TARDOR-HIVERN 2020

El Centre
de la Platja
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

TIPUS D’ACTIVITAT
Taller
Videoconferència
Recurs en línia
Exposició en línia
Taller en línia

NOVEMBRE
De profundis
Tot el mes
Submergeix-te en aquesta
obra fotogràfica de l’artista
Maite Caramés, que et portarà a les profunditats oceàniques; però, atenció!, perquè

A QUI S’ADREÇA
Joves
Públic adult
Públic familiar
Tots els públics

Microplàstics

Anèl·lides treballa l’educa-

Diumenge 8 de 10.30
a 14.30 h

ció ambiental al Mediterrani

Xarxes fantasma,
l’amenaça invisible

Amb els peus al cap:
cefalòpodes

i l’entitat 13 grados ho fa

Dijous 18 de 18 a 19.30 h

Tot el mes

Vine a investigar amb el La-

a l’Atlàntic. Que tenen en

Les xarxes fantasma repre-

Descobrirem com és la vida

boratori de la Platja com és

comú i a quins reptes s’en-

senten el 10% dels plàstics

dels pops i les sípies a través

la sorra de les nostres plat-

fronten en el seu dia a dia?

que es troben al mar però

d’una sèrie de puzles que

ges i descobreix què pots

a més tenen el perill afegit

hauran de resoldre els infants

fer per reduir la presència

que segueixen pescant al

de la casa. Veurem on viuen i

llarg dels anys. Coneixerem

de que s’alimenten.

de microplàstics al mar.

potser hi ha alguns elements
que no hi haurien de ser.

Reciclem per jugar a
la platja

DESEMBRE

FEBRER
Que en sabem de la
tortuga Aine i de les
seves germanes?

una entitat que es dedica a
com poden entrar dintre de

Arriba la primavera!
Albirem cetacis?

l’economia circular.

Dijous 11 de 18 a 19.30 h

En col·laboració amb Ghost

Saps on veure balenes a

Diving.

prop de casa? Coneix dues

extreure-les del mar i veurem

Tot el mes

Dibuixem el mar
que volem!

Sabies que a casa teva tens

Com t’agradaria que fos la

línia aprendrem sobre les

una pala i un vaixell per ju-

platja? Hi pintaries tortu-

tortugues babaues del

gar a la platja? T’ensenyem

gues o gots de plàstic?

Mediterrani i sobre com

com construir-los amb ma-

Que hi veuries al bussejar?

han estat els primers mesos

terials que ja no utilitzes.

Animem a tots els nenes

de vida de la tortuga Aine,

i nenes a dibuixar el mar

Un tauró a casa meva!

Meduses, les
papallones del mar

nascuda a la platja de la

Tot el mes

que volen per al proper any

Mar Bella al juliol de 2020.

Els taurons de la Mediter-

2021. Si hi pensem ben fort

En col·laboració amb CRAM

d’Ángeles Schjaer i Soly

Dissabte 7 d’11,30
a 13.30 h

rània es troben greument

potser es farà realitat.

i Caretta a la vista.

Malamine d’Open Arms,

amenaçats. Però com pot

ens explicaran com la millor

ser si a casa no mengem

Festa d’identificació

manera de salvar vides és

sopa d’aleta de tauró?

Dijous 11 i 25 a les 18 h

anar als països d’origen

Descobrirem quines són

Vine a identificar les

d’aquestes persones.

les principals amenaces

espècies que s’han trobat

dels taurons al nostre

al llarg del projecte

mar i quins productes

URBAMAR de l’entitat

poden contenir escualé o

Anel·lides. Saps que s’hi

altres components extrets

amaga al nostre litoral? Et

d’aquests meravellosos ani-

sorprendrà la resposta!

mals. En col·laboració amb

Si l’únic que saps de les
meduses, és que piquen,
aquest és el teu taller! Les
meduses són invertebrats

GENER

del seu cos està format per

A l’Atlàntic i al
Mediterrani, reptes de
l’educació ambiental

aigua, aquesta transparèn-

Dijous 28 de 18 a 19.30 h

cia els permet camuflar-se

Debat en directe amb dues

completament al mar. Vine

entitats d’educació ambien-

a conèixer tot sobre les

tal per trobar punts forts i

papallones del mar.

febles del treball en aquest

marins d’aspecte molt fràgil
ja que gairebé més del 95%

àmbit.

Tot el mes
A través d’un recurs en

entitats que realitzen albiraments de cetacis amb l’ajut

MARÇ

SharkMed.

de persones voluntàries.

Projecte Origen
Dijous 25 de 18 a 19.30 h
Xerrada “Origen” de la mà

INSCRIPCIONS
I RESERVES

ON SOM?

Per a informació de les

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

Als porxos de la platja del Somorrostro, a peu de platja.

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.

L’OBRADOR
DE LA SORRA
De 0 a 5 anys. Es necessari
que els nens i nenes

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

estigun amb una persona
adulta acompanyant.

LABORATORI DE
LA PLATJA
El trobareu amb les
neteges de fons marí
del litoral de Barcelona i

CONTACTE
932 210 348

@amicscentredelaplatja

667 157 569

@CentrePlatjaBCN

centreplatja@bcn.cat

@centredelaplatja_bcn

barcelona.cat/ecologiaurbana

itinerant per les platges
de la ciutat. Consulta el
calendari del laboratori via
telefònica o per correu
l
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