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A continuació, recollim les novetats publicades durant el 2021 per diferents editorials, 
que han estat revisades per l’ALF i avalades amb el segell LF.

Pots accedir directament a cadascun dels llibres clicant sobre la imatge. 

CONTENIDOS

1.Suport a l'edició de llibre LF
1.1. Ampliació del catàleg LF

1.La Mar de Fàcil

Col·lecció Aktual

Durant el 2021 hem revisat i validat 52 títols (en castellà, català, euskera, 
gallec i aranès). Aquestes dades dupliquen els llibres publicats durant l'any 2020. 
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http://www.lecturafacil.net/book/los-muertos/
http://www.lecturafacil.net/book/els-morts/
http://www.lecturafacil.net/book/colors-prohibits/
http://www.lecturafacil.net/book/kafka-e-a-boneca-viaxeira/
http://www.lecturafacil.net/book/a-musica-do-vento/
http://www.lecturafacil.net/book/munduen-gurutzatzea/
http://www.lecturafacil.net/book/la-meva-diable-porta-xanques/
http://www.lecturafacil.net/book/comptant-nuvols/
https://www.lecturafacil.net/book/cartes-impertinents/
https://www.lecturafacil.net/book/las-invisibles/


Col·lecció Tu pots Colección Tu puedes Col·lecció A mitja veu

Col·lecció Àgora Colección Ágora

2. Lengua Franca

Colección cinco cuentos 

3. Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza

Colección Kalafate - Euskera
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http://www.lecturafacil.net/book/com-prevenir-lassetjament/
http://www.lecturafacil.net/book/como-prevenir-el-acoso/
http://www.lecturafacil.net/book/es-invisibles/
http://www.lecturafacil.net/book/solitud/
http://www.lecturafacil.net/book/bearn-o-la-sala-de-las-munecas/
http://www.lecturafacil.net/book/la-hija-del-mar/
http://www.lecturafacil.net/book/a-idade-da-inocencia/
http://www.lecturafacil.net/book/cinco-cuentos-de-amores/
http://www.lecturafacil.net/book/munduari-bira-80-egunetan/


4.Adapta
Versió en català  

Versió en castellà  

Versió en gallec
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http://www.lecturafacil.net/book/la-maquina-del-tiempo/
http://www.lecturafacil.net/book/la-guerra-de-los-mundos/
http://www.lecturafacil.net/book/marcus-marc-y-la-ruta-de-la-madera/
http://www.lecturafacil.net/book/cyrano-de-bergerac/
http://www.lecturafacil.net/book/la-leyenda-del-rey-arturo/
http://www.lecturafacil.net/book/a-illa-do-doutor-moreau/
http://www.lecturafacil.net/book/o-castelo-impenetrable/
http://www.lecturafacil.net/book/ana-la-de-tejas-verdes/
http://www.lecturafacil.net/book/anna-la-de-teules-verdes/
http://www.lecturafacil.net/book/la-segona-ombra/
https://www.lecturafacil.net/book/el-asesino-de-su-segunda-sombra/
https://www.lecturafacil.net/book/un-leon-en-la-ciudad/
https://www.lecturafacil.net/book/un-lleo-a-la-ciutat/


5. ING Edicions

Versió en català  

Versió en castellà  

4

http://www.lecturafacil.net/book/los-ninos-del-bosque/
http://www.lecturafacil.net/book/els-nens-del-bosc/
http://www.lecturafacil.net/book/lou-del-sol/
http://www.lecturafacil.net/book/el-huevo-del-sol/
http://www.lecturafacil.net/book/on-van-quan-plou/
http://www.lecturafacil.net/book/donde-van-cuando-llueve/
http://www.lecturafacil.net/book/tu-tambien-puedes/
http://www.lecturafacil.net/book/tu-tambe-pots/
http://www.lecturafacil.net/book/los-tomates-de-mila/
http://www.lecturafacil.net/book/els-tomaquets-de-la-mila/
http://www.lecturafacil.net/book/la-llebreta/
http://www.lecturafacil.net/book/la-liebrecita/
http://www.lecturafacil.net/book/bambu/
https://www.lecturafacil.net/book/bambu/


6. Vegueta edicions

Col·lecció els nostres il·lustres

Colección un mundo mejor

7. Editorial El Pirata

Colección Los líos
de Judith y Johan Col·lecció Santpedor dins d'un conte

8. Altres
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http://www.lecturafacil.net/book/la-pianista-de-manos-magicas/
http://www.lecturafacil.net/book/la-pianista-de-mans-magiques/
http://www.lecturafacil.net/book/martin-chirino-el-nino-que-queria-mover-el-horizon/
http://www.lecturafacil.net/book/les-super-rates-den-bart/
http://www.lecturafacil.net/book/las-super-ratas-de-bart/
http://www.lecturafacil.net/book/vaya-lio-con-la-escuela/
http://www.lecturafacil.net/book/per-5000-florins-dor/


1.2. Xarxa de llibreries de referència

Des de l'ALF continuem amb la tasca d'ampliar
la xarxa de llibreries de referència on poder adreçar
les persones interessades en els llibres LF.

L'ALF identifica les llibreries de referència
al Mapa de la Lectura Fàcil,
una aplicació que permet localitzar les llibreries amigues,
a més de biblioteques, clubs de lectura i entitats
relacionades amb el projecte LF.

L'ALF també ofereix suport a les llibreries
que sol·liciten fer presentacions, xarrades, tallers...

Actualment, la xarxa de referència està formada per 146 llibreries, 
13 més respecte a l'any anterior, 
que actuen de prescriptores dels materials LF.
Treballem per estendre la xarxa de llibreries a tot el territori 
per evitar que quedin zones descobertes. 
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http://mapalf.lecturafacil.net/index.php


El disseny integral del club.
La campanya de difusió a les xarxes:

L'ús de la lectura i el club durant la pandèmia. 

Guanyador: Centro de día de Abadín (Lugo)

La iniciativa promou l'accés a la lectura dels usuaris del centre, gent gran.
Els llibres LF fomenten la seva autonomia i autoestima i alhora són
un instrument per combatre els dies de soledat.

El jurat ha destacat:

      no somos nenos pero tampouco menos. 

2. Foment de la lectura
2.1. Premis de Lectura Fàcil 

Les 4 experiències guanyadores han estat: 

Un any més hem organitzat els Premis de Lectura Fàcil.
Enguany ha estat l'onzena edició del Premi de Bones Pràctiques.

El jurat l'han format representants del Servei de biblioteques de la Generalitat de Catalunya,
del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, de la Direcció General
de Política Lingüística i de Biblioteques de Barcelona.

Hi ha hagut 1 guanyador i 3 accèssits que han sigut guardonats amb lots de llibres LF.
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http://www.lecturafacil.net/media/uploadsck/2021/12/30/premio-lectura-facil_compressed.pdf


Innovació del projecte: primer diari LF en català.
La presència de la LF a un mitjà de comunicació.
Projecte amb gran potencial.

Accèssit 2: Pallars Digital/Alba Jussà 

La iniciativa "Fem-ho fàcil", la creació de notícies en Lectura Fàcil.  

El jurat ha destacat:

El jurat ha destacat:

La trajectòria i els llibres llegits.
L'explotació que s'ha fet dels llibres.

Accèssit 3: Centro de día Argibide 

Club LF al centre de salut mental 

La incorporació de la LF en equipaments culturals.
La globalitat del projecte.
La implicació d'usuaris LF.

Accèssit 1: Coordinadora Balear de Persones
 amb Discapacitat

La iniciativa consisteix en l'elaboració d'informes
d'avaluació d'entorns en format Lectura Fàcil. 

El jurat ha destacat:
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http://www.lecturafacil.net/media/uploadsck/2021/12/15/premi-bones-practiques-2021-alba-jussa-i-pallars-digital.pdf
http://www.lecturafacil.net/media/uploadsck/2021/12/15/premi-bones-practiques-2021-alba-jussa-i-pallars-digital.pdf
http://www.lecturafacil.net/media/uploadsck/2021/12/15/premio-buenas-practicas.pdf
http://www.lecturafacil.net/media/uploadsck/2021/12/15/coordinadora-candidatura-als-premis-alf-2021.pdf
http://www.lecturafacil.net/media/uploadsck/2021/12/15/coordinadora-candidatura-als-premis-alf-2021.pdf
http://www.lecturafacil.net/media/uploadsck/2021/12/15/coordinadora-candidatura-als-premis-alf-2021.pdf


3. Difusió i promoció 
3.1. Presència en jornades, conferències i presentacions 

1. La Lectura Fàcil a l’escola Voramar

El 14 i 15 de gener l'ALF va realitzar un taller 
a l'escola Voramar on va exposar 
què és la Lectura Fàcil i a qui va dirigida,
les pautes que se segueixen i la seva aplicació
a textos literaris i curriculars, a cartells i senyalística 
i a pàgines web i emails, entre d'altres.

2. Taller: Materials de formació del projecte EASIT

El 27 de gener l'ALF va participar en el seminari d'EASIT
organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona,
on va parlar sobre el foment de la lectura
i l'accessibilitat cognitiva. 

El target de participants de la trobada van ser
traductors, audiodescriptors, lingüistes i formadors, 
entre d'altres. 

3. Media for All    

Del 27 al 29 de gener l'Associació va assistir
a la 9a conferència internacional Media for All.

L'Elisabet Serra, codirectora de l'Associació,
va participar en la taula rodona
sobre el paper clau dels usuaris
com a experts en matèria d'accessibilitat.  

4. Cicle de Biblioteques de Barcelona 2030    

El 22 de març l'ALF va formar part 
del grup de debat sobre la promoció de la lectura. 
Prèviament al debat, Gemma Lluch 
va parlar sobre el foment de la lectura 
i va presentar els reptes que tenen les biblioteques 
en aquesta matèria de cara al 2030. 
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Joves de l'entitat Fundesplai van llegir fragments de llibres LF:

Mecanoscrit del segon origen
Don Quijote de la Mancha
Platero y yo
Pilar Prim

Ens vam sumar al manifest de Dincat per reivindicar més Lectura Fàcil.

El 23 d'abril, sent el dia internacional del llibre,
vam reivindicar el dret a la lectura 
fent una crida a l'edició de més llibres en LF: 

 

5. Sant Jordi 2021

6. Lectura Fácil, un recurso para estimular la lectura

El 25 d'abril l'ALF va presentar la Lectura Fàcil 
a la comunitat d'AFDA Catalunya,
l'Associació de Familiars amb dificultats d'aprenentatge a Catalunya 

Durant la sessió es van donar a conèixer les pautes de Lectura Fàcil
i es van mostrar exemples de llibres i d'altres materials adaptats
amb els que treballar dins i fora de l'aula. 

7. Feria iberoamericana del libro conmigo!  

El 29 d'abril, l'Eugènia Salvador, codirectora de l'ALF, 
va participar al debat sobre les dificultats per a l'adaptació
d'obres literàries a Lectura Fàcil.

8. Seminario Enseñanza del español

L'1 de maig l'ALF va assisitr al seminari sobre Lectura Fàcil,
"Aplicación de la Lectura Fácil en el aprendizaje del español",
organitzat per l'Institut Cervantes d'Estambul. 

Durant la trobada l'Associació va explicar 
en què consisteix la Lectura Fàcil, a qui es dirigeix, 
es van presentar recursos LF per l'aprenentatge de l'espanyol 
i es van exposar casos d'èxit. 
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https://fundesplai.org/ca/
https://www.youtube.com/watch?v=-69l_bZC1Ng&list=PLIRWOGUAfKebaFugDiNkBE-aeB6Pbyy1S&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TUyL2DNh68o&list=PLIRWOGUAfKebaFugDiNkBE-aeB6Pbyy1S&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UrnHXRDbrYk&list=PLIRWOGUAfKebaFugDiNkBE-aeB6Pbyy1S&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=i1cbgXh055Y&list=PLIRWOGUAfKebaFugDiNkBE-aeB6Pbyy1S&index=5


9. Lectura Fàcil, un recurs per a l’accessibilitat i la inclusió social    

El 26 de maig l'ALF va participar en un taller 
sobre l’accessibilitat en la comunicació
en els museus i els centres i espais d’arts visuals.

Durant la trobada l'Associació va explicar 
en què consisteix la Lectura Fàcil i a qui es dirigeix 
i es van presentar exemples de bones pràctiques
en exposicions, catàlegs, guies de sala...

10. Jornada "La Lectura Fàcil, un recurs per a l'educació inclusiva"

Escola Vida Montserrat d'ACIDH: la lectura com a mitjà per comprendre el món.

Escola Mireia: com els llibres LF ajuden a superar el dol migratori

El programa biblioteca escolar "puntedu" del Departament d'Educació
i l'Associació Lectura Fàcil vam organitzar la jornada
"La Lectura Fàcil, un recurs per a l'educació inclusiva". 
La jornada es va dividir en dos dies, 28 de juny i 5 de juliol,
i van participar uns 200 educadors d'arreu de Catalunya.

Primera sessió: Dilluns 28 de juny

Eugènia Salvador i Elisabet Serra expliquen què és la Lectura Fàcil
i quins materials i recursos existeixen.

Experiències:

      Montserrat Ferré, logopeda: "La Lectura Fàcil ens ha servit per recuperar lectors."

      dels alumnes nouvinguts de l'aula d'acollida.
 
Segona sessió: dilluns 5 de juliol

Experiències:

Alumnes d'aula d'acollida de l'escola Ramon Llull i alumnes de 4t de primària
      de l'escola El Bruc comparteixen lectures teatralitzades.

Jaume Plana, escola Ramon Llull: "La LF permet fer una lectura molt comprensiva
als alumnes nouvinguts, amb manca de vocabulari."
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https://projectes.xtec.cat/bescat/portada/materials-2a-jornada-lectura-facil/
https://projectes.xtec.cat/bescat/portada/materials-2a-jornada-lectura-facil/
https://www.acidh.org/
https://www.escolamireia.cat/
https://drive.google.com/file/d/158tkdrudpi52v_1WcuNfQsUb260q-vt2/view
https://drive.google.com/file/d/1PLg0QdYDMBhisknq5NuCCwnT475MpTeK/view
https://agora.xtec.cat/ceip-elbruc/
https://agora.xtec.cat/ceip-elbruc/


Alumnes de l'escola Voramar aprenen a adaptar informació i cartelleria de l'escola
      per fer-la més fàcil i accessible a totes les famílies i alumnes.

Aina Bertran, escola Voramar: "Les adaptacions ajuden la comunitat educativa
a fer arribar les comunicacions a les famílies, i també ajuda els alumnes
a millorar la redacció."

Experiència a Manlleu sobre la compra compartida de lots de llibres LF
      entre escoles i la biblioteca municipal.

Núria Silvestre, biblioteca de Manlleu: "La biblioteca és un centre de recursos local.
Els mestres valoren molt poder tenir accés a més títols."

La jornada finalitza amb l'activitat "Emocions lectores: la lectura ens ajuda a empatitzar".
Una activitat amb llibres LF que uneix lectura i emocions.

M. Àngels Sellés, mestra jubilada i autora de llibres LF:
"Si no llegeixes, no passa res. Però si llegeixes, passen moltes coses"

11. Comunícate conmigo!  

El 29 de setembre l'ALF va participar 
en la Jornada "Comunícate comigo!",
organitzada per FEGADACE. 

La codirectora de l'ALF, Elisabet Serra,
va donar a conèixer la Lectura Fàcil
com a recurs per afavorir l'accessibilitat cognitiva.
A més a més, la Federació hi va presentar la seva nova web
adaptada per l'ALF a les pautes de Lectura Fàcil. 
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https://www.voramar.cat/
https://www.bibliotecamanlleu.cat/
https://www.fegadace.org/index.php?newlang=facil


13. Plan de Fortalecimiento de la Lectoescriptura

Dijous 28 d’octubre l’Elisabet Serra                                                                                 
va conversar amb docents de Bogotà
sobre la Lectura Fàcil (LF)
a través d’una trobada de Facebook Live.

Durant la conversa es van exposar
i exemplificar les directrius de redacció de LF
i es van presentar recursos per a l’aula.

Aquesta activitat va formar part
del Pla d’Enfortiment de la Lectoescriptura
d’Alianza Educativa. 

12. Fira del llibre de Vinarós

El 9 d’octubre va tenir lloc
la XIX edició de la Fira del Llibre de Vinaròs, organitzada
per la regidora de Cultura i la Biblioteca Municipal.

La trobada va reunir llibreries, editorials i entitats culturals
de la Comunitat Valenciana i Catalunya.

L’Associació Lectura Fàcil vam comptar amb una parada
on vam presentar la nostra col·lecció i les últimes novetats.

L’Elisabet Serra i l’Eugènia Salvador van participar
en l’espai d’entrevistes Oscar Wilde,
conduït per la periodista Alicia Coscollano,
on van parlar sobre la Lectura Fàcil.    

14. Lectura Fàcil, un recurs per a l'escola inclusiva 

L'1 de desembre l'ALF va participar al seminari 
de referents de lectura i biblioteca de Sant Adrià de Besòs.  

Durant la sessió es van donar a conèixer les pautes de Lectura Fàcil
i es van mostrar exemples de llibres i d'altres materials adaptats
amb els que treballar dins i fora de l'aula. 
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https://www.facebook.com/redacademica/videos/2948001718784602
https://alianzaeducativa.edu.co/


15. 8a Jornada Lectura Fàcil: continguts accessibles en moments de canvi

Més de 250 inscrits han participat en la 8a Jornada de Lectura Fàcil.
Aquest any centrada en dos eixos: la lectura i els clubs LF i la LF dins el món educatiu.
Hem gaudit de ponències i taules rodones de professionals,
on s’han compartit idees i experiències, i de píndoles formatives.

LECTURA FÀCIL: UNA XARXA EN CREIXEMENT 

Eugènia Salvador i Elisabet Serra, codirectores de l’Associació Lectura Fàcil,
van parlar sobre la trajectòria de l’ALF i el seu creixement,
i van donar la benvinguda a dos nous membres de la xarxa LF:
Lectura Fácil Cantabria i Lectura Fácil Levante.

CONFERÈNCIA INAUGURAL: EL PAPER (I EL PODER) DE LA LECTURA

Maela Rakocevic, IFLA:
“La lectura en veu alta desenvolupa l’esperit crític i les habilitats cognitives dels nens”. 
“La lectura i els clubs de lectura ajuden a enfortir la salut mental.
Més en aquests moments, després de la covid”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=f5d8T3Y5qrY&t=1572s
https://www.youtube.com/watch?v=xUBXAfjdDzo&t=7s
https://www.lecturafacilcantabria.com/
https://www.ifla.org/


TAULA RODONA. Experiències de clubs de Lectura Fàcil.
La relació entre biblioteca i entitats del tercer sector 

Lina Ugarte, Lectura Fácil Euskadi: 

Montse Barat, pedagoga a AMPANS: 

Anna Villanueva, dinamitzadora de club LF a TraCE: 

Adela Zugasti, Fundació Lares: 

Soledad Carnicer, Biblioteca de Castilla y León (Valladolid): 

“Els llibres permeten als participants dels clubs LF, molt diversos entre si,
compartir les seves experiències de vida. Això enriqueix molt la lectura”.

“Ampans torna amb 9 clubs de Lectura Fàcil després de la pandèmia”.

“Els clubs LF són una eina d’inclusió i d’accés a la cultura,
que permeten als participants de TraCE connectar amb altres persones”.

“Des de la Fundació Lares hem creat l’audiollibre de “Bailar un tango en Madrid”
i incorporem la realitat virtual als clubs LF.”

“Jo tornaré perquè entenc el que llegeixo, no perquè m’obliguin”
va dir l’usuària d’un club LF després de finalitzar el club
i preguntar-li si repetiria l’experiència.
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https://lecturafacileuskadi.net/
http://www.ampans.cat/es/
http://tracecatalunya.org/
https://lares.org.es/
https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/es/Plantilla100/1284316770110/_/_/_
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1545&v=QCdCkbFAg90&feature=emb_logo


TAULA RODONA. La lectura en el món educatiu 

Montserrat Ferré, logopeda a l’escola Vida Montserrat d’ACIDH:  

Jaione Elkore, professora de suport: 

Déborah Escobar, coordinadora de Taller LF al CEE María Auxiliadora:  

Juan Cruz Ripoll, doctor en educació de la Universitat de Navarra: 

“Comencem a 1r de l'ESO amb el programa "Atreveix-te a llegir" fins arribar a 6è
on utilitzem la lectura com a mitjà de coneixement”.

“Vam anar incorporant als nostres clubs de Lectura Fàcil en castellà a les mares i pares.
D’aquesta forma va sorgir el nostre club de mares i àvies”.

“Vam començar adaptant material curricular perquè l’alumnat tingués recursos facilitadors”. 
“És molt important difondre la idea que els materials estiguin adaptats a Lectura Fàcil”.

“Si des de la universitat aconsegueixo que el professorat redacti materials accessibles,
després no els haurem d’adaptar".
"Un text curricular fàcil, l’entén millor l’alumnat amb dificultats i el que no les té”.
“El com estigui escrit un examen no el fa més o menys difícil, el fa més o menys accessible”.
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https://www.youtube.com/watch?v=fCCrfUmIuJE&t=4374s
https://www.acidh.org/
https://aspana.es/colegio/el-centro/+
https://www.unav.edu/


FORMACIONS

Els dos dies de jornada van finalitzar amb un curs:

Divendres 19. Com crear un club de Lectura Fàcil
amb Gracia Cuesta de Lectura Fácil Castilla y León
 

Dissabte 20. Com adaptar continguts educatius a Lectura Fàcil
amb Javier Alcázar, Lectura Fácil Madrid
i professor de la Universitat Pontificia de Comillas.
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http://www.lecturafacyl.es/
https://www.lecturafacilmadrid.com/


3.2. Canals de difusió 

Visualitzacions de la pàgina: 263.163
Usuaris: 76.562 

Facebook: 5.599 seguidors
Twitter: 4.459 seguidors
Instagram: 1.260 seguidors

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 2021, ens confirmen que som un destacat altaveu:

• Pàgina web: 

• Xarxes socials: 

• Butlletí mensual: 12.299 subscriptors
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Pots accedir directament a cadascun dels nostres canals 
de comunicació clicant sobre la imatge. 

http://www.lecturafacil.net/
https://twitter.com/Lectfacil
https://www.instagram.com/associaciolecturafacil/
https://www.facebook.com/lf.lecturafacil
https://twitter.com/Lectfacil/followers


4. Formació 

Destinataris: Professionals de la Fundació Vinjoy.
Dates: 17 i 24 de febrer i 3 de març. 

Destinataris: membres de l'entitat CECAP Toledo. 
Dates: 10, 18 i 28 de maig. 

Destinataris: Professionals de la Fundació Maresme.
Dates: 14 i 21 de maig i 4 i 18 de juny.

Destinataris: Professionals d’entitats d’atenció a persones

Dates: 27 de maig i 3 i 10 de juny.

Destinataris: Professionals dels museus de la Diputació de Barcelona.
Dates: 27 i 29 de setembre i 4 i 6 d’octubre.

Destinataris: Professionals d’ASPROS Fundació.
Dates: 23 i 30 de setembre i 7 d’octubre.

Durant el curs 2021 hem realitzat formacions sobre Lectura Fàcil en diversos espais
amb l’objectiu de donar a conèixer la Lectura Fàcil i promoure l'accessibilitat cognitiva. 
El contingut dels cursos s’ha adaptat a l’àmbit d’aplicació de cada institució.
La metodologia emprada en tots ells combina la teoria, la pràctica
i la participació activa dels assistents.

CURSOS DE LECTURA FÀCIL:

1. Curs de tècniques de redacció en Lectura Fàcil 

1. Fundació Vinjoy 

2. CECAP Toledo

3. Fundació Maresme

4. Fundació catalana Sindrome de Down

      amb discapacitat intel·lectual.

5. Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona: accessiblitat als museus

6. ASPROS
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https://www.fundaciomaresme.cat/
https://www.diba.cat/es/web/opc/-/curs-lectura-f%C3%A0cil.-accessibilitat-cultural-als-museus
https://aspros.cat/


Destinataris: Professionals i personal voluntari de l’Hospital Vall Hebron.
Dates: 19, 21, 26 i 28 d’octubre i 2 i 4 de novembre. 

Destinataris: Professionals d'ASPANA.
Dates: 4 i 11 de novembre i 2 de desembre. 

Destinataris: Personal tècnic de Barcelona Activa.
Primera edició: 

Dates grup 1: 4, 11 i 25 maig i 1 de juny.
Dates grup 2:  5, 12, 19 i 26 de maig. 

Segona edició:
Dates grup 1: 16, 23, 30 de novembre i 14 de desembre.
Dates grup 2: 17 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre.
Dates grup 3: 19 i 26 de nevembre i 3 i 17 de desembre. 

Destinataris: professionals de Plena Inclusión Extremadura
Dates: 2 i 5 de novembre 

7. Hospital Vall d'Hebron: continguts accessibles pels pacients
 

8. ASPANA: 
 

9. Barcelona Activa

2. Curs la lectura a les biblioteques. Una eina per a l'accessibilitat

3. Curs online de creació literària en Lectura Fàcil

1.Extremadura

Destinataris: professionals de les biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya.
Biblioteques de Tarragona: 6 de setembre. 
Biblioteques de Terres de l'Ebre: 28 de setembre. 
Biblioteques de Barcelona: 27 d'octubre i 10 de novembre.
Biblioteques de Lleida: 4 de novembre. 
Biblioteques de Girona: 15 de novembre. 

1. Biblioteques inclusives
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https://www.vallhebron.com/ca
https://www.vallhebron.com/ca
https://www.vallhebron.com/ca


Destinataris: Biblioteques, entitats i centres escolars interessats en organitzar

Dates: 4, 11 i 18 de juny. 

Destinataris: mestres d'aula ordinaria i d'educació especial de Bogotà
Dates: 12 de gener. 

4. Curs dinamització lectora

      clubs de lectura i d'altres activitats de dinamització lectora amb llibres LF.

5. Curso Equidad Lectora: ¿Cómo mediar la lectura de los estudiantes 
con NEE?
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Manifiesto Día del Síndrome de Down 
Bono social
Guía entidades discapacidad
Ruta mercados
Ruta histórica
Voluntariado
Mochilas sensitivas 
Díptico sordoceguera
El deseo de María 

Guia de Biblioteques: any 2021

Informe discriminacions 2020
Diversos tríptics
Bases d'oposicions 

Programa Festa Major

Guia Rupit i Pruit 
Obres DIBA

Catàleg Serveis Joves 

1. Ayuntamiento de La Laguna

2. Departament de Cultura

3. Ajuntament de Barcelona

4. Ajuntament de Sant Boi

5. Diputació de Barcelona

6. Ajuntament de Tarragona

5. Adaptacions
5.1. Documents per a administracions
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https://repositori.lecturafacil.net/ca/node/857
https://repositori.lecturafacil.net/ca/node/832
https://repositori.lecturafacil.net/ca/node/833


Adaptació Web

Manual bon ús dels sistemes d'informació

Memòria 2020

Adaptació de diversos textos

Grans Actius 

Manifest 3 de maig

1. Federación Gallega de Daño Cerebral 

2. Suara Cooperativa

3. La Tutela

4. Fundación FUPAR

5. Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)

6. COCARMI

5.2. Documents per entitats socials  

Manifest 25N

Web

Guia de serveis i normes

Web Malalties transmissibles A-Z

7. Generalitat de Catalunya

8. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat  (IMPD)

9. Biblioteca Comarcal de Blanes

10. Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública
de Barcelona
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https://webs.aspb.cat/epidemiologia-transmissibles/


Resums argumentals 2020-2021

Invisibles i ocultes
La mirada LGTBI

Ciència Fricció
La màscara no menteix mai 

Isidorio Valcárcel, Sueó razón y José Miguel Ullán 
Gochka Macuga
Memoria porvenir
Moscoso Cosmos
Kaouru Katayama

Programa del festival

1. Liceu 

2. Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

3. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

4. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 

5. L'Altre Festival

5.3. Documents d'àmbit cultural

4 programes de mà del Festival Simbiòtic

Ampliació projecte energia escoles

Ajudes persones amb discapacitat

7. WeAct

8. Raons cooperativa

9. Fundació ONCE

24

https://repositori.lecturafacil.net/ca/node/868
https://repositori.lecturafacil.net/ca/node/826
https://repositori.lecturafacil.net/ca/node/865


5.4. Documents d'àmbit empresarial  

10 cursos online

3 guies
Consells fred
Guia serveis DIBA
Servei local de teleasistència

Curs de 5 mòduls

Guió càpsula per demanar una parada de bus
Serveis especials
Web accessibilitat

1. Cualtis

2. Tunstall Televida

3. Grupo SIFU

4. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Exposició temporal 

Exposició permanent

Exposició clima Mallorca
Exposició farinera

6. Museu Marítim de Mallorca

7. Museu d'Història de Manacor 

8. Kultura
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5.5. Altres adaptacions  

Monogràfic sobre el dol perinatal
Monogràfic sobre el dol per suïcidi 

Projecte Participa
Diversos qüestionaris 

Qüestionari sobre nutrició

1.Fundació Hospital

2. Fundació Guttmann

3. Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas
de la Comunitat Valenciana
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https://repositori.lecturafacil.net/ca/node/852

