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Aquesta excursió pertany al llibre:
explorar catalunya 1

60 excursions per a infants de 3 a 8 anys

La platja de Badalona és una 
platja urbana, accessible i 
de qualitat. En els darrers 

anys, els badalonins han vist com 
augmentava i millorava la seva zona 
de banys que gaudeix de la bandera 
blava i com s’han reconvertit infra-
estructures, com ara el pont del pe-
troli, per a les activitats lúdiques. 

Badalona neix a l’època ibero-
romana, amb els noms Baetulo i 
Baitoulon. Durant els segles XVIII 
i XIX té una important dedicació 
al mar i la pesca. Actualment, es 
pesca sobretot peix blau, com la 
sardina, el seitó, el verat i també 
el llagostí i la sípia. L’Escola del 
Mar fa treballs de recerca biològi-
ca del litoral i els apropa al món 
educatiu. 

La platja de Badalona és de sorra 
fina de procedència diversa: de se-
diments marins, d’aportacions del 
riu Besòs, de l’erosió de la costa 
o de materials provinents d’altre 
platges. A la sorra hi ha restes d’or-
ganismes marins, algues, fragments 
de closques de mol·luscos, trossos 
de pues d’eriçons de mar, restes de 
crustacis, etc. 

La fauna que trobem a la platja és 
principalment d’aus marines, com 
la gavina, els gavians i els xatracs, 
algun corb marí i coloms provi-
nents de la ciutat. 

El tram de la Serralada Litoral que 
hi ha sobre Badalona es diu la serra 
de Marina i és un important nucli 
de vegetació mediterrània. 

D’altra banda, Badalona, tercera 
ciutat de Catalunya en nombre 
d’habitants, està molt ben comu-
nicada. La seva línia fèrria forma 
part del tram Barcelona-Mataró, 
pionera a l’Estat espanyol. Està 
connectada amb Metro i nombro-
ses línies d’autobús amb les ciutats 
i poblacions del seu entorn. ■

punt de partida
estació de renfe de Badalona: 
plaça roca i Pi, passeig eduard 
maristany de Badalona. 

desnivell i durada
no hi ha desnivell. el recorregut 
és de 45 minuts sense comp-
tar les aturades. l’excursió està 
plantejada per passar un matí, 
una tarda o bé tot el dia. 

recOrregut
plaça roca i pi – carrer sant 
Joaquim – passeig de la rambla 
– escola del mar – carrer santa 
Madrona – passeig marítim
D l’estació de renfe sortim 
a la plaça roca i Pi. Anem a 
la dreta, pel carrer Sant joa-
quim, i arribem al passeig de 

itinerari: el passeig marítim de Badalona el mar
la presència del mar ha donat 
un caràcter molt especial als 
municipis del litoral. mentre 
que per als grans ha suposat 
una important font de riquesa, 
per a la canalla ha esdevingut 
una font inesgotable de jocs i 
sorpreses. Podem fer molts jocs 
i marxes per la platja i descobrir 
la sorra i els tresors que el mar 
ha portat. 

la rambla, on trobem l’escola del 
mar que podem visitar; tornem a 
la rambla, que seguim fins al final. 
D’aquí continuem recte pel carrer 
Santa madrona, i just davant de 
les escoles minguella trobem un 
pas subterrani que ens du a l’altre 
cantó de la via, al passeig marí-
tim. 

  platja del centre
Arribem a la platja del Centre, un 
gran espai per fer jocs de plat-
ja o per explicar la vida al mar... 
Precisament, els dos darrers anys 
les platges de Badalona tenen la 
bandera blava de qualitat de les 
aigües i es duen a terme obres 
de millora d’una part de la faça-
na litoral per ampliar el passeig 
marítim. 

  passeig marítim 
Tornem al passeig, però ara anem 
en direcció a l’estació de renfe. 
A l’alçada de l’escola del mar, a la 
platja hi trobem barques de pes-
cadors. Seguim fins a arribar a un 
gran pas subterrani just abans de 
les piscines municipals.  

carrer del Mar – carrer pietat 
– plaça Maignon
Passem per sota la via del tren 
i en sortir trobem el carrer del 
mar, on podem trobar moltes 
botigues de tota mena i que 
formen el  centre comercial. 
Continuem carrer amunt fins a 
trobar el carrer Pietat, on girem 
cap a l’esquerra en direcció a 
l’avinguda martí Pujol pel camí 
passarem per davant de l’antic  
mercat  municipal actualment en 
procés de reformes.

avinguda Martí pujol – carrer 
Mossèn anton romeu
Sortim  a l’avinguda martí Pujol. 
Girem cap a la dreta en direcció 
a la plaça Pompeu Fabra (illa 
central). 

  nova estació de metro
Anem cap a la línia de metro l-2. 
estació Pompeu Fabra. A dalt hi 
trobarem una gran plaça enjardi-
nada , anomenada  “illa central”, 
amb un molts de jocs diversos 
per a totes les  edats.

Pont del Petroli a Badalona

transport 
renfe. línia r1. l’Hospitalet-
mataró. estació Badalona
metro. línia 2. estació Pompeu 
Fabra  
◗Serveis: lavabos a la platja. 
Fonts d’aigua potable. el museu 
de Badalona organitza rutes gui-
ades d’itineraris 

telèfons i webs
◗museu de Badalona 93 384 17 50 
◗Centre d’estudis marins. esco-
la del mar. Cal concertar la visita. 
Tel. 933843674; escoladelmar@
badalona.cat  
informació ciutat: www.badalona.cat 
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aMB una aprOXiMació a l’escOla del Mar  

la platja de Badalona, 
un espai per trobar tresors  
la ciutat té un patrimoni romà molt notable


