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Pg. de la Vall d'Hebron, 171
Llars Mundet. Edi�ci Serradell Trabal
08035 Barcelona
Tel. 934 022 466 · Fax 934 022 497
www.diba.cat

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que treballa
conjuntament amb els ajuntaments per impulsar el progrés i el benestar
de la ciutadania.

En aquest sentit, l’Àrea de Salut Pública i Consum ha elaborat aquest
material educatiu i informatiu atenent l’interès que han mostrat els
municipis costaners no només per ampliar els serveis que donen, sinó
també per incrementar els coneixements i les habilitats necessàries per
a l’ús responsable d’aquests espais.

Un dels espais naturals que més ha rebut l’impacte social ha estat el de les
platges, on s’han multiplicat tant les activitats que s’hi fan com el nombre
de persones que la visiten. Per això, cal fer un ús responsable d’aquests
espais i sobretot gaudir de les platges com a espais de lleure i salut.
Cal fer de l’estada a la platja una experiència saludable. 

El conte i la cançó «Els pirates de la platja» és un material didàctic per a 
infants de 6 a 10 anys per fomentar la salut, el civisme i la seguretat a les 
platges.


