BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES EN LES PLATGES DE VALÈNCIA
BIBLIOMAR : “Submergix-te en un mar de lectura”

LA HISTÒRIA DE LES BIBLIOTEQUES DE LA PLATJA
L'inici de la nostra “Bibliomar “va ser la construcció d'una caseta de fusta de 40 m'amb2
un porxe mirant al mar, de 30 m2, en la platja d' El Cabanyal corria l'any 2006.
En la temporada del 2008 va ser
ampliada, disposant en l'actualitat d'un
gran porxe de 60 m2 tot això s'ubica en
l'arena, a la qual s'accedix a través de
passarel·les adaptades seguint la nostra
política de ruptura de barreres
arquitectòniques en la platja.

Dos biblioteques noves, una en la platja de Pinedo poble i una altra en la platja Malvarosa, es van unir l'any 2009 a la ja existent, tot açò va suposar un nou esforç per a
difondre la cultura en les nostres platges. Estes dos biblioteques tenen la mateixa
estructura amb el disseny de fusta i el porxe, com un altre lloc més per a la lectura i
activitats

Bibliomar Malvarrosa

Bibliomar Pinedo pueblo

Donada la importància de la lectura en el desenvolupament de l'individu i per
tant, de la societat, l'adquisició de l'hàbit lector ha de ser un objectiu prioritari i una
responsabilitat educativa, social, familiar. Però la formació dels ciutadans quant a
l'adquisició de tal hàbit no ha de recaure únicament i exclusivament en el sistema de
l'educació reglada, sinó que ha de convertir-se en un element clau en el
desenvolupament de la persona que influïx al llarg de tota la vida i que es manifesta
també en el seu temps d'oci.
És per això que pretenem que en els moments d'escampament, també es puga
disfrutar d'un espai on es puga optar per la lectura, alhora que s'oferira un programa
d'activitats/tallers en animació lectora. Amb açò pretenem que l'acte de llegir o consulta
d'un llibre siga obert, divertit, interessant alhora que formatiu i educacional.
A més l'entrada a estes biblioteques és accessible per a persones que presenten
diferents tipus de capacitats. La seua accessibilitat per mitjà de passarel·les adaptades
es reforça amb unes bandes laterals pintades de color blau, que les fa diferenciadores
del color de l'arena i permet als usuaris amb distints tipus de capacitat visual prendre la
direcció correcta sense desviar-se, fins a al porxe d'entrada de la biblioteca.

Destinataris:
A tota la població en general que visite Bibliomar i vullga participar en les activitats
proposades, és una aposta intergeneracional on, xiquets, jóvens, adults i majors tinga
el seu espai.
Contingut:

Libros: de temática variada
Wifi: Possibilitat de connectar-se amb el seu ordinador a Internet de forma gratuïta
quant a la que es troba situada en El Cabanyal, ja que s'enquadra en zona d'accés
sense fil. (WI-FI)
Activitats diverses, manualitats, tallers, etc. amb una programació anual

Informació de les activitats:
En les Unitats de cartelería informativa ubicades al llarg dels Passejos Marítims de les
platges on es localitzen les biblioteques.

¿Què podem trobar en Bibliomar?:
El contingut de Bibliomar ho componen llibres de temàtica àmplia i de varietat
literària (clàssics, novetats, revistes etc.) per a totes les edats. A més de jocs i
manualitats per a xiquets com a pintura, dibuix, entreteniments, díptics i lectura infantil
altament acceptada i utilitzada.
Dins del concepte de “Crear una platja per a tots” l'accés a les mateixes és adaptat a
persones amb distints graus de capacitat, incloent en les mateixes, per exemple
revistes de lectura en sistema braille.
Per a valorar el grau de satisfacció dels usuaris que acudixen a les nostres
biblioteques de la platja, hi ha una enquesta de satisfacció, per mitjà de la qual cal
expressar totes les opinions, sent estes un punt de partida per a formalitzar objectius en
la gestió de qualitat de les nostres platges. La dita enquesta es pot sol·licitar al
personal que atén la biblioteca, sent totalment anònima per a la preservació de les
dades.
La Bibliomar és referència i punt de trobada de les nostres platges, on cada any
es programen les activitats de lectura, de promoció del lector, conferències, xarrades
de Salut etc., i en l'estiu continua sent un lloc on es manté viva la cultura i les activitats
lúdiques dirigides a públic de totes les edats.
Amb el fi aconseguir els objectius marcats en este projecte, s'exercixen
activitats, que es programen i que s'anunciaren en les unitats de cartelería i en la
mateixa Bibliomar , així com per les xarxes socials.

Activitats que s'exercixen en la Bibliomar :
Tots els anys s'elabora un programa d'activitats culturals, ludicoesportives i de salut a
desenvolupar en les platges de València. L'objectiu de la programació de les activitats
és: disfrutar durant tot l'any dels espais naturals més preats de la nostra ciutat, la platja
referent dels valencians per a disfrutar del mar, oci i temps lliure. Totes les activitats
són d'accés lliure i participació totalment gratuïta i es desenvolupen progressivament
durant la temporada estival i la resta de l'any.
•

Promoció de l'Habite Lector.

•

Tallers de Primers Auxilis.

•

Tallers de Naturmar (manualitats, oci, habilitats i reciclatge).

•

Activitats i Jornades Socials.

•

Activitats Físiques de Passeig Saludable i Cultural

•

Activitats de Promoció de la Salut, com Pilates,

•

Campanya de Prevenció Solar.

•

Activitats Esportives i d'Exercici Físic

•

Jornades Didàctiques, Lúdiques i d'Oci de portes obertes.

•

Jornades d'Activitats mediambientals.

Punt de trobada:
Des del Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges,
pensem que la Bibliomar (biblioteca de la platja) és referència i punt de trobada de
la nostra platja, on tot l'any es realitzen activitats de lectura, i en l'estiu continua sent un
lloc on es manté viva, la cultura i les activitats lúdiques dirigides a públic de totes les
edats.

La Bibliomar servix per a:
•

Activitats que exercix l'Ajuntament des d'altres servicis.

•

Com a centre de trobada intergeneracional unint esforços per a cultivar un espai
d'oci sa tant a xiquets, com, jóvens, adults i majors.

•

Alternatives diferents al sol i platja junt amb el mar.

•

Diverses activitats esportives de caràcter popular, que consoliden una platja per
a tots i un lloc que mirant al mar és una continuació de la nostra ciutat.

•

D'activitats sanitàries en col·laboració amb altres institucions

•

Amb diferents activitats, de caràcter plural, divers, on caben iniciatives que
desenvolupen i que facen de la nostra platja un lloc diferent.

•

Obert a tots els ciutadans i gratuït.

