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1

Llibres de Lectura Fàcil

1.1. Novetats editorials
El catàleg de llibres editats en format Lectura Fàcil ha arribat als 120 títols (75 en
català i 45 en castellà). Durant l’any 2010, l’Associació Lectura Fàcil ha coordinat
l’adaptació a LF amb les corresponents lectures de prova, i ha atorgat el logotip LF
als següents títols:
LA MAR DE FÀCIL
Col·lecció Aktual

L’Aigua del Rif (Montse Flores)
Història del paper (Rebeca Garcia Palomeque)
Colección Aktual

Ana Frank, su vida (Marian Hoefnagel)
Ola de calor (René Appel)
Historia del papel (Rebeca Garcia Palomeque)
El agua del Rif (Montse Flores)

PUBLICACIONS L’ABADIA DE MONTSERRAT
Col·lecció Llegim

Les mateixes estrelles (Núria Martí)
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CASTELLNOU / ALMADRABA
Col·lecció Kalafat / Colección Kalafate

El gos dels Baskerville/ El perro de los Baskerville (A.C. Doyle, versió de
Núria Pradas )
El misteri de l’habitació groga / El misterio del cuarto amarillo (G. Leroux,
versió de David Fernández)
L’home invisible / El hombre invisible (H.G. Wells, versió de José Aranda)

LIBROS DEL ZORRO ROJO
Col·lecció Cuentos del mundo

La princesa y el topo. Cuento del Cáucaso (versió de Ramon Girona)
Nada es lo que parece. Cuento del norte de África (versió de Ramon Girona)

PUBLICACIONS L’ABADIA DE MONTSERRAT
Col·lecció L’Onada /

La princesa malalta (versió de M.C. Bernal i C. Rubio)
L’Elionor i les oquetes del rei Mahó (versió de M.C. Bernal i C. Rubio)
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ALQUERÍA EDITORIAL
Colección Nuestras Protagonistas

La princesa que estaba enferma (versió de M.C. Bernal i C. Rubio)
Leonor y las ocas del rey Mahón (versió de M.C. Bernal i C. Rubio)

EDITOTIAL SIRPUS
Col·lecció Entre dos mons

Mites i llegendes de la Grècia antiga (Eugènia Salvador)
Llegendes argentines (Carlos Clavero)
Llegendes mexicanes (María Rosa Solsona)

LLIBRE OBERT

Shiru, la cabra de Bàseri. Conte nepalí
Shiru, la cabra de Báseri. Cuento nepalí

Llibre solidari
L’ALF col·labora amb l’editorial Llibre Obert, que destina el 20% dels beneficis de
cada llibre venut a la construcció de millors equipaments en el poble de Bàseri
(Nepal). El llibre és un conte narrat i il·lustrat pels habitants de Bàseri. El llibre ve
acompanyat d’un pòster amb fotografies i d’un DVD on s’explica el dia a dia dels
habitants de Bàseri.

Associació Lectura Fàcil · Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona · Tel. 93 310 76 94 · Fax 93 319 78 74
www.lecturafacil.net · lecturafacil@cobdc.org

5

Revisió del les directrius de Lectura Fàcil de l’IFLA
La Federació Internacional d’Associacions Bibliotecàries (IFLA) ha revisat les
directrius per a l’elaboració de materials en Lectura Fàcil. En aquesta nova versió,
l’IFLA reconeix a l’Associació Lectura Fàcil com a únic representant LF a l’estat
espanyol. Tots els documents elaborats per l’ALF es basen en aquestes directrius
internacionals.
Consultar directrius IFLA (en anglès):
http://www.ifla.org/files/hq/publications/professional-report/120.pdf

1.2. Presentacions i trobades amb autors
Presentació del llibre Tant de gust… senyora Anglada (22/03/2010)
El 22 d’abril, vigília de Sant Jordi, es va presentar el llibre Tant de gust… senyora
Anglada a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. A l’acte hi van intervenir les
autores, M. Carme Bernal i Carme Rubio, i el regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Figueres, Richard Elelman. Publicat per l’Abadia de Montserrat, el llibre és un recull
de l’obra literària i de notes biogràfiques de Maria Àngels Anglada.
Trobada amb Montse Flores Pallarès (30/03/2010)
Un centenar de persones van assistir a la presentació del llibre L’aigua del Rif de
Montse Flores Pallarès i amb il·lustracions de Jonatan Arias, a la biblioteca Mestre
Martí Tauler de Rubí. Entre el nombrós públic hi havia molts alumnes de l’autora.
Montse Flores ha estat professora de català per a adults al Consorci per a la
Normalització Lingüística i des de 2006 és professora d’institut d’ensenyament
secundari.

Acte de presentació de L’aigua del Rif
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Presentació de “Les mateixes estrelles” (21/05/2010)
Núria Martí Constans va presentar la novel·la Les mateixes estrelles, guanyadora del
Premi de novel·la curta Lectura Fàcil convocat pel Servei Lingüístic de CCOO, a la
Llibreria 22 de Girona. El llibre està publicat per Publicacions de l'Abadia de
Montserrat. A l'acte també hi van intervenir Bartomeu Compte, secretari general de
CCOO de les comarques gironines i Jenni Rodà, del servei lingüístic del sindicat.
“Les mateixes estrelles” a Cassà de la Selva (9/06/2010)
Núria Martí va parlar del seu llibre Les mateixes estrelles (editorial Publicacions de
l’Abadia de Montserrat) a la tertúlia que el CPNL de Cassà de la Selva va organitzar
com a acte de fi de curs. El llibre va guanyar el I Premi de Novel·la Curta de Lectura
Fàcil impulsat pel Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya.
Presentacions de “Shiru, la cabra de Bàseri” (juny 2010)
Beceite (Terol) i Corbera d’Ebre van acollir una exposició de dibuixos i un col·loqui
amb projecció de diapositives sobre el llibre Shiru, la cabra de Bàseri de l’editorial
Llibre Obert. El conte elaborat pels habitants de Bàseri, una petita comunitat de
Nepal, narra la història d’una nena que gràcies a una cabra venç la seva madrastra i
es casa amb un príncep. Llibre Obert destina el 20% dels beneficis de cada llibre
venut a la construcció de millors equipaments al poble de Bàseri.
Montse Flores signa a la Setmana del llibre en català
(18/09/2010)
L’autora de L’aigua del Rif, Montse Flores, va signar
exemplars del llibre durant la Setmana del llibre en català, al
recinte del Parc de la Ciutadella. Aquest llibre està editat
per La Mar de Fàcil dins la col·lecció Aktual.
L’ALF en el Salón del libro infantil y juvenil de Madrid (16 i 17/12/2010)
La Lectura Fàcil va ser present en tres actes en el Salón del libro infantil y juvenil de
Madrid, celebrat en el Centro Cultural Galileo.
En una taula rodona, Elena O’Callaghan, autora de llibres de Lectura Fàcil, Dolors
Rius, editora de Castellnou i Almadraba, i Eugènia Salvador, codirectora de l’ALF,
van debatre sobre les possibilitats i potencialitats dels llibres de Lectura Fàcil. Sara
Moreno, presidenta del Consejo General del Libro, va moderar l’acte.
El divendres 17 de desembre es va organitzar un taller de tècniques de redacció en
Lectura Fàcil, a càrrec d’Eugènia Salvador, per a alumnes del Màster en Educació de
la UAM. L’actriu Carmen Arribas va fer un taller infantil de manualitats sobre “La
isla del tesoro”.
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La 34ª edició del Salón del libro infantil y juvenil de Madrid estava organitzada pel
Consejo General del Libro Infantil y Juvenil, amb la col·laboració del Ministeri de
Cultura, la Comunitat de Madrid i la Junta Municipal de Chamberí.

Taller de tècniques de redacció LF per a alumnes del Màster
en Educació de la UAM

1.3. Llibreries
Des de l’Associació Lectura Fàcil (ALF) continuem amb la tasca d’ampliar la xarxa
de llibreries de referència de les publicacions en LF, iniciada l’any 2006. Durant el
2010 la xarxa s’ha ampliat fora de Catalunya, amb llibreries a Ourense i Madrid. La
xarxa de referència consta actualment de 24 llibreries.
Els llibreters i llibreteres de la Xarxa són persones especialment compromeses en la
promoció de la Lectura Fàcil. Són punts de referència per als lectors que cerquen
llibres de LF, que, tot i estar en els circuits habituals de distribució, no sempre tenen
la visibilitat que es mereixen. La Xarxa és imprescindible per tal d’aconseguir una
major difusió dels llibres de Lectura Fàcil en el territori català.
Llibreria Bertrand: Rambla Catalunya, 37. Barcelona
Llibreria Dalmasses: Jacint Verdaguer, 5. Mollerussa
Saltamartí: Canonge Barnera, 78. Badalona
El Full: Guifré, 109. Badalona
Bolibloc: Sant Quintí, 39, Barcelona
La Ploma: Sicília 332, Barcelona
Abacus: París, 204, Barcelona
Marú: Malats, 11, Barcelona
Claret: Roger de Llúria, 5, Barcelona
La Central del Raval: Elisabets, 6, Barcelona
Baïbars: Muntaner, 337, Barcelona
Petit Príncep: Consell de Cent, 226, Barcelona
La Gralla: Pl. dels Cabrits, 5, Granollers
Robafaves: Nou 9, Mataró
Paes: Av. Concòrdia, 67, Sabadell
Els Quatre Gats: Sant Josep, 64-66, Sant Celoni
Carrer Major: Major, 1, St. Coloma de Gramenet
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La Tralla: Riera, 5, Vic
Llibreria 22: Hortes, 22, Girona
Racó del llibre Dr. Robert, 12, Rubí. Pertany al grup de llibreries Bestiari.
Llibreria Empúries Álvarez de Castro, 6, Girona
Zampacontos Santo Domingo. Galerías Sol. Local 21, Ourense
El dragón lector, Sagunto, 20, Madrid
Librería Kirikú y la bruja, Rafael Salazar Alonso, 17, Madrid

2

Difusió i comunicació

2.1

Presentacions i conferències

Presentació a l’Institut Guttmann (8/02/2010)
L'ALF va presentar els llibres i el projecte LF en una sessió informativa dirigida a
professionals de l'àrea neuropsicosocial (logopedes, neuropsicòlegs, psicòlegs i
treballadors socials) de l’Institut Guttmann. Els llibres LF són una eina d’estímul en
casos de desordre de la parla, com l’afàsia.
Presentació “La Lectura Fàcil com a suport a l'aprenentatge” (19/02/2010)
L’ALF va organitzar la presentació “La Lectura Fàcil com a suport a l'aprenentatge
de les competències bàsiques”, a càrrec de Mª Àngels Sellés, professora de l’USEE
(Unitat de Suport a l’Educació Especial) de l’IES Maragall de Barcelona. L’acte va
reunir prop de 60 persones a la Biblioteca Francesca Bonnemasion de Barcelona.
Psicopedagogs, mestres de CEIPs, USEEs i CREDAs, logopedes i d'altres
professionals del món educatiu i associatiu van conèixer el treball que Sellés du a
terme amb alumnes amb diferents discapacitats (Síndrome de Down, Síndrome X
Fràgil, etc.) A partir de la lectura de llibres LF, treballen competències curriculars
bàsiques (capacitats comunicatives, llengua, literatura, matemàtiques, història,
geografia, etc.) El principal objectiu és fomentar el gust per la lectura entre aquests
adolescents i contribuir a consolidar els seus coneixements. Això fomenta
l'autoestima i predisposició cap a la lectura dels alumnes amb dificultats.

Presentació “La Lectura Fàcil com a suport a l'aprenentatge”
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Presentació a Monzón (Osca) (25/02/2010)
L'ALF va presentar el projecte Lectura Fàcil al CPR (Centro de Profesores y
Recursos) de Monzón (Osca). Amb la presentació “¿Podemos hacer nuevos lectores
con libros de Lectura Fácil?”, Eugènia Salvador va donar a conèixer els llibres LF
com a recurs per estimular la lectura en alumnes d'educació infantil, primària i
secundària. L'acte va ser organitzat pel CPR Monzón.
Presentació a la biblioteca Biblioteca Pública de Tarragona (7/04/2010)
L’ALF va oferir una xerrada a la biblioteca Pública de Tarragona sobre els llibres LF
i el funcionament dels clubs de Lectura Fàcil. La biblioteca està interessada en iniciar
un club de Lectura Fàcil.
El català, llengua d’acollida (19/05/2010)
El Voluntariat per la llengua del CNL de Sabadell i la Fundació Club Natació
Sabadell van organitzar un acte sobre experiències personals en l’ús del català com a
llengua d’integració social i cultural.
A l’acte hi va participar Montse Flores, que va explicar la seva experiència com a
ensenyant d’una llengua d’acollida i va presentar el seu llibre L’aigua del Rif, on es
narra la història d’integració d’un noi magrebí a Catalunya.
La Lectura Fàcil a Andorra (14/06/2010)
L’ALF va presentar el projecte Lectura Fàcil al Principat d’Andorra, en col·laboració
amb l’Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes d’Andorra (ABADA).
Durant la presentació, a càrrec de la codirectora de l’ALF Eugènia Salvador, es van
explicar els conceptes i objectius de la Lectura Fàcil, i es va donar a conèixer els
llibres LF. Aquesta era la primera vegada que el projecte Lectura Fàcil es presentava
al Principat d’Andorra.
Presentació de la Llei de Serveis Socials en Lectura Fàcil (17/06/2010)
L’ALF i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
(DASC) van presentar la col·lecció Lectura Fàcil i el primer número de la col·lecció, la
Llei de serveis socials en Lectura Fàcil. L’objectiu de la col·lecció és adaptar textos
normatius en serveis socials al format de LF, per tal de fer-los accessibles per a tota
la ciutadania.
Jordi Rustullet, secretari general del DASC, va presentar l’acte, i va destacar la tasca
de l’Administració en favor de buscar altres vies com la Lectura Fàcil per fer arribar
la informació a tota la ciutadania. Eugènica Salvador va exposar les característiques
d’aquests materials, i Marc Simó, director de l’Àrea d’Integració Social de la
Fundació “La Caixa”.
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El divulgador i director científic de la Fundació “la Caixa”, Jorge Wagensberg, va
oferir una conferència sobre el goig intel·lectual d’aprendre.

Conferència a càrrec de Jorge Wagensberg

La Carta de la Ciutadania de Lleida, en Lectura
Fàcil (20/09/2010)
La Lectura Fàcil arriba per primera vegada a les
institucions de Lleida. L’Ajuntament de La Paeria va
presentar la Carta de la Ciutadania de Lleida en Lectura
Fàcil.
Segons la regidora de Drets Civils, Immigració i
Cooperació, Mª Rosa Ball, amb aquesta adaptació es
pretén arribar al conjunt de la població de manera
entenedora i senzilla. El text també s’ha adaptat a Braille.

Girona amb la Lectura Fàcil (28/12/2010)
L’Ajuntament de Girona ha presentat el Projecte Lectura Fàcil. L’objectiu d’aquest
projecte és fomentar la Lectura Fàcil, donant suport a iniciatives que ja existien a la
ciutat i creant-ne de noves. Entre d’altres intervencions, s’ampliaran els fons de
llibres LF a les biblioteques de la ciutat, es crearan clubs de Lectura Fàcil i es donarà
suport als voluntaris de les activitats de LF.
Fins ara, ja s'ha impulsat la creació de 7 clubs de lectura, s'han aprovat dos convenis
amb residències de gent gran i s'ha consolidat el grup de Voluntaris per la lectura.
El Projecte es va aprovar en el ple de l’Ajuntament el 25 de novembre, i es va
presentar en roda de premsa el 28 de desembre. Hi van assistir Lluïsa Faxedas,
Regidora de Cultura i Educació, i els representats de les entitats amb les que
l’Ajuntament ha signat un conveni per promoure la Lectura Fàcil, la residència
Sanitas i la residència Palau de Girona.
Carme Mayol, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil, també hi va ser present.
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L’ALF ja havia realitzat una presentació i un taller amb els materials LF a Girona el
passat 26 de novembre. En aquest acte hi va intervenir Miquel Sitjar i Serra,
Director dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, i Lluïsa Faxedas, Regidora de Cultura i
Educació de l’Ajuntament de Girona.

Roda de premsa per presentar el projecte LF a Girona

Jornada de treball LF a Lleida (21/12/2010)
La biblioteca Pública de Lleida va acollir el 21 de desembre la Jornada de Treball de
Lectura Fàcil promoguda per la Subdirecció General de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya.
Carme Mayol, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil, va exposar el projecte LF
als més de 20 representants de les biblioteques de Lleida. També s’hi van presentar
experiències pràctiques sobre l’ús dels materials de Lectura Fàcil. En l’exposició hi
van intervenir:
- Mercè Segarra directora de la Biblioteca Marquès d’Olivart (Les Borges
Blanques), que va exposar l’experiència dels diferents Clubs LF, dins i fora de
la biblioteca, que han sorgit a la població gràcies al Pla Pilot de LF
2009/2010.
- Dolors Forcada i Montse Mora de la Biblioteca Joaquim Montoy (Alcarràs)
presentaren tot el procés de creació d’un Club de LF.

Assistents a la jornada de treball LF a Lleida
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2.2

Jornades i congressos

Escola d’Hivern de la Biblioteca Pública (2/02/2010)
La Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB va acollir la 6a edició de
l'Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública. Algunes de les bones pràctiques que es
van presentar en el curs "La biblioteca com a dinamitzadora social" tenien la Lectura
Fàcil com a fil conductor. Dolors Forcada, directora de la biblioteca Joaquim
Montoy d'Alcarràs, va presentar el club de Lectura Fàcil que s'organitza a la
biblioteca per a persones immigrants.
Irene Prades, directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, va presentar
"Biblioteca sense parets: biblioteca pública i discapacitats"; i Imma Casals, directora
de la Biblioteca Casacuberta de Badalona va parlar del projecte "Llegim Junts: Servei
de lectura i narració de contes als centres d'avis i discapacitats físics i psíquics de
Badalona".
L'Associació Lectura Fàcil també hi va tenir un estand per donar a conèixer els
llibres LF.

Estand de llibres LF a l’Escola d’Hivern de la Biblioteca Pública

III Jornada Biblioteca pública i immigració (22/02/2010)
L’ALF va tenir un estand amb llibres LF a la III Jornada de Biblioteca Pública i
Immigració, que es va celebrar a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.
Taller de Lectura Fàcil a la Fundació ONCE (26/03/2010)
La Fundació ONCE va organitzar el Taller Lectura Fácil “Metodología de
elaboración de materiales y análisis de la experiencia de usuario”.
Eugènia Salvador, codirectora de l'ALF, Mats Ahlsén, editor de la publicació sueca 8
Sidor de notícies en Lectura Fàcil, i Juan José Salado, director de la Fundación
Cuidadanía d’Extremadura, van participar a la taula rodona sobre experiències
nacionals i internacionals a l'entorn de la Lectura Fàcil. Salvador va destacar que el
repte es troba en donar a conèixer a la gent aquest tipus de publicacions, i fer veure
a les editorials que és un material necessari, ja que es calcula que el 30% o més de la
població té dificultats lectores.
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Tots els ponents van valorar la importància d’oferir informació en Lectura Fàcil per
a persones amb problemes de comprensió o que estiguin aprenent l’idioma. Amb
aquest objectiu es va presentar el portal www.noticiasfacil.es, amb notícies,
reportatge, guies, etc. redactades en LF.
12es Jornades Catalanes de Documentació (19/05/2010)
Dins la sessió "Usos i Espais" de les 12es Jornades Catalanes de Documentació, es
va presentar la comunicació "Pla pilot de Lectura Fàcil a les biblioteques públiques
de Catalunya", de les autores Joana Casas Poves, responsable de promoció de la
lectura de la Subdirecció General de Biblioteques del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i Anna Pérez Comamala,
col·laboradora de l'ALF.
Seminari d’integració social per persones amb discapacitat (15/10/2010)
L’ALF va participar en el “II Seminario de Integración y Promoción social de
personas con discapacidad a través de actividades culturales y/o artísticas”,
organitzat per la Asociación Argadini amb el suport de Fundación Orange,
Fundación Seur i Fundación ONCE. L’acte es va celebrar a l’aula magna de la
Facultat d’Educació de la Universidad Complutense de Madrid.
La ponència de l’Associació, a càrrec d’Eugènia Salvador, es va centrar en la Lectura
Fàcil, com un pas més per aconseguir la inclusió social.
Premios Literarios Rosetta
Després del seminari, i a la mateixa aula magna, es van entregar els Premis del “3r
Certamen Literario Rosetta para personas con discapacidad intelectual o trastornos
del espectro del autismo”.
Iván Agengo, alumne de l’USEE (Unitat de Suport a l'Educació Especial) de l'IES
Maragall de Barcelona, va guanyar el primer premi de poesia individual amb el
poema “Animales del mundo”.
Les obres premiades en totes les categories (poesia individual, poesia grupal,
narrativa individual, narrativa grupal, altres formats individual i altres formats
grupal) es van publicar en el seu format original i en Lectura Fàcil. El disseny i la
coordinació del llibre va anar a càrrec de Fundación Orange.
Jornada “Fomentem la lectura amb LF” (10/11/2010)
Més de 150 persones del món bibliotecari, educatiu i social van assistir a la Jornada
“Fomentem la lectura amb Lectura Fàcil”, el 10 de novembre a la Biblioteca Jaume
Fuster de Barcelona. El Grup de Treball de Lectura Fàcil del Col·legi de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya va organitzar l’acte, en col·laboració
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amb l’Associació Lectura Fàcil, el Consorci de Biblioteques de
Barcelona i el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
La jornada va servir per compartir experiències sobre l’ús dels materials de Lectura
Fàcil en diferents àmbits: escoles, biblioteques i un centre penitenciari, i per a
diferents públics: gent gran, persones amb discapacitat intel·lectual, alumnes
nouvinguts, alumnes amb trastorns d’aprenentatge, població immigrada, reclusos,
etc.
L’èxit de la jornada va quedar palès en el nombre d’assistents i en la diversitat
d’assistents, que procedien del sector educatiu, bibliotecari i de diferents entitats de
l’àmbit social.
S’hi van presentar 7 experiències diferents:
1. Protocol per crear un club de Lectura Fàcil. Imma Casals, directora de la
Biblioteca Can Casacuberta de Badalona, va presentar pautes per crear clubs
de Lectura Fàcil i va destacar el recolzament que les biblioteques públiques
ofereixen a les entitats que volen crear un Club LF.
2. Binding Project: Entrenament per a superar les dificultats lectores.
Montse Garcia, presidenta de l’Associació Avesedari, va presentar el projecte
Binding, una eina per detectar dificultats lectores en els alumnes, a partir de
la velocitat lectora. En aquest sentit, la Lectura Fàcil ajuda aquests nens a
augmentar la velocitat i a comprendre millor el que llegeixen.
3. Club de lectura Fàcil a la presó. Montse Flores, professora d’institut
d’ensenyament secundari i autora de llibre LF “L’aigua del Rif”, va presentar
la seva experiència com a dinamitzadora del club LF de la presó Model i la
bona acollida de la iniciativa entre els presos amb pocs hàbits lectors.
4. El projecte de treball sobre La fletxa negra. Tessa Julià, professora de
suport de la USEE de l’INS de Terrassa, va explicar l’experiència educativa
amb el llibre adaptat a Lectura Fàcil per Jaume Serra, “La Fletxa negra”.
Motivats per la lectura del llibre, els alumnes van preparar una pel·lícula.
5. Algunes reflexions a l'entorn de la dinamització lectora de grups
d'immigrants. Rocío Ávila, conductora del club LF de la Biblioteca Mestre
Martí Tauler de Rubí, va destacar el paper dels llibres LF i del club com a
porta d’accés a la lectura de llibres no adaptats.
6. Llegir, esforç i integració. La Biblioteca de Viladecans va presentar el seu
club de LF amb persones amb discapacitat intel·lectual. Miguel Cano,
pedagog i conductor del club, va destacar la força integradora de l’activitat en
la qual hi participen alumnes del Taller Ocupacional Caviga.
7. La lectura fàcil com a eina d'envelliment actiu. La Biblioteca Bisbe
Morgades i l’Hospital de Dia de Manlleu realitzen conjuntament un Taller LF
per a gent gran. Núria Silvestre, directora de la biblioteca, va destacar la
necessitat de llibre LF entre aquest col·lectiu, com a eina per fomentar la
memòria i ajudar a mantenir la capacitat cognitiva.
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Anna Pérez, col·laboradora de l’ALF, va presentar el Pla Pilot de foment de la
Lectura Fàcil, un pla de promoció de la LF a tot el territori català, amb el suport de
la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Les
poblacions de Tortosa, Les Borges Blanques, Palamós i Ripollet van acollir el Pla
durant el període 2009-2010. En total es van crear 19 clubs de Lectura Fàcil.
La jornada va concloure amb la projecció dels vídeos que l’Associació Lectura Fàcil
ha fet sobre algunes de les experiència de Clubs LF.

Jornada “Fomentem la lectura amb LF”

Jornada sobre Dislèxia (13/11/2010)
L’ALF va participar en la “8ª Jornada sobre Dislèxia a Catalunya”, organitzada per
l’Associació Catalana de Dislèxia (ACD). Eugènia Salvador va presentar els materials
de Lectura Fàcil com una eina d’accés a la lectura i a la comprensió per a persones
amb trastorns de l’aprenentatge, com és la dislèxia.
Amb aquesta jornada, l’ACD va voler destacar les necessitats especials que tenen els
alumnes amb dislèxia i reivindicar una ajuda a l’hora de seguir les classes i fer els
exàmens.

Presentació del projecte LF a la Jornada sobre
dislèxia
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Jornada “Hacia una sociedad inclusiva para todas las personas” (24/11/2010)
L’ALF va participar en la Jornada “Hacia una sociedad inclusiva para todas las
personas”, organitzada pel Comité de Representantes de Personas con Discapacidad
de Navarra (CORMIN) i el govern de Navarra. L’acte
formava part de la setmana de la discapacitat a Navarra
i del I Plan de atención integral a la discapacidad 20102013, elaborat pel Departamento de Asuntos Sociales
del Gobierno de Navarra.
L’ALF ha va presentar la ponència “El acceso
universal a la comunicación a través de la Lectura
Fácil”
Curs: el TANV i altres trastorns en l’aprenentatge (25-26/11/2010)
L’ALF va estar present amb un estand de llibres al curs sobre trastorns en
l’aprenentatge que va organitzar l’Associació TANV (Trastorns de l’aprenentatge no
verbal).
5è Congrés de Convivència a la ciutat a Lleida (14/12/2010)
L’Associació Lectura Fàcil va participar en el “5è Congrés de Convivència a la
ciutat”, celebrat a la Canonja de la Seu Vella de Lleida, amb la presentació “Accés al
coneixement”. Al llarg del dia s’hi van celebrar diverses conferències sobre la
convivència i els drets socials de les persones a la ciutat. La Regidoria de Drets
Civils, Cooperació i Immigració de l’Ajuntament de Lleida va organitzar aquest
congrés.

2.3

La Lectura Fàcil als mitjans

Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad (desembre 2009)
El número 68 del Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad va publicar l’article
La Lectura Fácil: un proyecto a favor de la inclusió social, d’Eugènia Salvador, on fa
un repàs dels fonaments i els objectius de la Lectura Fàcil. El Real Patronato sobre
Discapacidad és un organisme autònom adscrit al Ministerio de Sanidad y Política
Social, que treballa a favor de la inserció social de persones amb discapacitat.
Delibros (març 2010)
Delibros dedica un article als clubs de lectura, entre els quals destaca els clubs de
Lectura Fàcil que s’organitzen a Catalunya. Podeu llegir l’article a: Clubes de lectura:
tradicionales, especializados o virtuales.
Associació Lectura Fàcil · Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona · Tel. 93 310 76 94 · Fax 93 319 78 74
www.lecturafacil.net · lecturafacil@cobdc.org

17

L’hora del lector (Canal 33)
El periodista Víctor Amela parla dels llibres de Lectura Fàcil en el programa "L'hora
del lector" del Canal 33, emès el divendres 7 de maig (a partir del minut 53) i el 18
de juny (a partir del minut 12). Els vídeos es poden veure en aquest link:
http://www.tv3.cat/lhoradellector/videos
La Vanguardia (10/05/2010)
La Vanguardia va publicar el 10 de maig, l’article “Sin rodeos” signat per Magí
Camps, sobre la necessitat d'utilitzar un llenguatge planer per aconseguir una
comunicació clara i directa, i sobre la feina de l'Associació Lectura Fàcil.
80 grams. Ràdio Ciutat de Badalona ( 17/05/2010)
El programa de ràdio 80 grams de Ràdio Ciutat de Badalona va entrevistar Elisabet
Serra, responsable de comunicació de l’ALF, sobre la feina de l'Associació Lectura
Fàcil per fer que les persones amb dificultats puguin tenir accés a la lectura. Es pot
escoltar a: http://80grams.blogspot.com
Blog La meva lectura fàcil
En el blog www.lamevalecturafacil.blogspot.com, Rocío Ávila explica les seva
experiència i reflexions com a conductora del club de Lectura Fàcil de la Biblioteca
Mestre Martí Tauler de Rubí. També hi recull aportacions dels assistents al club i
notícies sobre la Lectura Fàcil.
COM Ràdio (30 /06/2010)
El programa Extraradi de COM Ràdio es va fer ressò del projecte Lectura fàcil. El
30 de juny va emetre el reportatge "Lectura per a tothom. Lectura Fàcil" amb les
intervencions d’Elisabet Serra, responsable de comunicació de l’ALF, Rocío Àvila,
dinamitzadora del club LF de la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí, i Mamadou
Lamine, participant d'aquest club de lectura.
Escoltar el programa

Sies TV (juliol 2010)
L’escriptora Núria Martí va parlar sobre la Lectura Fàcil i el seu llibre “Les mateixes
estrelles” a Sies TV, una televisió catalana sobre cultura que emet per Internet.
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Revista Mugak (setembre 2010)
La revista Mugak va publicar el reportatge “Lectura fácil: un proyecto social”. La
revista és una iniciativa del Centro de Estudios y Documentación sobre
Inmigración, Racismo y Xenofobia de SOS Racismo/SOS Arrazakeria de Donosti.
Ràdio Dos 84 d’Hostalric (2/09/2010)
Núria Martí, autora del llibre “Les mateixes estrelles”, va ser entrevistada per Ràdio
Dos 84, ràdio local d’Hostalric. Escoltar entrevista
Catalunya Ràdio (12/09/2010)
La novel·la de Lectura Fàcil “Les mateixes estrelles” va ser la protagonista de la
secció “Les bones notícies” de l’informatiu Catalunya matí de Catalunya Ràdio.
Escoltar notícia
Quaderns d’Acció Social (octubre 2010)
La revista Quaderns d’Accions Social del Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya va dedicar el número 10 al retorn social de la cultura.
El president de l’ALF, Francesc Parcerisas, hi ha participat amb l’article “Fer fàcil la
lectura”.
Llegir article: http://www.lecturafacil.net/content-management/32/109
Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2008-2009
(11/11/2010)
Publicació que recull l’estat de la qüestió i el balanç d’actuacions dutes a terme
durant els anys 2008 i 2009 en els àmbits de biblioteques, llibres i lectura a
Catalunya. L’Observatori es va crear l’any 2008 i està adscrit a la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la UB. L’ALF hi ha participat amb l’article “La
Lectura Fàcil: una eina de dinamització lectora” de Carme Mayol i Eugènia Salvador.
Llegir article
“Para todos La 2” (12/11/2010)
El magazine de televisió “Para todos La 2” va convidar a Eugènia Salvador,
codirectora de l’ALF, a una tertúlia sobre el foment de la lectura. El programa es va
emetre el 12 de Novembre per La 2, a nivell estatal. A la tertúlia també hi van
participar l’escriptor Jordi Sierra i Antoni Comas, president del Gremi d’Editors de
Catalunya i vicepresident de la Federación de Gremios de Editores de España.
Veure vídeo
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2.4

Clubs de Lectura Fàcil

Els clubs de Lectura Fàcil són una de les eines més eficaces d’utilitzar els llibres LF.
A tot l’estat, ja sumem més de 80 clubs de Lectura Fàcil, 70 d’ells a Catalunya. Els
últims en afegir-se a la llista, s’organitzen en les següents biblioteques i entitats:
Biblioteca d’en Massagran de Salt, ha començat un nou club de Lectura
Fàcil per a persones que aprenen el català.
Biblioteca Pau Vila de Molins de Rei, en col·laboració amb el Servei Local
de Català.
“Compartiendo lectura” és el nou club de Lectura Fàcil de la Biblioteca
Pública Municipal Antón de la Braña a Pravia (Astúries), que compta
amb la col·laboració del Centro de Apoyo a la Integración (CAI)
ASCIVITAS.
Presó Model de Barcelona. És el primer que es fa en una presó. Fruit del
conveni entre l’ALF i el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya. El condueixen Montse Flores (autora de “L’aigua del Rif”) i
Xavier Vivas amb la col·laboració de la bibliotecària del centre.
Biblioteca Marcel·lí Domingo (Tortosa)
El Pla Pilot de Lectura Fàcil ha propiciat la creació de 13 clubs de lectura a
Tortosa on hi col·laboren diferents entitats del municipi i la Biblioteca.
Biblioteca Lluís Barceló i Bou (Palamós). A partir del Pla Pilot s’han
organitzat 2 clubs LF.
Biblioteca Districte 2 (Terrassa). Aquest club té el suport del CNL
Biblioteca Marc de Vilalva (Cardedeu) Club LF adreçat a persones que
volen aprendre català.
Biblioteca Ramón Berenguer IV (Almenar) Club LF per a persones
immigrants.
Biblioteca de Polinyà. Per a persones que s’inicien en la lectura en català.
Amb el suport del CNL.
Servei Municipal de Biblioteques de Girona
L’Ajuntament de Girona du a terme un projecte de dinamització lectora amb
materials de Lectura Fàcil que inclou diferents clubs LF, en col·laboració
amb les biblioteques i entitats locals.
o Biblioteca Just M. Casero
 Per a nouvinguts, en col·laboració amb l’Escola d’Adults.
 Per a persones discapacitades de la Fundació Ramon Noguera.

Associació Lectura Fàcil · Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona · Tel. 93 310 76 94 · Fax 93 319 78 74
www.lecturafacil.net · lecturafacil@cobdc.org

20

o Biblioteca Ernest Lluch
 A la Residència de Gent Gran de la Creu de Palau.
 A la residència de gent gran Sanitas Gerunda.
 Per a persones discapacitades de la Fundació Ramon Noguera.
 Voluntariat de Lectura Fàcil, lectura individualitzada a persones
grans que viuen en residències.
o Biblioteca Antònia Adroher
 A la Residència de gent gran Puig d’en Roca.
La llista de clubs de Lectura Fàcil es pot consultar al nostre web:
http://www.lecturafacil.net/content-management/26/28

2.5

Xarxes socials

L’Associació Lectura Fàcil ha ampliat els seus canals de comunicació amb la
introducció a les xarxes socials (Bloc, Facebook, Youtube), la creació de vídeos
sobre la Lectura Fàcil i la renovació de la seva pàgina web.
Bloc
Creació d’un espai de reflexió i intercanvi d’idees sobre la Lectura Fàcil en general, i
en especial sobre els Clubs LF. Un lloc on s’inclouen entrevistes amb els autors,
editors i lectors dels llibres LF. L’objectiu és fer participar la gent sobre la seva
utilització dels materials LF. www.bloglecturafacil.blogspot.com
Facebook
Creació d’una pàgina de facebook dinàmica. Un canal immediat i proper amb la gent
interessada en la Lectura Fàcil. En 3 mesos, s’han aconseguit 350 seguidors de la
pàgina.
www.facebook.com/lf.lecturafacil
Youtube
Un canal on consultar els vídeos que l’Associació ha anat creant, com les
experiències a diferents clubs LF. www.youtube.com/user/videoslecturafacil
Pàgina web
L’objectiu és fer una pàgina de referència, dinàmica i accessible. El web s’ha enllaçat
amb els altres canals de comunicació (facebook, bloc i youtube) i s’ha dissenyat una
aplicació que permet consultar les primeres pàgines de les novetats editorials. L’any
2010 el web va rebre 16.235 visites.
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Lectfàcil
La llista de distribució Lectfacil ha arribat a les 1.350 persones a finals del 2010 (el
desembre passat n’hi havia 823). Des de la llista s’informa sobre de les novetats
editorials i de totes les activitats que s’organitzen entorn la Lectura Fàcil.
Infofàcil
El butlletí electrònic de l’Associació s’envia a les persones inscrites a la llista de
distribució i és un recull de les notícies més destacades sobre la Lectura Fàcil. S’està
treballant en la seva renovació d’imatge i continguts. Passarà a tenir una periodicitat
mensual.
Vídeos sobre Clubs de Lectura Fàcil
Durant el 2010 s’han realitzat 8 vídeos de bones pràctiques on s’explica l’experiència
d’alguns clubs de lectura Fàcil destinats a diferents col·lectius. Aquest material
àudiovisual evidencia l’eficàcia de l’ús dels llibres de Lectura Fàcil per a incentivar la
lectura en àmbits socials de difícil accés a la cultura.
Els vídeos, que s’han fet en català, castellà i anglès, estan penjats al web de
l’Associació i al canal Youtube. A més de la difusió a través del web, també són una
eina de suport en les presentacions i jornades en les que participem. Durant el 2010
hi ha hagut en total 735 reproduccions.
Adjuntem 3 DVDs amb els vídeos de bones pràctiques en els 3 idiomes. També es
poden consultar en aquest link del web de l’ALF:
http://www.lecturafacil.net/content-management-es/54/115
Els clubs LF que es recullen en els vídeos són els que s’organitzen a les següents
biblioteques i entitats:
Residència i Centre de Dia Les Garrigues en col·laboració amb la biblioteca
de Les Borges Blanques. Per a gent gran.
Casal Jaume Nualart en col·laboració amb la biblioteca de Cornellà de
Llobregrat. Per a gent gran
Hospital Sant Jaume de Manlleu en col·laboració amb la biblioteca Bisbe
Morgades. Per a gent gran.
Biblioteca de Viladecans en col·laboració amb el Centre Ocupacional Caviga.
Per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, en col·laboració amb el Centre
Ocupacional i Servei d’Acolliment Residencial Verge de la Cinta. Per a
persones amb discapacitat intel·lectual.
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Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, en col·laboració amb el CPNL.
Per a persones que volen aprendre català.
Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí. Per a persones immigrants
Aula d’acollida del CEIP Francesc Escursell amb llibres de la Biblioteca de
Ripollet. Pels alumnes de l’aula d’acollida.
Vídeo “Fomentem la lectura amb la Lectura Fàcil”
Aquest vídeo neix de la Jornada d’intercanvi d’experiències organitzada el 10 de
novembre a la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, i coorganitzada per
l’Associació Lectura Fàcil. Explica què són els materials de Lectura Fàcil i la seva
aplicació amb exemples de diferents clubs LF.
El vídeo compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Consorci de
Biblioteques de Barcelona, el Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
i la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
Papereria
S’ha realitzat un nou disseny unificador de la papereria de l’Associació (fulls de
cartes, sobres, carpetes...).
També hem actualitzat els tríptics amb la llista de títols i el catàleg de llibres LF que
està disponible en format pdf, consultable des del web.

3

Formació

Curs online “La Lectura com a reforç de l'aprenentatge: les possibilitats dels
materials LF”
Una trentena de mestres i pedagogs han seguit el curs en línia “La Lectura com a
reforç de l'aprenentatge: les possibilitats dels materials LF”. El curs ha estat
tutoritzat per Anna Pérez, col·laboradora de l’ALF, i s'ha inscrit dins la 13a edició de
cursos en línia adreçats al professorat que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació
de la UB i l'IL3–UB.
Palafrugell
Els dies 20, 27 d'abril i 5 de maig es va oferir el taller de tècniques per a l’elaboració
de textos de Lectura Fàcil “Llenguatge ciutadà: eina democratitzadora de
l’administració local”, a personal administratiu i tècnic de l’Ajuntament de
Palafrugell.
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Manlleu
Els alumnes-treballadors del Taller Ocupacional de Serveis Personals de la
Comunitat del Pla de Millora del Barri de l’Erm de Manlleu han seguit un taller de
tècniques de redacció en Lectura Fàcil, els dies 15 i 23 de febrer, 1 i 8 de març.
Taller Llengua i Literatura Catalanes (5/02/2010)
Eugènia Salvador va oferir el taller “Lectura Fàcil: motivar per la lectura i millorar la
comunicació” dins els 14è Taller de Llengua i Literatura Catalanes, organitzat pel
Servei d'Immersió i Ús de la Llengua (SIUL) del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. L’objectiu del taller era donar a conèixer els materials,
procediments i propostes didàctiques en Lectura Fàcil en l'educació secundària.
Aquesta activitat anava adreçada a professorat de Llengua Catalana i Literatura de
secundària.
Postgrau en Pedagogia Terapèutica de la UAB
El 15 de maig Eugènia Salvador va oferir el taller “Estimular la lectura, millorar la
comunicació: les possibilitats de la Lectura Fàcil” als alumnes del Postgrau en Pedagogia
Terapèutica de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.

Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual (APPS)
L’ALF va oferir un taller de tècniques de redacció LF “Aplicació dels criteris de
Lectura Fàcil a la redacció de textos informatius” els dies 6 i 13 de maig a entitats
federades de l’APPS. Són entitats que treballen per afavorir la inserció social i
laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.
La Lectura Fàcil: una eina d’estímul a la lectura (5 i 7/10)
Curs organitzat pel Consorci de Biblioteques de Barcelona i l’ALF per a bibliotecaris
interessats en dinamitzar la Lectura Fàcil a les seves biblioteques.
Anna Pérez, col·laboradora de l’ALF, i Carme Mayol, codirectora, van oferir aquest
curs de 6 hores, on es va treballar supòsits pràctics sobre el tractament dels materials
i l’organització de Clubs LF.
FEAPS Madrid (25 i 26/10)
FEAPS Madrid va encarregar a l’ALF impartir un taller en tècniques de redacció LF
adreçat a responsables de comunicació de les federacions FEAPS i responsables de
publicacions. FEAPS és la Confederación Española de Organizaciones en favor de
las Personas con Discapacidad Intelectual que agrupa prop de 900 associacions.
Taller per a membres de FIAPAS (18 i 20/11/2010)
Eugènia Salvador va impartir el taller “LF como herramienta para mejorar la
comprensión lectora. Pauta para elaborar textos” dins el Plan de formación 2010
actividades de formación del profesorado de FIAPAS (Confederación Española de
Familias de Personas Sordas).
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ANABAD Galicia (4 i 5/11/2010)
Carme Mayol i Anna Pérez van oferir un curs d’introducció a la Lectura Fàcil per a
bibliotecaris de Galicia. El curs va ser organitzat per la Federación Española de
Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y
Documentalistas (ANABAD) de Galicia.
Tortosa (4 i 11/11/2010)
L’ALF va oferir el taller “Facilitar l’accés a la informació i a la cultura. Taller de
tècniques de redacció en Lectura Fàcil” a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de
Tortosa per al voluntariat de la biblioteca, centres escolars i entitats d’atenció a
persones amb dificultats lectores.

4

Col·laboracions i convenis

Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) de la Generalitat de
Catalunya
Aquesta col·laboració ha tingut com a objectiu crear una col·lecció en Lectura Fàcil
de lleis i textos normatius per tal de fer-los accessibles a tota la ciutadania i
especialment, a les persones en situació d'exclusió social. Entre els documents que
s’han treballat per encàrrec del DASC, destaquen la Llei de serveis socials, la Cartera
de serveis socials 2010-2011, la Llei de Dependència i la Llei de gossos d'assistència.
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
La signatura d’aquest conveni permetrà a l'ALF realitzar activitats dins les presons
per ampliar els serveis que es presten a les biblioteques penitenciàries. Entre les
activitats es contempla la formació de bibliotecaris i usuaris en tècniques de
dinamització lectora i elaboració de textos de lectura fàcil; lectures pilot per
contrastar la idoneïtat dels materials LF adreçats a aquest col·lectiu; i la presentació
de llibres LF.
Associació Argadini
Argadini és una entitat sense ànim de lucre que promou el desenvolupament
personal, educatiu, social i emocional de persones amb discapacitat, a través de l’art i
la literatura.
Un dels punts més significatius del conveni és la revisió i l’adaptació formal dels
textos guanyadors del certamen literari Rosetta per atorgar-los el logo LF. Aquest
certamen, promogut per Argadini, promou la creació literària entre les persones
amb discapacitat.
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El Profesional de la Información (EPI)
L’ALF ha signat un conveni de col·laboració amb El Profesional de la Información,
una reconeguda revista de l’àmbit de la informació, la documentació i la
comunicació científiques. Amb aquest conveni es contempla la possibilitat de
treballar conjuntament amb la redacció d’EPI per adaptar textos a Lectura Fàcil.
UB – Facultat Biblioteconomia
Aquest conveni contempla entre d’altres col·laboracions oferir conferències, cursos,
tallers sobre Lectura Fàcil a la Facultat de Biblioteconomia i col·laborar amb el
professorat a fer proves pilot per contrastar la idoneïtat dels materials LF, tant en
joves com en persones adultes amb dificultats lectores.

5

Assessorament

Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona i Oficina de
Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona
Fruit del conveni signat amb la Regidoria de Drets Civils de Barcelona, s’ha adaptat
la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. La Carta es va
presentar en el II Fòrum de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, organitzat per
l’Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona.
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
(DASC)
L’ALF ha realitzat diferents adaptacions, que formen part de la col·lecció Lectura
Fàcil. La col·lecció és fruit de la col·laboració és fruit del conveni signat amb el
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Llei 12/2007 de Serveis Socials
Cartera de Serveis Socials 2010-2011
Llei dels gossos d’assistència
Llei de Dependència.

Cartera de serveis socials 2010-2011 en LF
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Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
L’ALF ha col·laborat amb la CNMV en l’adaptació dels continguts el portal
www.finanzasparatodos.es. Aquest projecte pretén millorar la cultura financera dels
ciutadans i orientar sobre com millorar i gestionar de manera responsable les
finances, entre d’altres.
Agenda Local 21
S’ha revisat i adaptat l’informe sobre l’evolució dels processos de participació
ciutadana de l’Agenda Local 21, elaborat per Prometea, empresa del País Basc.
Institut de Desenvolupament de l’Erm (IDE) de Manlleu
D’acord amb el conveni signat amb l’IDE de Manlleu, hem adaptat el butlletí digital
del barri de l’Erm, el butlletí de les entitats “Fem barri”, una nova edició del Tast
gastronòmic i un tríptic sobre l’obertura del pati de l’escola Puig-Agut, entre d’altres
documents.
Fundación Ciudadanía
Adaptació de diferents textos i documents en Lectura Fàcil:
Guia del Parc Nacional de Monfragüe (Extremadura) adaptada a Lectura
Fàcil per a persones amb dificultats de comprensió lectora. La guia ha estat
editada per la Fundación Ciudadanía i la Dirección General del Medio
Natural de la Junta de Extremadura, amb l’assessorament de l'Associació
Lectura Fàcil.
Fulletó “Redes sociales en Internet” de la col·lecció “Contenidos para la
alfabetización tecnológica”, que ofereix informació bàsica per conèixer i
utilitzar les noves tecnologies la informació.
Declaración sobre una Cultura de Paz
Guía del Parque Nacional de Cornalvo. La guia és el segon número de la
sèrie “Naturaleza en Lectura Fácil”.
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Grupo Previsora Bilbaina
Adaptació de diferents assegurances per a Grupo Previsora Bilbaina.
Fundació Privada Àuria
Adaptació d’una guia sobre sexualitat adreçada a persones amb discapacitat
intel·lectual.
La Fundació Privada Àuria és una entitat sense ànim de lucre que treballa per la
promoció social, participació social i la igualtat d’oportunitats de les persones amb
discapacitat adultes de la comarca de l’Anoia.
Web DINCAT
L’ALF ha adaptat alguns dels continguts de la pàgina web de DINCAT, Federació
d’entitats en favor de les persones amb discapacitat. www.dincat.cat
Centro de Recursos CIR
Adaptació dels continguts de la pàgina web del Centro de Recursos (CIR) per
encàrrec de EHLABE (Associació d’Entitats de Treball Protegit del País Basc)
Ajuntament de Lleida
Adaptació de la Carta de la Ciutadania de Lleida. La Paeria és la primera institució de
la província que adapta un text a Lectura Fàcil.

Consorcio IDENTIC
S’ha adaptat un tríptic amb informació sobre el DNI electrònic, adreçat a persones
amb discapacitat intel·lectual. El tríptic s’inclou dins la col·lecció “Alfabetización
sobre contenidos tecnológicos”.
Institut de Desenvolupament de l’Erm (IDE) de Manlleu
D’acord amb el conveni signat amb l’IDE de Manlleu, hem adaptat el butlletí digital
del barri de l’Erm, el butlletí de les entitats “Fem barri” i una nova edició del Tast
gastronòmic, entre d’altres documents.
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6

Pla Pilot

El Pla Pilot per apropar la Lectura Fàcil a tot Catalunya a través de les biblioteques
públiques, va finalitzar el 2010. Aquest Pla Pilot s’ha realitzat amb la col·laboració
de la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya (SGB). El
projecte ha constat de diverses accions per explicar, sensibilitzar i incentivar la
creació de grups LF per a persones amb dificultats lectores:
Cambrils
Cambrils va ser el municipi escollit per presentar el Pla Pilot LF a Tarragona. A
l’acte de presentació hi van assistir el Regidor d’Educació de Cambrils, Salvador
Matas, i Carme Mayol, codirectora de l’ALF, que va exposar les característiques dels
materials de Lectura Fàcil. L’actriu Patricia McGill va oferir una sessió sobre la
dinamització lectora amb aquests materials.
Cambrils ja tenia un projecte de Lectura Fàcil fruit de la col·laboració de la
Biblioteca Pública i el PEC (Projecte Educatiu de Ciutat) de Cambrils. El Pla Pilot
que lidera l’Associació pretén posar-se a disposició de la Biblioteca per
complementar, reforçar i ampliar els objectius contemplats en el projecte local.
L’objectiu principal del Pla Pilot es fer arribar la Lectura Fàcil a tots els territoris de
Catalunya a través de les biblioteques públiques.

Sessió sobre dinamització lectora

Actes de cloenda
El Pla Pilot va finalitzar amb una jornada de valoració, a càrrec de Carme Mayol,
codirectora de l’ALF, a cada una de les biblioteques que han acollit el projecte: la
biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, la biblioteca Marquès d’Olivart de Les
Borges Blanques, la biblioteca de Ripollet, i la biblioteca Lluís Barceló Bou de
Palamós.
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Valoracions
El Pla Pilot ha tingut el suport de la Subdirecció General de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya i ha contemplat diverses actuacions amb la col·laboració de
les biblioteques públiques: una presentació del projecte dirigida a professionals i
entitats locals que treballen amb persones amb dificultats lectores, tallers de
dinamització lectora per als monitors dels clubs LF, i un seguiment i suport als 19
clubs que s’han creat al llarg de l’any.

7

Grup de Treball

El Grup de Treball de Lectura Fàcil del COBDC, que treballa en estreta relació amb
l’ALF, es va reunir el 19 de febrer per posar en comú les activitats que les
biblioteques duen a terme per impulsar la Lectura Fàcil i definir els objectius del
2010.
També es va parlar de la possibilitat d’organitzar una jornada sobre la Lectura Fàcil
orientada als professionals que l’utilitzen en les diferents vessants formativa, cultural
i lúdica. Aquesta jornada es va acabar de definir en les properes reunions del Grup
de Treball, l’11 de juny i el 17 de setembre. La jornada es va celebrar el 10 de
novembre a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.
Teresa Pagès, directora de la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de
Llobregat, és la nova coordinadora del Grup de Treball i Remei López, directora de
la biblioteca de Viladecans, es manté com a secretària.

8

Altres projectes

Comissió de Lectura Pública de Barcelona (15/04/10)
Carme Mayol va assistir a la Comissió de Lectura Pública de Barcelona que es va
reunir al Palau de la Virreina (Barcelona). En la reunió, presidida per Jordi Martí
Grau, delegat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, es va presentar el balanç i
l'actuació del Pla bibliotecari dels 10 darrers anys.
Les xifres són significatives: l'augment en inversió ha suposat un creixement
exponencial de l'ús dels diferents serveis. Avui les biblioteques són el servei
municipal més ben valorat pels ciutadans. Malgrat tot, les col·leccions i el nombre
de personal són dos punts febles que caldrà cuidar.
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Per commemorar el 10è aniversari es van presentar dues activitats en procés:
La Jornada "Els futurs de la biblioteca pública", que se celebrarà del 13 al 15
d'octubre de 2010
L'elaboració del document Biblioteques de Barcelona: 10 anys més. Nous
reptes, nous compromisos
Treball final de carrera
Com a treball del Practicum d'Implicació de Pedagogia, Núria Garcia ha elaborat el
projecte “Models d'activitats per desenvolupar les competències bàsiques a partir del
llibre de Lectura Fàcil "L'illa del tresor" (R. L. Stevenson. Editorial Castellnou.
Col·lecció Minikalafat. Adaptació de D. Fernández i M. Sintes. Barcelona. 2006)
Aquest treball ha comptat amb l’assessorament de l'Associació Lectura Fàcil i s’ha
treballat amb els alumnes de la USEE de l'Institut Maragall de Barcelona durant el
curs 2009-2010. La tutoria ha anat a càrrec d’Eugènia Salvador (codirectora de
l'ALF) i Mª Àngels Sellés (psicopedagoga i tutora de la USEE) i la supervisió, de
Begoña Piqué (Tutora Facultat de Pedagogia. UB). El treball es pot consultar a la
secció Bones Pràctiques del web de l’Associació.
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