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1. SUPORT A L'EDICIÓ DE LLIBRES LF

L’Associació Lectura Fàcil assessora les editorials interessades a publicar llibres
adaptats a les pautes de Lectura Fàcil i les acompanya en tot el procés d’edició.
La situació excepcional a què hem hagut de fer front des del març de 2020 ha fet
que la planificació editorial s’hagi aturat en alguns casos i alentit en altres.

1.1 Ampliació del catàleg LF
Així i tot, durant el 2020 hem revisat i validat 25 títols (en català, castellà, euskera i
aranès).
Aquestes dades representen la meitat dels títols publicats el 2019, però superen
amb escreix les expectatives que teníem a l’inici de la pandèmia. Destaquem que el
2020 s’ha publicat el primer títol de Lectura Fàcil en aranès, un primer pas per
apropar obres adaptades a escoles, biblioteques i entitats de la Vall d’Aran.
Aquestes són les novetats publicades durant el 2020 per diferents editorials, i que
han estat revisades per l’ALF i avalades amb el segell LF.
La Mar de Fàcil
Aquesta editorial especialitzada en llibres de Lectura Fàcil és la que ha publicat més
títols durant el 2020. Ha publicat adaptacions d’autors catalans (Cartes impertinents
i La Colla de Sabadell), llibres de nova creació (Tres maletes i Sense barreres) i
traduccions dels títols del seu catàleg al castellà (Al faro, Pilar Prim, Sin barreras) i
per primera vegada en aranès (Es madeishes esteles). També ha publicat una nova
guia de la col·lecció Tu Pots sobre xarxes socials.

Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza
Tradueix a l’euskera els clàssics de la col·lecció Kalafat de Castellnou. El 2020 ha
traduït i publicat La crida del bosc en euskera.

Castellnou Edicions / Almadraba editorial
Aquesta editorial educativa que publica clàssics de la literatura universal adaptats a
Lectura Fàcil ha publicat Viatge al centre de la Terra i Grans esperances, en català i
castellà.

Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAM)
PAM publica biografies de reconeguts autors catalans amb
fragments de la seva obra.
El 2020 ha publicat Tant de gust... senyora Víctor Català.
PAM també ha publicat el manual Lectura i discapacitat,
que dóna a conèixer les necessitats lectores dels infants
amb discapacitat i com es pot normalitzarla
a través d’una panoràmica del sector editorial
i dels recursos que existeixen.

Universidad internacional de Andalucía (UNIA)
El Servei de Publicacions de la UNIA publica des de fa 5 anys clàssics espanyols
adaptats a Lectura Fàcil. Aquest any ha publicat una selecció de Leyendas de
Gustavo Adolfo Bécquer.
A més, aquest llibre té una finalitat solidària: el 50% dels ingressos que la UNIA
obtingui amb la seva venda els destinarà als bancs d'aliments de Huelva, Jaén,
Màlaga i Sevilla. Aquesta iniciativa forma part de la campanya ‘Libros de primera
necesidad. Compra libros, dona alimentos’.

ING Edicions
Aquesta editorial infantil ofereix l’ensenyança dels contes clàssics i actuals, en
català i castellà.
Editorial El pirata
Publica Les aventures de la Judith i en Johan en format Lectura Fàcil.
Altres
Aquest any hem recuperat la colecció Santpedor dins un conte i hem adaptat El
timbal del timbaler, de Jordi Vila.

2. ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA
2.1 Celebració dels 10 anys dels Premis Bones Pràctiques LF

El 2020 ha fet 10 anys que organitzem els Premis Bones Pràctiques LF. La
proposta inicial era celebrarho amb una jornada presencial i convidar algunes de
les experiències guanyadores a explicarnos com han evolucionat al llarg dels anys,
quins reptes s’han trobat, com els han afrontat i en quin punt es troben actualment.
Donades les circumstàncies a causa de la pandèmia, hem substituït la jornada per
l’edició de 9 vídeos que recullen experiències guanyadores dels Premis Bones
Pràctiques al llarg d’aquests 10 anys.
Per fer aquests vídeos, primer hem seleccionat les experiències que han tingut més
impacte en el foment de l’hàbit lector, que mantenen la continuïtat en el temps, i que
han estat pioneres i innovadores en el seu àmbit. A partir de les preguntes que els
hem plantejat, cada entitat ens ha enviat el seu vídeo. Aquests vídeos han estat
editats per mantenir una unitat visual amb una caràtula dels 10 anys dels Premis
Bones Pràctiques de Lectura Fàcil.
Al llarg de la segona setmana de desembre, s’han anat pujant a la pàgina web i
xarxes socials de l’ALF per assegurarne la màxima difusió.
Les 9 experiències seleccionades han estat:
– Club de lectura Fàcil a la Model
L’any 2010 la presó Model va iniciar un club de Lectura Fàcil amb els presos que
tenien poc coneixement del català. Després del tancament del centre, la
bibliotecària ha continuat l’experiència al centre penitenciari de dones de Barcelona
(WadRas). És un exemple del paper de la Lectura Fàcil als centres penitenciaris.
Experiència guanyadora del Premi Bones Pràctiques 2011.

– Clubs LF de las Bibliotecas Municipales de Santa Cruz de Bezana (Cantàbria)
Des de 2011 les biblioteques públiques de Santa Cruz de Bezana organitzen 4
clubs de Lectura Fàcil en col·laboració amb les residències de la zona. En un entorn
on la LF tenia poca implantació, Biblioteques municipals i residències van unir
esforços per apropar la lectura a la gent gran.
Experiència guanyadora del Premi Bones Pràctiques 2012.
– Lectura Fácil Euskadi
El 2012 es va fundar Lectura Fácil Euskadi, un projecte per implementar la Lectura
Fàcil a Euskadi. Quasi 10 anys més tard, els resultats mostren l’èxit de
l’experiència.
Va obtenir el Premi Bones Pràctiques 2013.
– La Lectura Fàcil a l’escola Vida Montserrat
A l'escola Vida Montserrat de l’entitat ACIDH utilitzen els llibres LF i altres materials
adaptats amb tot l'alumnat.
Experiència guanyadora del Premi Bones Pràctiques 2014
–Club de Lectura Fàcil AMPANS
L’entitat AMPANS i la biblioteca de Balsareny ofereixen clubs LF per a usuaris del
centre amb discapacitat intel·lectual amb molt bons resultats. Part d’aquest èxit es
deu a la implicació del seu dinamitzador Josep Estruel.
Experiència guanyadora del Premi Bones Pràctiques de Lectura Fàcil 2015.
–La Lectura Fàcil a la Universitat de Comillas (Madrid)
La Lectura Fàcil també té el seu lloc a la universitat i així ho mostra l’experiència de
la Universitat de Comillas, on els alumnes amb discapacitat intel·lectual participen
en un club de lectura i fan tertúlies literàries.
Va obtenir el Premi l’any 2016.
–Clubs LF de Talleres Gallarreta (País Basc)
A més d’organitzar clubs de lectura els diversos centres ocupacionals de Talleres
Gallarreta també adapten documents per als usuaris i les seves famílies.
Va obtenir el Premi el 2017.

–AMPA col·legi Presentación de María (Bilbao)
Mares, pares, àvies i avis d’aquest col·legi participen en els clubs de lectura
juntament amb els seus fills i filles. A l’escola utilitzen els llibres LF a tots els cursos,
i les famílies també hi ha volgut participar.
Va obtenir el Premi l’any 2018.
–Xerrem de llibres de la CAL
La Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) va iniciar el 2016 el
projecte xerrem de llibres, grups de conversa al voltant de llibres de Lectura Fàcil.
Per conduir les sessions, han creat materials didàctics de gran qualitat de lliure
accés.
Experiència guanyadora del Premi Bones Pràctiques de Lectura Fàcil 2019.
Totes les experiències han rebut un lot de llibres LF per continuar impulsant la
lectura des dels seus centres.

2.2. Comunitat virtual del foment de la lectura
La situació d’aïllament imposada per l’estat d’alarma per la Covid19 va anul·lar tots
els clubs de lectura presencials, entre ells els prop de 500 clubs de Lectura Fàcil
(250 a Catalunya). En previsió que passaria temps abans poguéssim recuperar la
normalitat, vam plantejar alternatives online per donar a conèixer la LF i oferir
recursos als professionals i famílies que ho necessitessin durant i després del
confinament.
Des de l’Associació Lectura Fàcil i amb
el suport tècnic del Servei de
Biblioteques del Departament de
Cultura de la Generalitat hem creat la
Comunitat lectora virtual “Lectura Fàcil
confinada”, una comunitat virtual sobre
Lectura Fàcil en la qual s’han fet
propostes de lectura, d’activitats i s’han
proporcionat recursos per a famílies i
professionals.
Els usuaris han pogut interactuar amb
la conductora de la comunitat virtual i
amb la resta de lectors a través de
Tellfy, una app de comunicació
instantània que garanteix la privacitat
de les teves dades personals. S’hi ha
proposat lectures accessibles des de
plataformes digitals, recursos per
treballar els llibres LF, s’han creat
debats i s’han plantejat i resolt dubtes.

2.3 Guies de lectura
Durant el confinament i els mesos següents hem elaborat guies de lectura en línia
perquè els usuaris de Lectura Fàcil tinguin a mà llibres i recursos digitals.
També hem ofert reculls de recursos per treballar l’acompanyament lector i també
guies pràctiques adaptades a Lectura Fàcil per tenir cura de la salut.

3. DIFUSIÓ I PROMOCIÓ

3.1 Participació en jornades i presentacions
La participació de l’ALF en jornades i congressos adreçats a professionals que
treballen el foment lector i les dificultats lectores continua essent una de les vies
més efectives per arribar al públic destinatari de la Lectura Fàcil.
Des de l’ALF fem un seguiment de la convocatòria de jornades destinades als
professionals per presentar el nostre projecte, exposar i vendre llibres. Donades les
circumstàncies, durant el 2020 el nombre de xerrades s’ha reduït molt.
—Laboratori de Lletres
L’11 de gener vam oferir una sessió informativa al Laboratori de LletresEscola
d’escriptura Barcelona per donar a conèixer les pautes de Lectura Fàcil a persones
que participen en tallers d’escriptura i poden estar interessats a aplicarles en els
seus escrits.
També el 8 de març vam oferir un taller per escriure seguint les pautes de Lectura
Fàcil (LF). En el taller vam donar a conèixer el concepte i les pautes LF, vam
analitzar textos adaptats i els participants es van exercitar en les tècniques per
adaptar o crear textos LF.
Aquesta col·laboració iniciada amb el Laboratori de Lletres té com a objectiu cercar i
formar persones que adaptin textos a les pautes LF.

—Fundació Catalana de Voluntariat Social
El 31 de gener vam donar a conèixer a la Fundació Catalana de Voluntariat Social
les possibilitats de la Lectura Fàcil com a eina per a la inclusió social. A la
presentació hi van assistir entitats de voluntariat social interessades a incloure la LF
en les seves activitats de foment lector i en la informació que ofereixen als seus
usuaris. Vam complementar la presentació amb un article al seu web.

—Sant Jordi virtual
Per donar visibilitat als llibres de Lectura Fàcil durant el Sant Jordi, vam proposar un
concurs on els lectors ens enviessin fotografies seves llegint llibres LF, i explicant
nos per què els recomanen. El concurs el vam fer conjuntament amb la Federació
DINCAT que atén a persones amb discapacitat intel·lectual. Entre els participants
farem un sorteig i regalarem un lot de llibres del catàleg. L’any 2019 la iniciativa va
tenir bona acollida i aquest any tot i no celebrarse oficialment el Sant Jordi, l’hem
volgut mantenir.
—Universidad Carlos III
Els dies 24 i 25 de novembre l’ALF va participar en el workshop en línia sobre
comprensibilitat i Lectura Fàcil organitzat per la Universidad Carlos III de Madrid.

—Universidad Pablo de Olavide
Una altra universitat, la Pablo Olavide de Sevilla, va organitzar l’1 de desembre la
jornada “Lectura Fácil: experiencias desde la investigación, la traducción y el mundo
editorial”.
L’ALF hi va participar amb una ponència.

—Fundación Ciudadanía (Extremadura)
El 10 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans, l’ALF va
participar a la jornada sobre accessibilitat cognitiva amb la ponència “Lectura Fácil
en el ámbito educativo”.

—Presentació del llibre Tres Maletes
El 15 de desembre l’ALF i La Mar de Fàcil van organitzar la presentació del llibre
Tres Maletes, de M. Àngels Sellés i Mercè Sendrós. El llibre explica la història de
l'Alessia i la seva família nouvinguda a Catalunya. Però és un reflex de la història
que hi ha al darrere de molts alumnes d'una aula d'acollida. Les autores coneixen
molt bé aquesta realitat, perquè
hi han treballat i acompanyat alumnes nouvinguts de diferents països.
La presentació es va fer de forma virtual, i hi van assistir més de 70 persones.
Durant l'acte hi van intervenir:
• Sr. Pere Mayans (Cap de Servei de Suports i Recursos Lingüístics)
• Sra. Francesca llurba (Mestra d'alumnat nouvingut i d'origen estranger)
• Sra. Liana Topchishvili (Exalumna d'aula d'acollida)
• Sra. M. dels Àngels Sellés (Autora)
• Sra. Mercè Sendros (Autora)

3.2 Canals de difusió
Des de l’ALF promovem una presència activa a les xarxes socials i altres canals de
comunicació per donar visibilitat als llibres de Lectura Fàcil i a les diverses activitats
que organitzem.
Les dades del 2020, ens confirmen que són un destacat altaveu:
• pàgina web (www.lecturafacil.net): 46.600 visites
• xarxes socials: 5.364 seguidors a Facebook, 4.229 a Twitter i 990 a Instagram.
• butlletí mensual: 7.200 subscriptors

4. FORMACIÓ

Des de l’ALF oferim tallers de dinamització lectora per a biblioteques, escoles i
entitats interessades a organitzar clubs de lectura i d'altres activitats de
dinamització lectora amb llibres LF, i cursos de tècniques de redacció LF per a
entitats, empreses i administracions públiques que vulguin redactar textos en un
llenguatge planer i accessible.
A part de la tasca docent, cal preparar els materials per a cada curs, coordinar les
diferents entitats que hi participen, difondre els cursos, ferne el seguiment,
administrar i gestionar els inscrits i enviar les materials i certificats un cop s’ha
realitzat.
Donada la situació de pandèmia, la majoria de formacions s’han realitzat en remot,
mitjançant plataformes com Zoom.
—Biblioteques inclusives: els fons adaptats i la Lectura Fàcil a les
biblioteques
Destinats a professionals de les biblioteques públiques de la Generalitat de
Catalunya.
Biblioteques de Barcelona: el 5 i 10 de novembre i 24 de novembre.
Biblioteques de Girona: 16 i 23 de novembre.
Biblioteques de Lleida: 20 i 28 octubre.
Biblioteques Tarragona: 1 i 3 de desembre
Biblioteques de les Terres de l’Ebre: 6 de novembre.
—Com aplicar els criteris de Lectura Fàcil per redactar textos
Curs de tècniques de redacció en Lectura Fàcil dirigit als professionals de la
Fundació Drissa, que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones amb
trastorns mentals.
—Lectura Fàcil: un recurs per facilitar l’accés a la informació
Curs en línia de tècniques per elaborar textos de Lectura Fàcil dirigit als treballadors
de l’Escola Balear d’Administració Pública.
—Lectura Fàcil: un recurs per facilitar l’accés a la cultura
Taller per a professionals que elaboren continguts de publicacions, programes de
mà, fulletons, pàgina web... de La Pedrera.
—Escriure en Lectura Fàcil
Aquest curs, en col·laboració amb l’escola d’escriptura Laboratori de Lletres, es va
enfocar a exercitar els participants en les tècniques per adaptar o crear textos
literaris seguint les pautes LF.
—Curs en línia de tècniques de redacció de Lectura Fàcil
L’accessibilitat informativa a l’administració local dirigit als treballadors de

—Curso de creación literaria en Lectura Fácil
Dirigit al personal de Plena Inclusión Extremadura, que treballa per la inclusió de les
persones amb discapacitat intel·lectual.
—EasytoRead: access to information, effective communication
Formació per a formadors de personal administratiu dels ajuntaments de Varsòvia i
Sopot (Polònia) interessats a aplicar les pautes de Lectura Fàcil en els documents
per a la ciutadania.
—Llenguatge ciutadà: l’accessibilitat informativa a l’administració local
Dirigit a treballadors de diferents àrees de l’Ajuntament de Terrassa que redacten
textos adreçats a la ciutadania.
—Lectura Fàcil: un recurs per facilitar l’accés a la informació
Dirigit als treballadors de les àrees de Transports Metropolitans de Barcelona que
intervenen en la redacció, disseny, edició i difusió de textos i continguts adreçats a
tota la ciutadania, i especialment a persones amb dificultats lectores.
—Curs de tècniques de redacció de textos de Lectura Fàcil
L’objectiu era aplicar pautes LF a diferents textos generats per les associacions que
pertanyen a la Federació Catalana de Voluntariat Social.
—Lectura Fácil, un recurso para la inclusión educativa y social
L’ALF també va oferir una sessió per a professorat d’educació especial de Xile, dins
el curs “Equidad lectora ¿Cómo mediar la Lectura Fácil de los estudiantes con
necesidades educatives especiales?”, organitzat per l’editorial ZigZag. Hi van
participar més de 160 docents interessats en conèixer les possibilitats de la Lectura
Fàcil a l'aula.

5. ADAPTACIONS

Aquests són alguns dels documents que hem adaptat durant l’any 2020 per a
diferents administracions i entitats.

5.1 Documents per a administracions
Consell General del Principat d’Andorra
• Conveni Istanbul
Ajuntament de Sant Just Desvern
• Protocol assetjament sexual
• Protocol assetjament laboral
Agència de Salut Pública de Barcelona
• Recomanacions per reduir la contaminació de l’aire a les escoles
• Informe de salut de Barcelona 2019
Instituto Canario de Igualdad
• Guia ‘No estás sola’
• Red de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género
• Vídeo sobre corresponsabilidad
• Proyecto MAPA
• Materiales adaptados sobre violencia de género y agresiones sexuales para
mujeres con discapacidad
• Manifiesto del Día internacional de las personas con discapacidad

Ajuntament de Sant Boi
• Fases del desconfinament
• Guia de recursos

Govern de les Illes Balears
• Bases de la convocatòria de subaltern, especialitat auxiliar de suport
Ajuntament de Barcelona
• Bases de la convocatòria per a 27 places d’ajudant de serveis auxiliars
Consorci d’Educació
• Carta preinscripció per a famílies de P3
Transports Metropolitans de Barcelona
• Diversos tríptics i cartells sobre serveis de TMB
• Manual d’usuari del nou servei d’accessibilitat basat en tecnologia Beacons
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
• Diversos documents informatius sobre la Covid19

5.2 Documents per a entitats socials
Fundación ONCE
• Estatuts
Ilunion
• Guia d’alimentació
• Exposició sobre avances científicos y tecnológicos
• Servicio de teleassistencia
COCARMI
• Diversos manifiestos
El Risell
• Guia pràctica d’estalvi i eficiència energètica en centres educatius
ECOM
• Descripció activitats voluntaris
• Guies “Com fer accessible l’espai comunitari de l’edifici?”, per a llogaters i
propietaris
Down Granada
• Tríptic catàleg serveis socials
Plataforma Educativa
• Pla d’Igualtat
• Codi ètic
• Document de benvinguda
Fundació Fupar
• Adaptació de diversos textos interns

5.3 Documents d’àmbit cultural
Gran teatre del Liceu
• Resums argumentals 20192020
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC)
• Cinco itinerarios con un punto de vista
Museu Ciències Naturals
• Plafons del nou terrat verd
• Plafons sobre les abelles
• Illa d'interès/gabinets de curiositats
Museu Empordà
• Dones artistes de l’Alt Empordà
Museus de Sitges
• Exposició sobre el llibre modernista
Palau de la Música Catalana
• Anàlisi de l’accessibilitat dels programes de mà
Museu Història Manacor
• Textos de sala de les exposicions permanents
Museu Marítim de Mallorca
• Embarcacions tradicionals
• Text introductori de l’exposició “Remor de la memòria”
Museu d’Història Catalunya
• Sala del segle XVIII

Museo de la cerámica
• Fulletó sobre els serveis d’accessibilitat
Touch gràfic
• Text de la Sala Univers del CosmoCaixa
Multisignes
• Rutes pel Baix Empordà

5.4 Documents d’àmbit empresarial
Tunstall
• Validació de guies de teleassistència
Nubia consultores
• Guía del Geoparque
Dadaí Shop
• Pàgina web
RateNow
• Enquestes satisfacció
Vectalia
• Normativa d’ús dels autobusos

5.5 Altres adaptacions
Global News (Mitjans de comunicació)
• Notícies diàries del primer trimestre de l’any
Universitat Oberta de Catalunya (Educació)
• Guia de medicació en salut mental
Wheris (Aplicació mòbil)
• Documents ISS

