
TEMPORADA PRIMAVERA 2023

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS

El Centre  
de la Platja

INSCRIPCIONS 
I RESERVES
Per a informació de les

activitats, inscripcions i

reserves, envia un correu

electrònic a  

centreplatja@bcn.cat

LABORATORI  
DE LA PLATJA
El trobareu amb les

accions de conscienciació

i recollides de residus

del litoral de Barcelona i

itinerant per les platges

de la ciutat. Consulta el

calendari del laboratori per

correu electrònic.

ON SOM?
Als porxos de la platja del Somorrostro, a peu de platja. 

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

SOM REFUGI CLIMÀTIC

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 31 d’octubre: de dimarts a diumenge,

de 10 a 14 h. 
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CONTACTE
932 565 194

centreplatja@bcn.cat

barcelona.cat/ecologiaurbana

@amicscentredelaplatja

@CentrePlatjaBCN

@centredelaplatja_bcn



ABRIL
Un mar... en femení

La mar té nom de dona 
Divendres 14 a les 18:30 h
Vine a conèixer les dones que treballen 
a la mar en el desenvolupament de 
projectes empresarials que promocionen 
la diversificació econòmica del sector 
primari, pesquer i aqüícola, així com 
de tota l’economia blava. Activitat en 
col·laboració amb l’Associació Catalana  
de Dones de la Mar.

El Museu Marítim, amb ulls de dona 
Dimecres 19 a les 17 h
Lloc: Museu Marítim de Barcelona
On són les dones que s’han fet a la 
mar? Marineres, activistes, biòlogues, 
pescadores, armadores… Cada dia, milers 
de dones lluiten en silenci per ser part 
de l’univers aquàtic i, fins ara, no els 
hem donat veu. Aquesta visita guiada 
visibilitza la dona a la Mediterrània, 
reorienta la narrativa del Museu Marítim 
per incorporar-hi la perspectiva de gènere. 
Activitat en col·laboració amb el Museu 
Marítim de Barcelona.

Disruptors endocrins i salut.  
Com triar el filtre solar adequat 
Dijous 20 a les 17:30 h
Certes substàncies químiques, també 
presents en productes cosmètics, poden 
afectar negativament la salut humana 
i reproductiva, especialment d’infants i 
dones. Què en sabem des d’un punt de 
vista científic? Què podem fer per evitar 
aquestes substàncies i, alhora, protegir la 
nostra pell? Activitat en col·laboració  
amb la Sociedad Científica de 
Investigación Biomédica.

Dones de la mar – aquarel·la 
d’inspiració marina i femenina  
Dissabte 22 a les 11:30 h
Científiques pioneres, valentes i influents, 
totes elles apassionades pel mar, que 
trenquen estereotips i són exemples 
de lluita personal i social. Per mà de 
l’artista Sandra Uve, crearem aquarel·les 
inspirades en les històries de biòlogues 
marines, geòlogues, arqueòlogues 
subaquàtiques, inventores... Material per 
a l’aquarel·la inclòs en l’activitat. 

Dones: motor de la recerca 
marina i ambiental 
Dijous 27 a les 18 h
Lloc: ICM-CSIC 
Les ciències marines, l’oceanografia, 
l’activisme ambiental o l’exploració polar 
han estat tradicionalment uns àmbits 
molt masculinitzats. Amb aquesta 
xerrada visibilitzem la labor de dones 
que han treballat per conèixer i protegir 
l’oceà i el planeta: Lynn Margulis, 
Ángeles Alvariño, Marta Estrada, 
Josefina Castellví, Rachel Carson i Sylvia 
Earle. Activitat en col·laboració amb 
l’Institut de Ciències del Mar - CSIC.

BioDiverCiutat amb biosnorkel 
Diumenge 30 a les 11:30 h
Un safari al costat de casa: aquest 
esdeveniment internacional motiva 
persones de tot el món a trobar i 
documentar la vida silvestre a les seves 
pròpies ciutats. Ajuda’ns a reportar la 
biodiversitat marina de les platges de 
Barcelona! Activitat en col·laboració  
amb Anèl·lides.

MAIG
Un mar... d’oportunitats

Una llar, una oportunitat 
Durant tot el mes de maig
L’associació Punt de Referència ofereix 
acompanyament i suport a joves en 
situació de vulnerabilitat, sense xarxa 
familiar, que han d’emprendre la seva 
vida adulta un cop surten dels centres on 
han viscut sota la tutela de la Generalitat 
de Catalunya. L’acompanyament cap al 
seu projecte personal i laboral no es pot 
deslligar del fet de disposar d’una llar, un 
espai segur i acollidor.  Activitat en col·la-
boració amb Punt de Referència.

Educació per a la llibertat 
Diumenge 7 a les 11:30 h
Per què hi ha persones que ho arrisquen 
tot per creuar un mar? En aquest taller 
participatiu ens qüestionarem els nostres 
valors, l’empatia, el respecte, la justícia 
i els drets humans. Analitzarem els 
prejudicis i les desigualtats i coneixerem 
l’experiència de l’entitat Open Arms en 
la seva acció de rescat i denúncia al 
Mediterrani. Activitat en col·laboració 
amb Open Arms.

Activitats gratuïtes amb inscripció prèvia a centreplatja@bcn.cat o al 932 565 194

ACTIVITATS PER A TOTHOM

A QUI S’ADREÇA
Joves

Públic adult

Públic familiar

Tots els públics

TIPUS D’ACTIVITAT

Taller

Esdeveniment/Espectacle

Cinema/Cinefòrum

Itinerari/Visita

Exposició

Xerrada/Debat

Laboratori de la Platja

Voluntariat i conscienciació



La Barceloneta, un barri d’acollida 
Dijous 11 a les 18 h
Lloc d’inici: Casa de la Barceloneta 
Lloc de finalització: El Centre de  
la Platja
Un recorregut per la Barceloneta per 
valorar la riquesa cultural del barri i la 
importància que ha tingut la immigració 
en la seva història i en la configuració 
de la seva identitat. És una experiència 
de convivència, compartida i construïda 
entre totes les persones, entitats i serveis 
que, d’alguna manera, hi participen.  
Activitat en col·laboració amb el Pla 
Comunitari de la Barceloneta.

Jam-session a la platja! 
Dissabte 13 a les 12 h
La música i el ritme uneixen les 
persones! Joves músics del barri de la 
Barceloneta animaran el matí amb un 
programa multicultural. Activitat en 
col·laboració amb Xamfrà, Centre de 
Música i Escena del Raval.

Laboratori de la Platja – 
Descobrim els microplàstics 
Dissabte 20 d’11 a 13 h
Lloc: platja del Bogatell
Descobrirem què són els microplàstics, 
per què són tan perillosos per a la 
salut, d’on provenen i què podem fer 
des d’avui mateix per evitar que se’n 
generin més. Activitat en el marc del 17è 
cicle d’activitats als parcs, platges i rius 
metropolitans de l’AMB.

Connecta amb el mar!  
Diumenge 21 a les 10:30 h
Lloc: Espai de Mar, platja de Sant Miquel
Lliscar sobre la superfície del mar en 
planxa de rem (paddle surf) ens permet 
gaudir d’aquest ecosistema d’una manera 
respectuosa i que ens connecta amb 
la natura i la seva essència. Activitat en 
col·laboració amb Espai de Mar.

Els misteris d’un gra de sorra   
Diumenge 28 a les 11 h
Lloc: Centre de Natura de Can Soler
Un grup de geòlegs de l’“Institut Geològic 
del Somorrostro” ens han encarregat 
una sèrie de missions molt importants, 
anomenades OPERACIÓ SORRA! 
L’objectiu final d’aquesta operació és 
esbrinar/descobrir d’on prové la sorra, 
els misteris de les platges i els animals i 
plantes que viuen als deserts de sorra. 
Activitat en col·laboració amb el Centre 
de Natura de Can Soler.

Una ciutat de cara al mar    
Visita guiada: diumenge 28 de maig 
a les 12 h. Visita lliure: des del 16 
d’abril fins el 23 de juliol, en horari 
d’obertura del Centre. 
Lloc: Centre de Natura de Can Soler
Entre el mar i la ciutat hi ha un ecosistema 
viu, carregat d’història i tradició i en 
contínua transformació. Humans i natura 
hi conviuen en un equilibri a vegades 
fràgil. Coneixes aquest espai? El Centre de 
la Platja t’explicarem com és! Activitat en 
col·laboració amb el Centre de Natura de 
Can Soler (Horta-Guinardó).

JUNY
Un mar...viu

El peix irisat 
Dissabte 3 a les 12 h
Lloc: Centre Cívic Can Felipa (Poblenou)
El peix irisat és l’animal més bonic de 
tot l’oceà, però està molt sol. Per què els 
altres peixos no volen jugar amb ell? Així 
comencen les aventures submarines pro-
tagonitzades per un peix d’escates lluents 
i un munt d’amics, com l’estrella de mar 
rondinaire, el savi pop Òctopus, el peix 
llanterna detectiu, les meduses dansaires, 

el calamar curt de vista o la petxina fla-
menca. Junts descobriran la importància 
de compartir, de ser valents i d’ajudar els 
altres. Activitat en col·laboració amb el 
Centre Cívic Can Felipa.

Celebrem el Dia Mundial  
dels Oceans

BioMARató amb snorkel 
Dijous 8 a les 18:30 h
Lloc: El Centre de la Platja
La BioMARató és una manera divertida 
de competir de forma amistosa amb 
altres ciutats i participar en un dels 
esdeveniments de ciència ciutadana 
més grans, per observar i documentar 
la biodiversitat marina de la nostra 
costa. Vine a fer snorkel i contribueix 
als projectes de ciència ciutadana de 
la plataforma Minka amb les teves 
observacions. Activitat en col·laboració 
amb Anèl·lides i l’ICM-CSIC. 

Estimem el mar i les platges! 
Dissabte 10 a les 9:30 h
Una acció de recollida de residus a les 
platges de Barcelona per descobrir-
ne l’origen i reflexionar al voltant dels 
impactes en la salut dels organismes i dels 
ecosistemes. Activitat en col·laboració 
amb entitats de voluntariat ambiental. 

Projecte Gorgònia Barcelona 
Dissabte 10 a les 11:30 h
A les nostres costes també hi ha diverses 
espècies de coralls! En podràs veure 
de vius i... alimentar-los! Les gorgònies, 
coralls tous en forma de ventall, contri-
bueixen a crear ecosistemes amb molta 
biodiversitat. La participació ciutadana 
pot ajudar a recuperar la riquesa dels 
fons marins. Vols saber com?  
Activitat en col·laboració amb l’ICM-CSIC 
i la FECDAS.
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16a Festa de la Ciència – 
Descobrim els microplàstics 
Dissabte 10 i diumenge 11 
Hi participem com a Centre de la 
Platja. Consulta el programa de la 
festa a: https://www.barcelona.cat/
festa-de-la-ciencia/ca 
Lloc: rambla Prim
Descobrirem què són els microplàstics, 
per què són tan perillosos per a la salut, 
d’on provenen i què podem fer des d’avui 
mateix per evitar que se’n generin més.

La platja, peça a peça  
Dimarts 13 d’11 a 12:30 h 
Lloc: LaLudo - Parc de la Ciutadella
Una platja és un entorn divers i viu 
que es pot gaudir de moltes maneres! 
Col·laborarem en la construcció d’un 
puzle de gran format que representa una 
platja urbana, per descobrir-ne els serveis 
i elements que la fan còmoda, saludable, 
segura, accessible i natural.  
Activitat en col·laboració amb LaLudo. 

L’Ona i la Mar
Dissabte 17 a les 12:30 h
Un conte il·lustrat que fa capbussar els 
petits lectors —i també el públic adult— 
en la Mediterrània per tal que coneguin 
la seva riquesa i prenguin consciència de 
la importància de protegir-la. Podrem 
admirar les il·lustracions originals i 
debatre amb els seus autors. Activitat 
en col·laboració amb la Càtedra Oceans i 
Salut Humana de la Universitat de Girona.

Ioga per a la humanitat -  
Dia Internacional del Ioga
Dimecres 21 a les 11 h
Lloc: platja del Somorrostro
L’essència del ioga és l’equilibri no sols 
dins del cos o entre la ment i el cos, sinó 
també l’equilibri en la relació humana 
amb el món. El ioga pot ser un instrument 
important per a la recerca col·lectiva de la 
humanitat per promoure un estil de vida 
sostenible en harmonia amb el planeta 
Terra. Activitat en col·laboració amb el 
Centre Cívic Can Felipa.

Foca monje: un camino  
de regreso
Diumenge 25 a les 12 h
A través d’un viatge intimista, l’actriu 
Adriana Ugarte ens acompanya a conèixer 
de primera mà la realitat d’un dels animals 
més amenaçats del planeta: el vell marí o 
foca mediterrània (Monachus monachus). 
Recorrerem els llocs on ha sobreviscut 
aquesta espècie i coneixerem els 
fascinants projectes de conservació que 
s’estan desenvolupant per recuperar-la. 
Activitat en col·laboració amb Innoceana.
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