
5 de juny

ACTIVITATS PARAL·LELES

ultracleanmarathon.cat 
Organitzen: Amb el patrocini principal de:

PN Collserola 1. Pi d’en Xandri (Sant Cugat)
Juguem a la Natura. Espai de joc per infants i famílies pels 
voltants del Pi d’en Xandri amb materials de tota mena i per 
totes les edats. També hi haurà un espai dedicat a l’educa-
ció ambiental per tothom amb guies de flora i fauna, lupes, 
artròpodes grans de metacril•lat, etc.
De 10 a 13h. No és necessari inscripció prèvia. Hi haurà limi-
tació d’aforament. Org.: Educambient

Ni un residu a terra! 
Acció de neteja de 10 a 13 del matí al Pi d’en Xandri, Sant 
Cugat. És necessari inscripció prèvia a través del formulari 
web: educambientcoop.wixsite.com/educa
Org.: Educambient

PN Collserola 2. Vista Rica. Rabassada
Es podrà participar lliurament a recollir residus per la zona i 
caracteritzar-los
Punt d’informació del Parc Natural de Collserola

PN Collserola 3. Neteja des del castell de Torre Baró 
a Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
De 10 a 12 del matí. Es farà caracterització de residus a la 
Casa de l’Aigua.
Org.: Ajuntament de Barcelona i El Castell de Torre Baró
Inscripcions a a castell_torrebaro@bcn.cat

Parc del Besòs, Can Zam, Sta Coloma de Gramanet
Durant tot el dia hi trobareu un espai d’educació i divulgació 
ambiental on hi trobareu: 
Exposicions d’aus, llúdriga i peixos. Es realitzaran guiatges 
continus per a les exposicions, tot explicant la biodiversitat 
dels rius i el seu valor indicador. Podreu participar en tallers 
de construcció de caixes niu per ocells. Podreu fer una 
aproximació naturalística al riu Besòs, acompanyats d’un 
guia expert, per interpretar el riu i el seu entorn: fauna, flora, 
qualitat de l’aigua i aspectes relacionats amb el sanejament. 
Tindreu a la vostra disposició pòsters i desplegables sobre 
espècies singulars i amenaçades de les conques del Besòs i 
de la Tordera i sobre la campanya de pedagogia Els rius a les 
teves mans. No és necessari inscripció prèvia. 
Org.: Fundació Rivus i Consorci Besòs Tordera

Neteja del castell de Torre Baró i Casa de l’Aigua
De 8 a 10 del matí. Organitza: Ajuntament de Barcelona i El 
Castell de Torre Baró
Inscripcions a castell_torrebaro@bcn.cat

S’han organitzat activitats educatives i de neteja de 
residus paral·leles a la cursa, coincidint amb punts del 
recorregut. Són gratuïtes i estan obertes a la participa-

ció de tothom.

Participa-hi!

Terrassa

Moll de Marina 
Barcelona

1 Rubí

2 Sant Cugat

3 PN Collserola
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http://www.ultracleanmarathon.cat
http://www.xcn.cat
https://www.bbva.es/ca/personas.html
https://www.urbaser.com/
educambientcoop.wixsite.com/educa
https://www.barcelona.cat/ca/
http://residus.gencat.cat/ca/inici


Espigó Josep Pla i Platja de Llevant
Inscripcions a info@bluesaltschool.com
Org: Club Esportiu de Surf Blue Salt

Espigó Bac de Roda i platja de la Nova Mar Bella
Inscripcions a pro-infobcn@gmail.com
Org: Project Rescue Ocean

Platja de la Mar Bella
Inscripcions a info@posidoniagreenproject.org
Org: Posidonia Green Project

Espigó de la Mar Bella i platja del Bogatell
Inscripcions a plasticattackbarcelona@gmail.com
Org: Plastic Attack Barcelona

Platja de la Nova Icària
Inscripcions a nomascolillasbcn@gmail.com
Org: No mas colillas en el suelo Barcelona, Clean 
Beach Initiative , Tienes Sal? i WWF Barcelona

Espigó Moll de Gregal – La Marina
Neteja fent snorkel i fent submarinisme 
Inscripcions a reserves@anellides.com
Org: Anel·lides SL i Oceanogami

Platja de Somorrostro 
Inscripcions a consultancy@oceanogami.com
Org: Anel·lides SL i Oceanogami

Espigó del gas. Neteja de superfície
Inscripcions a barcelona@surfrider.eu
Org: Surfrider Foundation Europe delegació Espanya

Espigó del gas. Neteja submarina
Inscripcions: restringit socis i socies del CIB
Org: Club d’Immersió Biologia CIB

Platja de Sant Sebastià
Neteja superficial i submarina
Inscripcions al telf 603608181
Org: Sin Pasaje de vuelta i Dive and Kalm SLU

Espigó del Bogatell
Neteja superficial i fent snorkel
Inscripcions initiativesoceanes.org/es/collecte/16995 
Org: Assoc. d’Estudiants de l’Institut de Ciències del 
Mar

NETEJA DE RESIDUS A LES PLATGES DE BARCELONA

Totes les neteges es realitzaran de 8 a 10 del matí.

A cada punt de neteja es fa una recollida de residus amb separació per les 4 grans fraccions (envasos 
lleugers, paper/cartró, vidre i altres) i una caracterització en una petita superfície de l’espai (compta-
bilitzar i identificar els residus recollits en una superfície concreta, aplicant una metodologia i protocol 
comú, que permet comparar dades i obtenir resultats de més qualitat).

+ info i inscripcions arc.cat/agendalcue/ucm.action 
 S’hi especifica el punt de trobada i informació complementària
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Neteja superficial

Neteja fent snorkel

Neteja fent 
submarinisme

MOLL DE MARINA
Escultura artística simbòlica
Creació d’una obra d’art en directe amb l’artista Jana Álvarez, 
en col·laboració de l’associació Drap-Art, a partir dels residus 
recollits en la neteja de platja i espigons del front marí de 
Barcelona i dels residus recollits pels corredors al llarg del seu 
recorregut.
Activitat gratuïta. No és necessari inscripció prèvia. De 10 a 
17h.

Laboratori de la platja
El laboratori de la platja ajuda a conscienciar sobre la im-
portància de reduir els microplàstics del medi ambient. Una 
experiència enriquidora, experimental i emotiva per aprendre 
el valor de les platges de Barcelona. 

Coneixes la procedència dels microplàstics, el seu abast i les 
seves conseqüències en el medi marí? 

Apropa’t al Laboratori de la platja al Moll de Marina de 11.30 
a 13.30h.
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ENTITATS COL·LABORADORES 
DE LES ACTIVITATS PARAL·LELES

ultracleanmarathon.cat 
Organitzen: Amb el patrocini principal de:
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