
	 NETEJA D’ESPIGONS I CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS
 > Espigó del Gas (neteja superfície i fons marí) per SUBMON
 Punt de trobada: 9.00 hores, al Centre de la Platja, Espigó del Gas.

 > Espigó de Llevant (neteja superfície) per OCEAN SWEEP

 > Espigó de Selva de Mar (neteja superfície) per CEGUB 
     Club Esportiu Guàrdia Urbana Barcelona

 > Espigó de Bac de Roda (neteja superfície CEGUB Club Esportiu Guàrdia Urbana 
    Barcelona i submarina a càrrec del CENTRE DE BUSSEIG VANASDIVE i CLUB 
    D’IMMERSIÓ BIOLOGIA CIB)
 Punt de trobada pels espigons de Llevant, Selva de Mar i Bac de Roda:	
	 8.30	hores,	al	Club	Vanas	Dive	(Avinguda	Litoral,	86,	Poliesportiu	de	“La	Mar	Bella” 
 
 Inscripcions: WWW.ARC.CAT/AGENDALCUE

	 FAREM UNA MUNTANYA DE RESIDUS AMB TOTS 
 ELS RESIDUS RECOLLITS

	 ACTIVITATS EDUCATIVES I LÚDIQUES I PICA-PICA SALUDABLE
 «EL QUE ENS PORTEN LES ONADES» a càrrec de LA FÀBRICA DEL SOL 
 Farem un mostreig per la sorra de la platja per descobrir quins animals 
 o restes (naturals o artificials) ens porta el mar. A partir del que trobem, 
 deduirem l’estat ecològic del litoral, i a què es deu aquesta situació i com 
 podem revertir-la. 
 Activitat familiar 
 Places de participants: 25 
 Inscripció a través de: LA	FÀBRICA	DEL	SOL

 «EL LABORATORI DE LA PLATJA» a càrrec del CENTRE DE LA PLATJA 
 Farem activitats al laboratori de la platja
 Activitat familiar, públic en general 
 No cal inscripció prèvia

 «CONSTRUÏM UN PIANO ELECTRÒNIC AMB RESIDUS DEL MAR» 
 a càrrec de l’ATENEU DE FABRICACIÓ DE LA FÀBRICA DEL SOL

 Entre tots els participants, i amb els residus que anem extraient del mar 
 i un microcontrolador makey makey construirem un piano electrònic amb el qual, 
 al final del matí, podrem tocar les nostres peces musicals.
 Taller familiar 
 Places de participants: limitat a 25 places

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 
ETAPA 7 > 19 DE MAIG
explanada davant de l’Espigó 
del Gas (PLATJA DEL SOMORROSTRO)

9 > 11H

11 > 12H

11 > 13.30H



	 «NETEGEM	EL	MAR»	a càrrec de LALUDO DE LA CIUTADELLA 
 Convidem als infants a recollir la brossa que es poden trobar al mar simulant 
 un joc de pesca amb caçapapallones. Classificarem els residus als contenidors 
 i reaprofitarem els materials, per sembrar una llavor d’enciam.
 Lloc: davant del Centre de la Platja 
 Taller familiar (infants de 3 a 5 anys) 
 Places de participants: limitat a 20 places. Es faran grupets de 3 infants

 «BLUES	A	LES	ONADES»	a càrrec de l’ESCOLA DE BLUES DE BARCELONA 
 BLUE MOVE BCN. Organitza el CENTRE DE LA PLATJA 
 Classe oberta de blues i actuació dels Blues Shakers (companyia de ball) 
 i dels Blues Shouters (cor de blues). 
 Públic en general. No cal inscripció prèvia

	 «TALLER	DE	MOSTREIG	DE	PLÀSTIC	0»	a càrrec de la PLATAFORMA 
 BARCELONETA DIU PLÀSTIC 0  
 Creus que coneixes el que trobem a l’aigua dels mars i oceans? 
 No només hi tenim organismes vius sinó que també hi ha residus. 
 Vine a conèixer com es fa un mostreig de plàstic i el projecte de ciència 
 ciutadana Observadors del Mar.
 Públic en general 
 No cal inscripció prèvia

 «PASAPALABRA	MARÍ»	a càrrec d’ANÈL·LIDES 
	 El pasapalabra marí és un joc de preguntes, de l’A a la Z, de temàtica marina, 
 marítima i de sensibilització ambiental. Gràcies a les preguntes es van aprenent 
 conceptes de biologia marina, oceanografia, navegació i sensibilització 
 ambiental.
 Lloc: Espigó del Gas 
 Activitat adreçada al públic en general 
 No cal inscripció prèvia

	 «PITUFOSRIDERS»	a càrrec de SURFRIDERS 
 Donar a conèixer als infants d’on vénen els residus i quina trajectòria fan per 
 arribar cap al mar.
 Públic en general 
 Places de participants: passavolants

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 
ETAPA 7 > 19 DE MAIG
explanada davant de l’Espigó 
del Gas (PLATJA DEL SOMORROSTRO)



	 «EL	MAR	SENSE	PLÀSTICS»	a càrrec de SURFRIDERS 
 Evidenciar als nens la importància dels impactes del plàstic en el mar.
 Públic en general 
 Places de participants: passavolants

	 «LA	NEVERA	DE	PROFIT»	a càrrec de l’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
 Taller-espectacle que inclou màgia i humor, amb la intenció d’educar contra 
 el malbaratament alimentari d’una manera diferent. Un xef mag dinamitza 
 per sensibilitzar sobre l’aprofitament dels aliments.
 Públic en general 
 4 sessions de 20 min.

	 ENTRE	TOTS	I	TOTES	FEM	LES	PLATGES	MES	SEGURES	a càrrec del	SERVEI 
 DE SOCORRISME I SALVAMENT DE PLATGES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
 Públic general

	 OBRES	D’ART	AMB	ELS	RESIDUS	a càrrec de DRAP ART, amb el suport de 
 Centre Comercial Diagonal Mar 

 Experimentarem amb els residus per produir obres artístiques amb els 
 residus que trobem.
 Públic en general

	 ARRIBADA	DELS	CORREDORS	A	L’ESPIGÓ	DEL	GAS,	
	 PESADA	DELS	RESIDUS	DELS	CORREDORS	I	LLIURAMENT	
	 DE	PREMIS	ALS	RESIDUS	MÉS	CARACTERÍSTICS,	
	 I	PICA	PICA	AMB	PEIX	DE	LA	BARCELONETA	PER	TOTS

	 CLOENDA	DE	L’ACTE

13.30H

14.30H

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 
ETAPA 7 > 19 DE MAIG
explanada davant de l’Espigó 
del Gas (PLATJA DEL SOMORROSTRO)


