’una ampolla.

ItinerApp: passat i present de les
platges de Barcelona
Dijous 4 de 10.30 a 12 h. Públic adult
Farem una ruta per les platges de la Barceloneta amb el suport de tauletes tàctils que ens permetran veure quins usos
tenia la franja marítima i com s’ha transformat el litoral.

El puzle de les platges
Dimarts 9 d’11 a 12.30 h. Públic familiar
Construirem un puzle entre tots i sortirem a la platja per
observar els elements que apareixen a la il·lustració.

Fem cuina de mar
Dijous 11 d’11.30 a 13 h. Públic adult
Després d’una xerrada sobre l’estat ambiental del Mediterrani,
farem un taller d’elaboració i degustació de broquetes marineres.

Com ha canviat el litoral!
Dimarts 16 d’11 a 12.30 h. Públic familiar
Participarem en la narració d’un conte sobre la transformació
del litoral i farem un taller de construcció d’estels reciclats.

Gym-sand, salut per al cos i el medi
Activitat en col·laboració amb Espai de Mar.
Dijous 18 de 10 a 11.30 h. Públic adult
Gaudirem d’un taller que combina la pràctica esportiva amb el
coneixement de les platges i el foment d’actituds respectuoses.

Reciclem per jugar a la platja
Dimarts 23 de 10 a 11.30 h. Públic familiar
Xerrarem sobre els residus, farem un joc i una passejada per la
platja i construirem joguines de platja a partir de materials reciclats.

Passeig ambiental a la vora del mar
Dijous 25 de 10 a 11.30 h. Públic adult
Observarem els elements que permeten entendre com són les
platges i quines tasques de gestió se’n deriven durant tot l’any.

SETEMBRE
Mapem el litoral de Barcelona
Diumenge 4 de 10 a 13 h. Públic adult
El mapa Barcelona + Sostenible és una oportunitat única per
fer visible la contribució que tots i totes fem per millorar la
nostra ciutat. Descobrirem quines són aquestes iniciatives a
la franja marítima i contribuirem a ampliar aquesta eina.

Els aiguamolls urbans
Ruta a càrrec de La Fàbrica del Sol
Dissabte 10 d’11 a 12.30 h. Públic adult
Ens endinsarem al Parc de Diagonal Mar, on, entre talussos
i desnivells, l’aigua pren forma de llacs i diverses espècies
animals i vegetals donen vida als aiguamolls.

Ruta històrica: el barri de la Ribera
Dijous 15 d’11 a 12.30 h. Públic adult
Descobrirem per què el barri de la Ribera fou el més mariner de
la ciutat abans que existís la Barceloneta.

CB1761
Dissabte 17 de 12 a 13 h. Públic adult
La Casa de la Barceloneta 1761 (CB1761) és un espai social
que potencia la difusió de la història, cultura i patrimoni del
barri. Gaudirem d’una visita guiada a l’equipament i a la seva
exposició permanent per comprendre com es van crear el
barri mariner per excel·lència i les platges de la ciutat.

Ciència a la platja
Taller a càrrec de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC)
Diumenge 25 d’11 a 15 h. Públic familiar
Gaudirem d’una immersió simulada amb un submarí al Cap
de Creus amb la qual aprendrem a classificar els microplàstics que contaminen les nostres platges i contribuirem a la
recerca científica convertint-nos en observadors del mar.

Festa Major de la Barceloneta i 10è
aniversari del Centre de la Platja
Divendres 30. Tots els públics
La platja del Somorrostro és un escenari perfecte per a
l’expressió de l’art. Celebrarem la Festa Major de la Barceloneta i el desè aniversari del Centre de la Platja amb concerts i
espectacles amb artistes del barri i de la ciutat.

