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amb capacitat d’anticipar situacions problemàtiques i de
cercar solucions més enllà de la seva pròpia institució,
discutint amb altres col·legues. Haurien de ser coneixedors de les grans tendències internacionals i vetllar perquè als col·lectius a qui donen servei tinguessin l’accés
ràpid a nous productes, però alhora d’acord amb les autoritats locals per permetre economies d’escala. No estaria
de més explorar quines aplicacions de les impressores
3D es podrien fer servir al sector.
Possiblement, via xarxes socials podrien obtenir molta
més visibilitat i aconsellar els investigadors i universitaris.

Eugènia Salvador
Codirectora de l'Associació de Lectura Fàcil
lecturafacil@cobdc.org
Quina és la relació que ha mantingut l'Associació
de Lectura Fàcil amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya?
L’ Associació de Lectura Fàcil es va constituir a finals de
2002, a partir d’una primera Comissió de Treball (19982000) al COBDC, impulsada per la que n’havia estat la
seva presidenta, Carme Mayol. La Comissió també comptà amb el suport de la Fundació Jaume Bofill i de la Biblioteca de Catalunya. Aquell mateix any la Comissió es
convertí en un Grup de Treball, que des de fa més de deu
anys treballa per la consolidació del projecte LF.
Des de la seva creació, l’ALF ha mantingut la seva seu al
COBDC, que ha contribuït de manera decisiva a donar
visibilitat a la nostra Associació i el seu prestigi ens ha
suposat un aval per als qui desconeixien el projecte.
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Un dels reptes que ens hem proposat
és aconseguir que les entitats de suport
a les persones amb dificultats lectores
(immigració, discapacitat, gent gran, etc.)
integrin entre les seves activitats la creació
de grups de lectura recorrent als serveis
de la seva biblioteca territorial.
Des del COBDC hem ofert formació, tant presencial com
en línia, a través de la seva plataforma virtual; hem col·
laborat en l’organització d’exposicions, jornades i trobades professionals; hem presentat els premis de bones
pràctiques i de narrativa en LF, plenament conscients en
totes les nostres col·laboracions de compartir un gran objectiu: el del foment de la lectura.
Entre els reptes de futur de l'ALF, quins us proposeu que impliquin major vinculació amb l'àmbit
bibliotecari?
Aconseguir que els llibres arribin als seus destinataris potencials és una de les raons de ser de l’Associació. I en
això, la col·laboració des de l’àmbit bibliotecari ha estat, i
continua estant, determinant per consolidar el nostre projecte. I ens referim no solament als acords institucionals
amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona,,
sinó també a la professionalitat i la implicació en el projecte LF del personal de biblioteques. La creació, en el seu
moment, i fruit d’aquests acords, de la figura de la biblioteca dipositària que comptava amb diversos exemplars de
llibres LF, va permetre agilitzar el préstec interbibliotecari
per atendre les necessitats de les biblioteques i entitats
interessades en crear els clubs de Lectura Fàcil.
Un dels reptes que ens hem proposat és aconseguir que
les entitats de suport a les persones amb dificultats lec-
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tores (immigració, discapacitat, gent gran, etc.) integrin
entre les seves activitats la creació de grups de lectura
recorrent als serveis de la seva biblioteca territorial. En
aquest objectiu hi hem esmerçat força energies, organitzant jornades, xerrades i fent difusió a través de les
xarxes socials.
La compra institucional d’un major nombre de lots de llibres de lectura fàcil destinats a les biblioteques que vulguin
organitzar clubs de LF i potenciar la formació del voluntariat
per conduir-los serien dues de les mesures que contribuirien, sens dubte, a fer accessible la lectura a tothom.

El nostre desig és que en la planificació
de les polítiques públiques bibliotecàries
hi tinguin un paper destacat les activitats
adreçades a col·lectius amb dificultats
lectores i que es tingui en compte
l’Associació com a centre de referència
de la Lectura Fàcil.
Què demanaríeu a les polítiques públiques de la
biblioteca i de l'àmbit bibliotecari en general que tinguessin en compte l’entorn dels serveis que pot aportar l'ALF en favor del foment de la lectura?
Al llarg dels anys, l’ALF ha anat ampliant la seva oferta
de serveis, sempre en la línia d’apropar la lectura, la informació i la cultura a tota la ciutadania. Oferim cursos
de formació en l’elaboració de textos de Lectura Fàcil, en
dinamització lectora, treballem per a entitats públiques i
privades per adaptar a un llenguatge planer tot tipus de
documents, organitzem premis de bones pràctiques en el
foment de l’LF, hem creat el premi de narrativa breu, etc.
El nostre desig és que en la planificació de les polítiques
públiques bibliotecàries tinguin un paper destacat les activitats adreçades a col·lectius amb dificultats lectores i
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que es tingui en compte l’Associació com a centre de referència de la Lectura Fàcil.
En aquests anys, com creus que s'ha desenvolupat
la funció educadora de la biblioteca a l'hora d'incorporar la lectura fàcil en els seus serveis especials?
El fet que a Catalunya hi hagi més de 180 clubs de Lectura Fàcil iniciats o coordinats des de les biblioteques ens
sembla una prova de la seva funció educadora. Cal reconèixer, però, que encara hi ha un cert desconeixement
del concepte de Lectura Fàcil, que en ocasions porta a
confondre aquests llibres amb els de lletra gran, d’aprenentatge de l’idioma o amb manuals d'alfabetització. Caldria oferir cursos o tallers de formació de manera més
continuada.

Ana Santos Aramburo
Directora de la Biblioteca Nacional de España
directora@bne.es
Quins han estat els canvis més importants que han
experimentat les biblioteques nacionals, com també
l'àmbit de la informació i la documentació en general,
en els darrers 20 anys?
Els canvis que han afectat les biblioteques nacionals són
els mateixos que els de la resta de les biblioteques, encara
que estan condicionats perquè s'han produït en unes biblioteques receptores del dipòsit legal i, per tant, responsables de la seva preservació i transmissió, tenint en compte els importants canvis que s'han produït en el món de
l'edició i la importància creixent dels continguts d'Internet.
En general, les biblioteques s'han vist immerses en un
món en el qual s'ha produït en pocs anys un desenvolupament, imparable i impredictible, de les tecnologies de
la informació. Si pensem en els últims vint anys, hem de
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