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1. Presentació de les entitats
La Fundació AMPANS és una fundació que treballa per promoure l’educació,
la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat
intel·lectual, i també malaltia mental i altres col·lectius en risc d’exclusió, creant
i gestionant centres, serveis, programes i suports amb criteris d’excel·lència
acreditada. AMPANS acompanya i dóna suport a les persones i a les seves
famílies en serveis d’escola, d’educació especial, formació, treball, atenció
diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, lleure, esport i tutela,
fomentant l’autonomia i la igualtat d’oportunitats.
Els valors que promou la Fundació AMPANS en el conjunt de l’organització són
respecte, amabilitat i tracte humà, qualitat, professionalitat, responsabilitat i
compromís.

La Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny forma part de la Xarxa de
Biblioteques Municipals, gestionada per la Diputació de Barcelona i ofereix els
seus serveis a la població de Balsareny des de l’any 1964.
La Biblioteca esdevé un punt de trobada, de relació i de convivència on els
balsarenyencs troben un espai en xarxa on es connecta la cultura, la lectura, el
coneixement i la tecnologia amb la vida quotidiana. Per aconseguir aquests
objectius, la biblioteca disposa d’un important fons de llibres, revistes,
pel·lícules, música i, a més a més, realitza nombroses activitats de foment de la
lectura i també d’apropament a la cultura i a les noves tecnologies, a través de
cursos, clubs de lectura, activitats artístiques, recitals de poesia, concursos
literaris, narracions de contes per a infants, etc.. Col·labora amb altres
biblioteques, entitats i institucions locals i comarcals, per tal d’ ampliar la seva
oferta de fons i serveis.
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2. Dades entitats
2.1 Fundació AMPANS

NOM ENTITAT

Fundació Ampans

CIF

G08444671

ADREÇA

C/ Sant Rafael, 4

POBLACIÓ

Manresa

TELÈFON

93.827.23.00

FAX

93.827.21.38

CORREU ELECTRÒNIC

ampans@ampans.cat

PÀGINA WEB

www.ampans.cat

REPRESENTANT LEGAL

Toni Espinal Freixas

NIF

39.323.005-C

CÀRREC

Director

TELÈFON

93.827.23.00

FAX

93.827.21.38

CORREU ELECTRÒNIC

ampans@ampans.cat

08243
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2.2 Biblioteca Pere Casaldàliga

NOM ENTITAT

Biblioteca Pere Casaldàliga

CIF

P0801800D

ADREÇA

Carrer del Nord, 3

POBLACIÓ

Balsareny 08660

TELÈFON

93.839.62.60

FAX
CORREU ELECTRÒNIC b.balsareny@diba.cat
PÀGINA WEB

https://www.facebook.com/bibliotecaperecasaldaliga.balsareny/

REPRESENTANT
LEGAL

Ajuntament de Balsareny

NIF

P0801800D
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3. Descripció Projecte Club de Lectura Fàcil
El Club de Lectura Fàcil és un projecte que neix a finals del 2014 amb l’objectiu
de fomentar la lectura entre les persones amb discapacitat intel·lectual dins
d’un entorn comunitari, la Biblioteca.
Tal i com diu la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de
les Persones amb Discapacitat, signat el 13 de desembre de 2006, tothom ha
de tenir accés, en igualtat de condicions, els serveis i instal·lacions obertes el
públic. Així com, promoure altres formes adequades d’assistència i suport a les
persones amb discapacitat per assegurar-ne l’accés a la informació.
El Club de Lectura Fàcil aposta per la cohesió social unint forces i creant
xarxes entre entitats, sent realitat gràcies a la col·laboració entre la Fundació
AMPANS i la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny. Però no es limita
només aquestes, sinó que també implica altres aliats amb l’objectiu de fer el
projecte més enriquidor. Aliats que són part essencial del motor, el voluntariat.
El Club de Lectura Fàcil compta amb la dedicació altruista d’en Josep Estruel,
voluntari des dels inicis del Club, que juntament amb la bibliotecària i
l’educadora del centre ocupacional planifiquen i programen cada sessió. Junts
han fet créixer el Club, amb el valor afegit de fer-lo extensiu a d’altres entitats o
col·lectius a través del blog “Vivències a la Biblioteca Pere Casaldàliga de
Balsareny” creat i mantingut pel Josep.
El blog “Vivències a la Biblioteca Pere Casaldàliga” és una font d’aprenentatge
vivencial i pràctic, un espai on es recull les activitats complementaris
realitzades dins del Club. El blogpot ser d’interès i ajuda per altres entitats o
Clubs de lectura ja que en ell trobaran un seguit de recursos i experiències les
quals poden replicar.
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El Club de Lectura no solament va dirigit a persones amb discapacitat
intel·lectual, ans el contrari, té també com objectiu d’obrir-se i de convertir-se
en una nova oferta cultural per la població general. El Club de Lectura Fàcil,
se’n pot beneficiar qualsevol persona –nouvinguts, tercera edat,...-.
En definitiva, el Club de Lectura Fàcil va més enllà de ser solament una activitat
setmanal en un entorn comunitari, sinó que busca ser un Club innovador,
diferent i atractiu que fomenti la lectura i acosti la cultura a les persones amb
discapacitat intel·lectual i a tots aquells/es que ho vulguin. Es llegeix, es
comenta i

es comparteix opinions, es recita poesia, es convida escriptors

locals i autonòmics, s’escriu poesia,... i sempre es gaudeix de la lectura i la
cultura.
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4. Objectiu Club de Lectura Fàcil
El projecte es mou seguint dos blocs d’objectius. Per una banda, els objectius
relacionats pròpiament amb el Club de Lectura i els seus participants; i per altre
banda, els objectius relacionats amb la comunitat i servei a la societat.
Els objectius generals propis del Club de Lectura Fàcil són:
-

Fomentar la lectura entre les persones amb discapacitat intel·lectual

-

Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal

-

Potenciar una actitud reflexiva i crítica

-

Facilitar l’accés a un equipament cultural a les persones amb
discapacitat,

trencant així prejudicis preconcebuts per la població

general, sent presents amb normalitat dins de l’entorn.
-

Promocionar l’ús de la biblioteca i donar a conèixer com equipament
cultural.

-

Ampliar cercle de relacions socials externes al Centre.

Cal però també tenir present els objectius específics:
-

Mantenir la lectura i la comprensió.

-

Millorar la fluïdesa lectora respectant les normes de puntuació –pauses,
exclamacions, interrogacions, ...-

-

Conèixer diferents estils literaris i les seves característiques: poesia,
prosa i teatre.

-

Seguir el fil del relat: identificar els protagonistes, recordar ordre dels
fets,...

-

Potenciar el diàleg i la comunicació correcta dins del grup.

-

Recuperar, recordar o adquirir nous coneixements generals relacionats
amb l’obra -història, tradicions, política,...-
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I paral·lelament, l’equip coordinador del Projecte també es marca uns
objectius generals de caire social en benefici tan per les pròpies entitats com
a tercers, la població general. Aquests objectius són:
-

Aprendre i col·laborar en el marc de la reciprocitat entre entitats i
persones –font d’experiències, esforç de cooperació- .

-

Desenvolupar activitats amb impacte formatiu i transformador vers la
societat.

-

Contribuir a millorar l’entorn social, així com les institucions implicades
en el projecte.

-

Crear vincles que promouen l’aprenentatge mutu entre professionals de
diferents àmbits.

-

Ser font de recursos i activitats per altres experiències similars a través
del blog “Vivències a la Biblioteca Pere Casaldaliga”, compartint així
coneixement.

Estem doncs davant d’un Projecte ambiciós, aquest no és limita a desenvolupar
un Club de Lectura Fàcil -per si sol ja complicat-, sinó que a més a més vol
compartir-ho i fer-ho extensiu el màxim de gent possible.
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5. Desenvolupament Club de Lectura Fàcil
La dinàmica del Club de Lectura Fàcil respon a les necessitats del grup i a les
seves demandes, convertint-lo en una activitat accessible per tothom.
Les persones es reuneixen un cop a la setmana per llegir, comentar, valorar i
intercanviar impressions sobre l’obra. La lectura es realitza en veu alta
respectant els torns i treballant l’expressió oral i la comprensió lectora.
El grup està format per 8 persones amb discapacitat intel·lectual ateses al
Centre Ocupacional de la Fundació Ampans, una professional d’ Ampans amb
que juntament amb el voluntari, en Josep, i la bibliotecària exerceixen el rol de
facilitadors i dinamitzadors del Club. De forma puntual, també col·laboren
persones externes el grup, algunes elles participants del Club de Lectura dels
vespres de la biblioteca. Es demana la seva col·laboració en sessions
específiques, tals com recital de poesia o lectura de contes, entre altres.
Cada membre del grup disposa d’un exemplar del llibre. Tots els exemplars del
llibre estant en format de LF.
El llibre s’escull de forma consensuada amb tot el grup. Inici de curs, la
bibliotecària junt amb el voluntari, fan una proposta de llibres en format LF. En
aquesta proposta es té en compte les opinions i impressions recollides en el
curs anterior. Per fer la proposta es presenta: sinopsi del llibre, introducció breu
de l’autor. El propi grup escull els llibres a llegir i programa el Club de Lectura
Fàcil.
Cada sessió es llegeix, comenta i s’intercanvia opinions sobre el fragment del
llibre. Per comentar, valorar i intercanviar impressions sobre l’obra es disposa
d’un seguit de propostes d’activitats i documentació addicional preparada pel
voluntari. Aquest material es treballa dins de la mateixa sessió. A posteriori, el
propi voluntari redacta en el blog “Vivències a la Biblioteca Pere Casaldàliga”
el desenvolupament de la sessió, i posa a la disposició de tothom el material
utilitzat –dinàmiques, informació addicional, imatges,..-.

10

El blog és d’accés lliure i es pot consultar a:
https://vivenciesjosep.wordpress.com/2016/02/14/benvinguda/
També es destina algunes sessions del Club de Lectura, un cop finalitzat el
llibre, a consultar el blog. Aquest moment es converteix en espai de reflexió i
valoració per part de tots els membres del grup.
Els llibres llegits durant aquest 2 anys han estat:
-

L’ocell de la felicitat

-

Mary Poppins

-

Llibre de la selva

-

Diari d’Anna Frank

-

La volta al món

-

La trampa del foc

-

Les mateixes estrelles

-

Romeu i Julieta

Paral·lelament, tenint en compte l’època de l’any o demandes puntuals dels
participants es programa alguna activitat extraordinària. Algunes d’aquestes
han estat:
-

Recital de poesia per la Diada de Sant Jordi.
https://vivenciesjosep.wordpress.com/2016/04/20/1152/

-

Grup de conversa: Les nostres mans
https://vivenciesjosep.wordpress.com/2016/06/20/les-mans/

En aquestes activitats el rol de les persones amb discapacitat ha estat actiu.
Alguns d’ells han recitat les seves pròpies poesies, han exposat les seves
idees, han exposat els seus treballs,...
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5.1

Bloc “Vivències a la Biblioteca Pere Casaldàliga”

El blog està elaborat com a material complementari a les sessions que es duen
a terme en el Club de Lectura Fàcil.
Aquest blog l’ha creat la Biblioteca Pere Casaldàliga juntament amb el voluntari
del Club de Lectura Fàcil, Josep Estruel, qui és qui es dedica al manteniment
del mateix.
https://vivenciesjosep.wordpress.com/
Els objectius del blog són:
-

Esdevenir un suport als continguts dels llibres que es llegeixen, de
manera que ens permet contextualitzar el text en el temps,
geogràficament i aportar més informació als lectors.

-

Complementar els llibres amb material audiovisual (fotografies, vídeos,
etc.). Gairebé tot el material que s’inclou té caràcter documental i és fidel
al temps històric.

-

Deixar testimoni de les sessions de lectura, incorporant comentaris i
aportacions que fan els lectors. També s’incorporen fotografies
d’algunes d’elles.

-

Servir com a suport per activitats complementàries que es duen a terme
dins del Club, com ara sessions dedicades a la poesia. En aquest cas,
s’inclouen les poesies treballades i també les poesies que elaboren els
participants.

-

Esdevenir un recurs perquè els participants puguin compartir aquestes
sessions amb els seus familiars o altres companys. Igualment, ser una
eina pera altres clubs de lectura o altres col·lectius que el vulguin utilitzar
els seus continguts.
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Aquest blog s’actualitza setmanalment a mida que tenen lloc les sessions del
Club de Lectura Fàcil.. Quan es finalitza la lectura d’un llibre, es dedica una part
d’una sessió per mirar amb detall el blog
blo i repassar allò que hem
em llegit a partir
d’ell.
ell. Per altra part, també en ocasions s’ha utilitzat com a eina per fer la
presentació del proper llibre a llegir.
l
Tot seguit, plasmem algun exemple de publicacions del blog especificant
l’objectiu específic de treball.
Com a suport audiovisual:
audiovisual
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Com a suport per a la comprensió del text:
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Com a suport per a activitats paral·leles (poesia):
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6. Resultats obtinguts Club de Lectura Fàcil
Totes les parts implicades en el Projecte: participants Club de Lectura Fàcil,
voluntari Josep Estruel, voluntaris esporàdics, professionals, Biblioteca Pere
Casaldàliga i Centre Ocupacional d’ AMPANS estem molt orgullosos del Club
de Lectura Fàcil, a més tenint en compte com ha crescut i s’ha desenvolupat en
només dos anys d’existència.
Val a dir que les casualitats ben aprofitades permeten assolir noves metes, i
aquest va ser en part el procés que va fer néixer el Club de Lectura Fàcil. Un
cúmul de necessitats i oportunitats: per una banda, la necessitat de respondre
la demanda de crear un Club de Lectura Fàcil, d’oferir activitats de
manteniment de la lectoescriptura en format normalitzador i comunitari, les
ganes des de la Biblioteca de ser realment un recurs per tots i per totes,... I per
altre banda, l’oportunitat de tenir ganes d’unir coneixements, l’entusiasme de
persones com en Josep o les ganes de fer accessible els recursos a tothom.
Ara desprès de dos anys d’existència tenim evidències dels bons resultats
obtinguts en el Club de Lectura Fàcil.
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En relació a els participants:
Utilitzar la lectura com a font de plaer i 100% assolit.
enriquiment personal

Absentismes puntuals justificats.
Grup estable des dels inicis (sempre els
mateixos participants)
Participació I Concurs Booktuber LF
recomanació llibre.

Potenciar una actitud reflexiva i crítica

100% assolit. Els participants en algun
moment de la sessió expressen les seves
opinions

Fomentar la lectura entre les persones 100% assolit. En els 2 cursos s’han llegit
amb discapacitat intel·lectual

4

llibres/anual

combinat

amb

altres

activitats relacionades amb el contingut
del

llibre

o

activitats

extraordinàries

relacionades amb la cultura
Comprensió i expressió lectora

75%

assolit.

En

el

seguiment

dels

participants es recull i s’observa millora
en l’expressió lectora en tots/es – signes
de puntuació, entonació,..Facilitar l’accés a un equipament cultural 100% assolit.
a

les

persones

amb

discapacitat, Curs 2014-2015: 25 sessions

trencant així prejudicis preconcebuts per Curs 2015-2016: 30 sessions
la població general, sent presents amb Curs 2016-2017: fins octubre 7 sessions.
normalitat dins de l’entorn.
Promocionar l’ús de la biblioteca i donar a 25% assolit.
conèixer com equipament cultural.

Ús de forma autònoma del servei de
préstec de llibres, 2 persones del Club en
fan ús assidu.
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Ampliar

cercle

de

relacions

externes al Centre.

socials 50% assolit.
Voluntari Josep ha participat de totes les
sessions.
4 voluntaris per sessions esporàdiques.

En relació els professionals:
Promoure

l’aprenentatge

mutu

professionals de diferents àmbits.

entre 100% assolit.
Treball setmanal conjunt i reunions.
Seguretat per part dels professionals
Aprenentatge tracte persones DI
Aprenentatge adaptació material LF

Conèixer una nova realitat

100% assolit
Sessions setmanals Club
Satisfacció personal
Tracte en les persones amb DI veient les
capacitats de les persones.
Visita

per

part

del

voluntari

i

la

bibliotecària al Centre Ocupacional1

En relació a la societat:
Aprendre i col·laborar en el marc de la 100% assolit.
reciprocitat

entre

entitats

–font Noves vies de col·laboració:

d’experiències, esforç de cooperació, Casal d’Estiu de Balsareny2
ajuda mútua- .

Exposició de pintures 3

1

Annex n. 1. Visita de l’equip de la Biblioteca al Centre Ocupacional La Llum
Annex n. 2 Sessió Casal d’Estiu de Balsareny
3
Annex n. 3 Exposicions Pintures
2
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Desenvolupar

activitats

amb

impacte 75% assolit.

formatiu i transformador vers la societat

Participació I Concurs LF Booktuber LF. 4
vídeos publicats4
Publicacions diverses en el Facebook d’
AMPANS relacionades en el Club de
Lectura i/o promovent la lectura entre els
seguidors 5
Sol•licitud del programa “Lletres a les
aules” pel curs 2017 per compartir sessió
amb Núria Martins. Sessió oberta a la
població general.
Consolidar l’ús del format LF en les
entitats implicades 6

Contribuir a millorar l’entorn social, així % assolit.
com les institucions implicades en el Replica del Club de Lectura Fàcil amb la
projecte.

Biblioteca Pare Ignasi Casanovas de
Santpedor per poder-ho oferir a més
gent.

Ser font de recursos i activitats per altres 100%
experiències similars a través del blog Creació i manteniment setmanal del blog.
“Vivències
Casaldaliga”,

a

la

Biblioteca
compartint

Pere Comentaris positius rebuts dins del blog
així

coneixement.

4

Annex n.4 Concurs Booktuber LF
https://www.facebook.com/ampans
6
Fundació AMPANS ha creat una comissió transversal per desplegar el format LF en tota la
documentació. En l’actualitat, alguns documents en LF són: RRI, Manual d’acollida, Codi d’Ètica,....
5
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7. Objectius futur Club de Lectura Fàcil
Fa 2 anys vàrem iniciar el Club de Lectura Fàcil molt entusiasme. Totes les
parts implicades estàvem i estem convençuts que les persones amb
discapacitat han de poder accedir i gaudir dels recursos comunitaris de l’entorn
com un ciutadà més.
Hem avançat però volem continuar fent passos endavant i per aquest motiu
tenim clar que hem de seguir treballant en aquesta línia, donant resposta els
desitjos de les persones a les quals atenem i fent partícips d’aquests avenços a
la resta de la societat, involucrant-los i donant-los també l’oportunitat
d’aprendre tots junts els uns dels altres.
A dia d’avui els objectius del futur els tenim clars: continuar oferint el Club de
Lectura Fàcil, mantenir viu el blog “Vivències a la Biblioteca Pere Casaldaliga
de Balsareny”, ampliar els Clubs de Lectura Fàcil en el territori proper –altres
poblacions on AMPANS té serveis d’atenció a les persones-, promoure la
participació de persones externes a la Fundació –habitants de Balsareny- en el
nostre Club de Lectura Fàcil, implicar més agents col·laboradors, impulsar
sessions compartides amb escriptors locals o autonòmics, fomentar l’hàbit de la
lectura en les persones amb discapacitat intel·lectual,... i per suposat continuar
gaudint de la lectura els dilluns en companyia del nostre gran amic Josep
Estruel, molt més que un voluntari, un gran amic que sense ell tot això no
hagués estat possible.
.
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8. Annexos.
8.1 Annex 1. Visita al Centre Ocupacional La Llum
El 17 de juny d’aquest any els professionals de la Biblioteca Pere Casaldaliga
visiten al Centre Ocupacional La Llum. Venen l’Ana, la bibliotecària i en Josep,
el voluntari. La visita és rebuda pel grup participant del Club de Lectura.
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8.2 Annex 2. Col·laboració Casal d’Estiu de Balsareny
Fruit del Club de Lectura Fàcil, la Biblioteca i al Centre Ocupacional d’
AMPANS inicien una nova col•laboració el juliol del 2015. La col•laboració té
com objectiu continuar sent present en la comunitat fent valdré les capacitats
de les persones. Dins d’aquest marc un grup de 8 persones amb discapacitat
dinamitzen, dinamitzen 3 tallers pels nens/es del Casal d’estiu de Balsareny,
exercint ells/es de monitors/es. L’experiència es repeteix l’estiu 2016.
Taller “Fem un tres en ratlla junts?”. Juliol 2015

Taller “Aprenem junts a fer paper”. Juliol 2016
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8.3 Annex 3. Exposició Pintures
El taller d’expressió plàstica del Centre Ocupacional La Llum exposa algunes
de les seves obres a la Biblioteca Pere Casaldaliga de Balsareny.

Exposició “Les meravelles del món i Balsareny”. Juny 2014

Exposició “Les nostres esglésies”. Octubre 2016
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8.4 Annex 4. Concurs Booktuber LF
Participació voluntària d’alguns participants del Club de Lectura Fàcil en el I
Concurs Booktuber LF.
El Jordi ens recomana “La volta el món en 80 dies”.
https://www.youtube.com/watch?v=E2Q0WRd_NEo
L’Enric ens recomana “El llibre de la selva”
https://www.youtube.com/watch?v=5sQ-RnNfen4
L’Ignasi ens recomana “Anna Frank”
https://www.youtube.com/watch?v=sDVpq4clkyM&feature=youtu.be
La Mercè ens recomana “Mary Poppins” i el Joan Anton ens recomana “’Anna
Frank”
https://www.youtube.com/watch?v=bDggIsaFUmk&feature=youtu.be
Aquest vídeos durant el mes d’agost també s’editen el facebook d’ AMPANS.
Cada setmana es publica un dels vídeos.
https://www.facebook.com/ampans

8.5 Annex 5. Concurs Booktuber LF
Material gràfic vídeo “Club de Lectura Fàcil”
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