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Lectura Fàcil,  
una eina d’estímul lector 
associació lectura Fàcil

L ’accés a la lectura, la literatura i la 
informació és un dret democràtic i una 
necessitat social. Poder llegir dona 

confiança i capacitat a les persones per ampliar 
la seva visió del món i prendre decisions sobre 
la seva pròpia vida. La lectura permet compartir 
idees, pensaments i experiències i, en definitiva, 
créixer com a persones. 

No obstant, hi ha un ampli ventall de població que 
té dificultats per accedir a la lectura: persones 
amb discapacitat intel·lectual o sensorial, gent 
gran amb senilitat, joves amb trastorns de 

l’aprenentatge, neolectors adults, nouvinguts que 
desconeixen l’idioma d’acollida, etc. 

Hi ha més d’un 30% de la població que té 
dificultats lectores i això té moltes implicacions en 
la seva vida diària: des de no saber entendre un 
prospecte mèdic o un contracte de treball, fins a 
no poder gaudir del plaer de la lectura.

els materials de lectura Fàcil són per a aquestes 
persones un estímul i una oportunitat per poder 
llegir, comprendre i també gaudir de la lectura. 

Què és la Lectura Fàcil? 
els materials de Lectura Fàcil són llibres, 
documents, pàgines web, etc. elaborats amb 
especial cura per ser llegits i entesos per persones 
que tenen dificultats lectores. 

segueixen les pautes internacionals de l’iFla 
(International Federation of Library Associations 
and Institutions) i d’inclusion europe quant al 
contingut, el llenguatge i la forma. 

A grans trets, un text de Lectura Fàcil es 
caracteritza per utilitzar estructures sintàctiques 
senzilles, mantenir l’ordre convencional de les 
frases, descriure els esdeveniments en ordre 
cronològic, amb una sola línia argumental i sense 
excés de personatges. 

el llenguatge és senzill i concret i evita 
conceptes abstractes i paraules d’ús poc 
freqüent. 

També procura un disseny clar i atractiu, amb 
marges amples i interlineat generós. Les imatges 
són descriptives per tal de reforçar la comprensió 
del text. 

el materials de Lectura Fàcil s’identifiquen amb el 
logotip LF, que atorga l’Associació Lectura Fàcil, 
un cop revisats i validats. 

Club de Lectura Fàcil de la Biblioteca de Viladecans 
en col·laboració amb el Taller Ocupacional Caviga.
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Qui és l’Associació 
Lectura Fàcil (ALF)?

L’ALF és una entitat sense ànim de lucre, 
constituïda l’any 2003, que treballa per fer 
accessible la lectura, la cultura i la informació a 
tothom, amb especial atenció a les persones amb 
dificultats lectores. 

Per aconseguir-ho, impulsa l’edició de materials 
de Lectura Fàcil i porta a terme activitats de 
formació i difusió destinades a promoure el 
coneixement del concepte LF. entre aquestes 
activitats destaquem:

•  catàleg de llibres de lectura Fàcil: més de 200 
títols publicats per diferents editorials, en català i 
castellà, que es poden consultar al web de l’ALF 
www.lecturafacil.net. 

•  Presentacions de materials lF: en entitats i 
centres educatius interessats en el foment de la 
lectura en persones amb dificultats lectores. 

•  Formació en tècniques de dinamització lectora i 
redacció de textos de Lectura Fàcil. 

•  assessorament per crear i dinamitzar grups de 
lectura als centres i entitats.

•  Premis bones Pràctiques per a biblioteques, 
escoles o entitats que utilitzen els llibres LF.

Foment de la lectura 

Poder disposar de materials LF és una condició 
indispensable, però no suficient per apropar la 
lectura a les persones amb dificultats lectores. 
També és necessari comptar amb la col·laboració 
dels intermediaris vinculats a programes socials 
i educatius, que els animin i acompanyin en la 
lectura, normalment a través dels clubs de Lectura 
Fàcil.

els clubs de lectura Fàcil són una important 
activitat de foment de la lectura. a catalunya se 
n’organitzen actualment més de 200. 

els clubs LF es reuneixen periòdicament per 
llegir i comentar un mateix llibre, amb el guiatge 
d’un monitor. La tria dels llibres està basada en 
materials de Lectura Fàcil. el principal objectiu és 
practicar i millorar l’expressió oral i la comprensió 
lectora i, alhora, gaudir de la lectura. 

des del web, l’ALF recull experiències, recursos 
i activitats per treballar el foment lector amb 

materials LF, i premia aquells projectes més 
interessants amb el Premi bones Pràctiques de 
Lectura Fàcil http://www.lecturafacil.net/service/
foment-lector/.

L’experiència d’aquests anys ens ha permès 
constatar que són molts els lectors de llibres 
LF que han despertat, recuperat o millorat les 
seves capacitats lectores. els llibres LF són per a 
aquestes persones el pont que els porta al món de 
la lectura, la informació i la cultura.n

Per a més informació:
associació lectura Fàcil
ribera, 8 pral. 08003 barcelona
lecturafacil@cobdc.org
http://www.lecturafacil.net
Twitter: @Lectfacil

Club de Lectura Fàcil de la Biblioteca Mestre Martí 
Tauler de Rubí, amb població nouvinguda.

Club de Lectura Fàcil de l’Hospital de Dia de Manlleu 
en col·laboració amb la Biblioteca Bisbe Morgades.


