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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 143 títols (85
en català i 58 en castellà). Durant l’any 2012, l’Associació Lectura Fàcil ha
coordinat l’adaptació a LF i ha atorgat el logotip LF als següents títols:
LA MAR DE FÀCIL
A mitja veu
El lladre de Tortosa y altres llegendes Francesca Fradera

Col·lecció Aktual

Set dies al llac Núria Martí Constans

Colección Aktual

Trampa de fuego Núria Martí Constans
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Col·lecció Tu pots/tu puedes

Com gestionar els teus diners/
Cómo gestionar tu dinero

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Col·lecció L’onada
La germana dels set corbs
La filla del carboner
Versió de M. Carme Bernal i Carme Rubio

CASTELLNOU EDICIONS
Col·lecció Kalafat
Mar i cel Àngel Guimerà. Versió de Mercè Ubach
Frankenstein o el modern Prometeu
Mary Shelley. Versió de David Monserrat

ALMADRABA EDITORIAL
Colección Kalafat

La gitanilla Miguel de Cervantes. Versió de Jesús Ballaz
Frankenstein o el moderno Prometeo
Mary Shelley. Versió de David Monserrat
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EDITORIAL LLIBRE OBERT
Quatre bones raons per no ser cruspit

EDITORIAL EVEREST
L'Editorial Everest inicia una nova col·lecció de llibres LF amb el títol "Fácil de
leer". La col·lecció comença amb 8 llibres, tots ells sobre la història d'algun
personatge, època o esdeveniment:
-

Pasión por la ópera. El Romanticismo y la música de Giuseppe Verdi
Aventura en el hielo. La difícil lucha por llegar al Polo Sur
Un grito en la noche. El nacimiento de la leyenda de Drácula
Tocando el cielo. Más allá de la cancha de baloncesto
La magia del cine. Los inventos de los hermanos Lumière
Los oscuros rincones de Londres. La vida de novela de Dickens
Cuestión de tacto. Las combinaciones de puntos de Louis Braille
Mucho más que un beso. La sensualidad en la pintura de Gustav Klimt
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ALTRES FORMATS
Ebooks LF
L'Associació Lectura Fàcil ha llançat durant el 2012 alguns dels títols
del catàleg LF en format ebook. De moment estan disponibles els llibres Trampa
de foc i Bajo el mismo cielo, els dos de Núria Martí i de l'editorial La Mar de
Fàcil. També tots els llibres de Castellnou i Almadraba.

Àudiollibre
L’ALF ha iniciat un nou projecte per crear una biblioteca d’àudiollibres online,
accessible des de la seva pàgina web. El primer llibre que s’ha enregistrat en
aquest format és “El fantasma de Canterville,” d’Oscar Wilde, adaptat a Lectura
Fàcil per Eugènia Salvador.
La narració ha anat a càrrec de Matilde Miralles, professional de la formació i
l’assessorament de la veu de l’Institut del Teatre.
Per a les veus, hem comptat amb la col·laboració de membres del grup de teatre
La Teatral de l’Associació de Personal de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Catalunya. Josep Maria Ruiz ha posat veu a aquest fantasma de l’antiga
Anglaterra que veu pertorbada la seva existència per l’arribada d’una família
nord-americana a la seva mansió. Anna Garcia, Magda Caballero, MªÀngels
Sellés, Albert Pierres i Andreu Artés han posat veu a la resta de personatges.
La coordinació ha anat a càrrec de Marta Renom, logopeda de la Fundació
Esclerosi Múltiple, Matilde Miralles i l’Associació Lectura Fàcil. Rolando Alonso
n’ha fet el disseny sonor des dels estudis de l’Associació Discapacitat Visual
Catalunya B1+B2+B3.
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1.2

Presentacions de llibres

El lladre de Tortosa (23/04/2012)
Coincidint amb la diada de Sant Jordi es va
presentar el llibre El lladre de Tortosa i altres
llengendes. L'obra és un recull de diverses
llegendes i rondalles catalanes, adaptadas per
Francesca Fradera, professora de l'INS La Bastida
de Santa Coloma de Gramanet.
Les il·lustracions les han fet els alumnes del centre. L'acte de presentació es va
realitzar al mateix Institut.
La gitanilla (4/05/2012)
Coincidint amb la presentació del llibre LF La gitanilla
(Almadraba editorial. Colección Kalafate), la llibreria Rayuela
de Sevilla va organitzar divendres 4 de maig un acte per donar
a conèixer les possibilitats de la Lectura Fàcil en el foment de la
comprensió lectora.

Set dies al llac
La Casa de Cultura de Girona ha acollit la presentació del
nou llibre de Lectura Fàcil Set dies al llac de l’autora
Núria Martí (Editorial La Mar de Fàcil).
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1.3

Llibreries de referència

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
2012 la xarxa s’ha ampliat fora de Catalunya, amb llibreries a Andalusia,
Extremadura, Galicia, Barcelona i Castella Lleó. La xarxa de referència consta
actualment de 47 llibreries, més els 32 centres Abacus.
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 Espai de Somnis
c/ Sant Antoni Maria Claret, 81
Barcelona
Llibreria Rayuela Infancia
c/ José Luis Luque, 6
Sevilla
Llibreria Nuño
C/ San Luís, 83
Sevilla
Llibreria Beta Sevilla Imperial
c/ sierpes, 25 a
Sevilla
Llibreria Cervantes
c/ Ricardo Romero, 2
Almendralejo
Libreria Colón
Avda. Santa Marina, 5
Badajoz
Llibreria "El tintero"
Avda. de la Vera, 21
Plasencia
Llibreria Almacenes La Lonja
c/ Fray Rafael de Vélez, 2C
Vélez-Málaga
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Llibreria Las libreras
Plaza de Bécquer, 4
Cádiz
Llibreria Prisma
c/ Navarro Caro, 5
Tomares - Sevilla
Llibreria La Cuentacuentos
c/ Alcalde Manuel Reyna Local 3D
Vélez-Málaga
Llibreria Imagina
c/ Ancha de Gracia, 8
Granada
Llibreria Metrópolis
c/ Cerón, 17
Jaén
Llibreria Proteo y Prometeo
c/ Puerta Buenaventura, 3-6
Málaga
Llibreria Rayuela
c/ Corcer, 1
Málaga
Llibreria de Libros
c/ Jacinto Benavente, 33
Marbella
Llibrería Picasso
c/ Reyes Católicos, 18
Almería
Llibreria Ares
c/ Cervantes, 1
Línea de la Concepción
Llibreria El Quijote
c/ Sol, 9
Plasencia
Llibreria Alborada
Avda. Mediterraneo, 8
Alhaurin de la Torre
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Llibreria Naroga
c/ Navalmoral, 1 Bajo
Coria
Llibreria Ites
c/ Alcalde Gregorio Espino, 85 bajo
Vigo
Llibreria Ites
c/ Monasterio de Caaveiro, 4 bajo
A Coruña
Llibreria El Lobo feroz
Paseo Zorrila, 9
Valladolid
Tel 983 00 68 08

2.

Clubs de Lectura Fàcil

2.1

Nous Clubs LF

Club LF El Remós
Nou club LF a la província d'Osca, a la Vall de Benasque. L'organitza el centre El
Remós, dedicat a persones amb discapacitat intel·lectual. El Remós és un
projecte de l'Associació Guayente, per a què les persones amb discapacitat de la
vall i les seves famílies no hagin de deixar els seus pobles per a ser atesos.
Biblioteca de Palamós
La biblioteca de Palamós inicia 2 clubs de Lectura Fàcil, un per a adults, i l'altre
per a nens de 9 a 12 anys amb dificultats lectores. El club LF infantil és l'únic
d'aquestes característiques a una biblioteca pública.
Oficina de Català i la Biblioteca de Montornès
Club LF adreçat a persones que coneixen poc la llengua catalana i volen millorarne la comprensió lectora i l’expressió oral.
Parets del Vallès
L'Oficina de català de Parets del Vallès, en col·laboració amb la biblioteca Can
Rajoler, inicia un club LF per a alumnes dels cursos de català, conduït per dues
dinamitzadores voluntàries.
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Mollet del Vallès
La Biblioteca Can Mulà i el Servei Local de Català de Mollet han posat en marxa
dos clubs LF entre l’alumnat del curs de català per a adults de nivell bàsic 3 i
elemental 1. L'objectiu final és fer perdre la por a llegir en català.
3 Nous Clubs a Lleida
La Biblioteca Pública de Lleida, en col·laboració amb el CNL de la ciutat, ha
iniciat 3 clubs LF. Els alumnes dels cursos de català s'han dividit en 3 grups que
llegiran 2 títols cada un. El grup 1 va començar el 22 de març amb el llibre
Robinson Crusoe; el Grup 2 dijous 29 amb Tom Sawyer; i el grup 3 el 3 d'abril
amb el llibre Tristany i Isolda.
La Biblioteca de Torreforta inicia 2 clubs LF
La biblioteca pública de Torreforta (Tarragona) inicia 2 clubs LF, un adreçat a
immigrants i l'altre adreçat a gent amb discapacitat intel·lectual. El primer llibre
a llegir és Mary Poppins, amb el qual es treballarà l'època en la qual està
ambientada la història, la manera de vestir de la gent i les professions, i les
relacions de parentiu.
Nou club LF a Badia del Vallès
Aquest nou club LF està organitzat entre el Servei de Català de Badia i la
Biblioteca Vicente Aleixandre del municipi. Han començat amb el llibre Trampa de
foc, presentat per la seva autora Núria Martí el 7 de març. Aquesta activitat
s'emmarca en el programa d'actes de l'Ajuntament de Badia del Vallès per
celebrar el Dia Internacional de les Dones Treballadores.
5 clubs LF a la biblioteca de Viladecans
La biblioteca de Viladecans dinamitza 5 clubs LF. Dos d’ells són nous i es
realitzen juntament amb el CNL del municipi. Hi participen 24 persones que volen
aprendre català. Aquest 2012 també s’han consolidat els dos clubs LF
d’alfabetització de gent gran realitzats en col·laboració amb el departament
municipal de gent gran, i on hi participen 18 dones. I no podem oblidar el club LF
per a persones amb discapacitat que realitza en col·laboració amb el centre
ocupacional Caviga.
Fundación Best Buddies
La Fundació Best Buddies és una organització sense ànim de lucre per la
integració de persones amb discapacitat intel·lectual. El 2012 ha iniciat un clubs
LF per persones amb Síndrome de Down.
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La Masia del Barça inicia 2 clubs LF
Els residents de la Masia del FC Barcelona assisteixen un
cop per setmana a un dels 2 clubs LF que s’han creat
aquest any. Un grup està format per uns 10 residents
entre 14 i 15 anys, i l’altre per uns altres 10 residents
entre 16 i 17 anys. Montse Flores és la conductora dels
dos clubs, que han començat llegint L’aigua del Rif.

2.2

Trobades amb autors

M. Àngels Sellés visita el club LF de Manlleu (10/02/2012)
M. Àngels Sellés, autora del llibre De Chamartín a
Collbató, visita el grup LF de gent gran de l'Hospital Sant
Jaume de Manlleu junt amb el seu, protagonista del llibre.
Va ser un acte molt emotiu ja que una de les usuària del
club havia viscut una història molt semblant a la que
s'explica al llibre.
Núria Martí a la cloenda del Voluntariat per la llengua a Cunit
(24/02/2012)
Núria Martí assisteix a la cloenda del Voluntariat per la
llengua a Cunit per parlar sobre el seu llibre "Les mateixes
estrelles". Les 9 parelles lingüístiques i els alumnes dels
cursos de català bàsic i elemental que hi van
assistir, havien llegit el llibre durant el curs.
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Núria Martí visita la biblioteca de Palafrugell març
Núria Martí, autora de "Les mateixes estrelles" i "Trampa
de foc", visita la biblioteca de Palafrugell per parlar sobre
la Lectura Fàcil. L'acte serveix de cloenda del club LF i
s'emmarca dins les commemoracions dels 20 anys de
l'Oficina de Català de Palafrugell.

Núria Martí visita el club LF de Tarragona (10/05/2012)

Els usuaris del club van poder parlar amb l'autora sobre el
llibre Trampa de foc que ja havien llegit.

M. Àngels Sellés al club LF de Cornellà (15/05/2012)
El club està format per gent gran que, junt amb l'autora,
van compartir històries i emocions de la Guerra Civil
després d'haver llegit el llibre "De Chamartín a Collbató".
Montse Flores al club LF de Montcada (24/05/2102)
La Biblioteca Elisenda de Montcada acull la trobada dels
usuaris del club LF amb l'autora Montse Flores per parlar
del seu llibre L’aigua del Rif.

Tertúlia amb Núria Martí a Salt (28/05/2012)
Com a cloenda de l'actuació de foment de la lectura que
s'ha dut a terme aquest curs 2011-2012 entre l'Oficina de
Català de Salt i la Bilbioteca Pública Iu Bohigas del
municipi, l'Oficina de Català va organitzar una tertúlia
amb l'escriptora Núria Martí.
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Converses amb l'autora Núria Martí
Els participants dels clubs LF de la biblioteca de Rubí van conversar amb l'autora
Núria Martí sobre les seves novel·les "Les mateixes estrelles" i "Trampa de foc".
Hi van assistir els usuaris del club LF en castellà dels dimarts i del club LF en
català dels divendres. (14/06/2012)
En un altre acte organitzat pel CPNL, Núria Martí va parlar sobre el seu llibre LF
"Les mateixes estrelles"amb interns i internes del Centre Penitenciari de Girona
que participen en el programa Voluntariat per la Llengua. (20/06/2012)
M. Àngels al centre de dia Vitàlia (5/07/2012)
Usuaris del centre de dia Vitalia a Barcelona reben la
visita de M. Àngels Sellés, autora del llibre LF "De
Chamartín a Collbató" (La Mar de Fàcil). Els assistents van
poder compartir vivències i experiències de la Guerra
Civil, el fil conductor de la novel·la.
M. Àngels Sellés a Esparreguera (23/11/2012)
Els participants del Tercer Club de Lectura Fàcil de la
biblioteca d’Esparreguera parlen amb M. Àngels Sellés,
autora del llibre LF “De Chamartín a Collbató. La guerra
civil viscuda per un nen."

M. Àngels Sellés a la residència Nostra Senyora de la Nativitat
(12/12/2012)
Els usuaris de la residència Nostra Senyora de la Nativitat de Barcelona van
poder compartir una sessió molt emotiva sobre el llibre “De Chamartín a
Collbató” amb la seva autora, M. Àngels Sellés.
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3.

Difusió i comunicació

3.1

Presentacions i conferències

L'ALF ha estat convidada per diferents associacions i entitats a presentar el seu
projecte al voltant de la Lectura Fàcil
Up Social (18/01/2012)
El moviment Up Social convida l'ALF a presentar el projecte
LF entre els seus associats. Up Social és un moviment on
emprenedors socials, xarxes internacionals i prestadors de
serveis del tercer i quart sector comparteixen recursos,
coneixements i experiències.

TDAH Anoia (19/01/2012)
Com aconseguir que els nens gaudeixin amb la lectura?
La presentació del projecte LF es realitza a la biblioteca
central d'Igualada. Hi assisteixen entitats i professionals que
treballen amb persones afectades pel TDAH, i mares i pares
de nens amb aquest trastorn. Carme Mayol codirectora de
l'ALF, presenta els materials LF i els seus usos.
Presentació Dixit (19/04/2012)
El Centre de Documentació de Serveis Socials de la Generalitat
ha convidat l'ALF a realitzar una conferència sobre el projecte
LF. Eugènia Salvador, codirectora de l'ALF, hi va presentar la
ponència "Estimular la lectura, millorar la comunicació: les
possibilitats de la Lectura Fàcil".
Jornada sobre Dislèxia (21/04/2012)

L'Associació ha estat present a la Jornada de Dislèxia
organitzada per l'Associació Catalana de Dislèxia, amb una
parada de llibres LF.
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Sant Jordi (23/04/2012)
L'ALF va participar en la diada de Sant Jordi amb una
parada de llibres a la Rambla del Raval de Barcelona. Altres
entitats com ACIDH o l'Associació Sant Camil també van
vendre llibres LF a les seves paradetes.

Presentació LF a l'EAP Sant Martí (11/05/2012)
L'ALF presenta els seus materials i el profit que se'n pot treure als professionals
de l'Equip d'Assessorament i orientació Psicopedagògic (EAP) de Sant Martí.
Xerrada LF a Alumni UB (23/05/2012)
Carme Mayol, codirectora de l'ALF, ofereix la xerrada "Eines per a noves feines:
Lectura Fàcil/Llenguatge planer" a Alumni UB, dirigida a exalumnes i amics de la
Universitat de Barcelona.
Vídeo conferència amb El Salvador (21/05/2012)
Participació a la Setmana de la Lectura de El Salvador, a través de vídeo
conferència, gràcies a la invitació de l'Asociación de Bibliotecarios de El Salvador
(ABES).
Presentació LF a la Biblioteca de Reus (30/05/2012)
L'ALF present a les jornades de portes obertes de la Biblioteca Xavier Amorós de
Reus, on es presentava el projecte d’accessibilitat a les noves tecnologies per a
persones amb discapacitat. Hi va participar amb la ponència a càrrec de Carme
Mayol "Lectura Fàcil: una eina d'inclusió social".
"Lectura Fàcil: estimular la lectura, ajudar a la inclusió social" a Palma
de Mallorca (15/06/2012)
L'ALF va participar a la Jornada "La dislèxia dins l'aula", organitzada pel Col·legi
de logopedes de les Illes Balears, amb la ponència "Lectura Fàcil: estimular la
lectura, ajudar a la inclusió social", a càrrec de la codirectora de l'ALF, Eugènia
Salvador.
Festival Petits! Grans! Llibres! de Sant Cugat (6-10/06/2012)
L'ALF va participar en el 3r Festival Petits! Grans! Llibres!, organitzat per
l'Institut de la Infància de Barcelona, amb una formació per a mestres i amb la
lectura del llibre "La cabra de Bàseri", a càrrec de Marta Roig.
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"Lectura, eina vital" (2/07/2012)
L'ALF participa a les jornades "Lectura, eina vital"
organitzades per la Fundació Pallach els dies 2, 3 i 4 de
juliol a Palafrugell. Carme Mayol, codirectora de l'ALF,
presenta els projectes LF de foment de la lectura. Hi van
assistir 62 persones, especialment professionals de l’àrea
educativa.
Trobada internacional de la ETR Network (11/07/2012)
L’Associació Lectura Fàcil ha participat a la trobada
internacional de la Easy-to-Read Network celebrada a
Linz (Àustria) l’11 de juliol. Durant la jornada s’hi van
presentar diferents experiències dels representants
internacionals de la Lectura Fàcil. Eugènia Salvador, en
nom de l’ALF, va presentar el Mapa LF, que va tenir una
molt bona acollida.
Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura
L'ALF viatja a Salamanca per participar al Congreso Iberoamericano de las
Lenguas en la Educación y en la Cultura. Eugènia Salvador, codirectora de l'ALF,
parla sobre "Los clubs de lectura fácil en las bibliotecas". El Congrés l'organitza
l'OEI i Leer.es
III Jornada de la Xarxa Catalana d'Hospitals i Serveis Promotors de la
Salut (18/10/2012)
Eugènia Salvador va participar a la taula rodona titulada
"Millorem la comunicació en salut". Durant la taula rodona
s’han presentat diverses experiències de bones pràctiques
de comunicació per part de professionals de la salut i la
visió i experiència dels usuaris.

I Jornada Dislèxia Maresme (27/10/2012)
L'ALF participa amb un estand de llibres a la I Jornada
organitzada per Dislèxia Maresme. La jornada va ser tot un èxit,
amb més de 220 assistents. L'acte es va celebrar al TecnoCampus
de Mataró.
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XII Encuentro de familias - Down España (1-4/11/2012)
Eugènia Salvador, codirectora de l’ALF, va participar a la taula
rodona sobre Lectura Fàcil celebrada durant el XII Encuentro
de familias de personas con síndrome de Down a Huesca.

Jornada “Les eines digitals per la lectura: solució o problema?”
(7/11/2012)
Més de 70 persones van assistir a la Jornada “Les eines
digitals per la lectura: solució o problema?” que es
va celebrar el 7 de novembre a la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la UB.

Jornades TANV (23/11/2012)
L'ALF participa a les Jornades TANV 2012 amb la ponència "Estímul lector per a
persones amb TANV. Les possibilitats de la Lectura Fàcil". Hi van assistir uns 70
professionals.
Jornada LF a Bilbao (10/12/2012)
Presentació del projecte Lectura Fácil a Bilbao, al
centre cultural Alhóndiga. Hi van participar
Eugènia Salvador, codirectora de l’ALF, les autores
LF Montse Flores i M. Àngels Sellés, Jule Abad,
presidenta de Dislebi, Cristina Castillo (ALDEE y
Archivo Histórico de Bizkaia), Carolina Fetescu
(Biltzen). S’hi van aporpar professionals de
diferents àmbits.
Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l’empenta de Blanca Mata,
impulsora de la Lectura Fàcil a Euskadi.

2012 Memòria ALF.doc

18

3.3

L’ALF als mitjans

L’Associació Lectura Fàcil ha participat des del mes d’octubre de 2011 fins
al juliol de 2012 al programa “Catalunya sense barreres” que s’emet cada
divendres de 20 a 21h. a Ràdio Estel. Ho fa fet de forma mensual amb
una tertúlia al voltant de la Lectura Fàcil.

La Lectura Fàcil a les aules (27/01/2012)
- Mª Àngels Sellés, tutora USEE de l'Institut Maragall de Barcelona
- Teresa Julià, tutora de la USEE de l'Institut de Terrassa
- Glòria Roig, psicòloga i logopeda. Professora del CREDA de Sant Adrià
- Rosa Bellés, coordinadora tècnica d'educació inclusiva i alumnat discapacitat de
la Direcció de Centres del Consorci d'Educació de Barcelona
La LF als Centres d'Educació Especial (24/02/2012)
- Ramona Guiu, pedagoga i psicòloga. És professora de llengua castellana a
l'Escola Gavina.
- Montse Campà, directora de l'Escola Gavina des de fa més de 10 anys.
La Lectura Fàcil dins el Pla Nacional de Lectura (23/03/2012)
- Francesca Fradera, Professora de català a l’Institut La Bastida de Santa Coloma
de Gramanet. Experiència amb alumnat nouvingut.
- Montserrat Ferré, de l’Associació ACIDH.
- Mª Àngels Sellés, tutora de l'USEE de l’Institut Maragall de Barcelona. Autora
del llibre LF “De Chamartín a Collbató".
Taula d'usuaris. Com t'ha ajudat la LF? (27/04/2012)
-Hayarpi Antonyan: estudiant de 1r. de Batxillerat a l'Institut Poeta Maragall. Fa
2 anys que viu a Catalunya i està aprenent l'idioma.
- Daniel Albán: estudiant de 3r. d'ESO a l'Institut Poeta Maragall de Barcelona.
- Jordy Anchundia: estudiant de 3r. ESO a l'Institut Poeta Maragall de Barcelona
- Anaïs Font: alumna del centre ACIDH (Escola de Vida Montserrat) amb TDAH
- Martí Expósito: alumne del Centre ACIDH, amb dislèxia.
Nous projectes de l'ALF (25/05/2012)
- Eugènia Salvador, codirectora de l'ALF
- Elisabet Serra, Departament de Comunicació de l'ALF
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Els llibres LF a la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). Primer audiollibre
de LF (22/06/2012)
- Jaume Bonet, afectat d'esclerosi múltiple i usuari de llibres LF
- Marta Renom, logopeda de la FEM
- Matilde Miralles, ex professora del Departament de Veu de l’Institut del Teatre
de BCN: Veu en off de l'audiollibre LF.
- Josep Maria Ruiz, Membre del grup de teatre La Teatral. Posa veu al fantasma
de l'audiollibre.
Resum de la temporada LF (27/07/2012)
- Elisabet Serra, Departament de Comunicació de l'ALF
- Laia Vidal, Community Manager de l'ALF
La periodista Anna Hernández condueix aquest espai radiofònic des de l’any
2000. El programa és un magazine sobre temes socials, amb l’objectiu de donar
veu als col·lectius en risc d’exclusió, com ara persones amb discapacitat o
malaltia mental, persones grans o persones amb una difícil integració social. Part
dels continguts del programa s’elaboren amb col·laboracions voluntàries de
persones amb discapacitat o malaltia mental. El programa compta amb el suport
de la Fundació ONCE.

Canal Sur Radio. "Andalucía sin barreras" (14/05/2012)
Entrevista a Eugènia Salvador sobre el projecte Lectura Fàcil al magazine social
"Andalucía sin barreras" presentat per Paco Aguilar.
Ràdio Esparreguera (7/06/2012)
Ràdio Esparreguera va entrevistar Marc Piera (CNL - Servei de català), sobre el
club LF d'Esparreguera, en una exposició clara i concisa de l'ús de la Lectura
Fàcil.
BTV (28/06/2012)
El programa Infobarris de BTV va fer-se ressò del primer aniversari del club LF
que el Taller Escola Sant Camil fa la Biblioteca Guinardó-Mercè
Rodoreda. (Programa del dia 28 de juny, minut 7)
La notícia també es va emetre a TV Horta Guinardó.
Entrevista Boolino
El blog de literatura infantil Boolino entrevista a Eugènia Salvador, codirectora de
l'ALF.
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3.4

Consolidació Web i Xarxes socials

WEB
35.290 visites durant el 2012 (28.500 l’any 2011)
Base de dades on-line
Des del web es pot consultar la base de dades de l’ALF, fer mailing per
segmentacions, i enviar el butlletí electrònic.
Noves seccions al web de l'ALF:
-

S’ha creat una secció per consultar els ebooks

-

S’ha modificat la secció de cursos, amb la gestió dels cursos (inscripcions i
pagaments) de forma on-line

-

Accés directe des de la home al Mapa LF
El Mapa de la Lectura Fàcil és una eina de consulta perquè els usuaris LF
puguin trobar el club LF o la llibreria de referència LF més propera, o les
entitats que comparteixen amb l'ALF l'objectiu de fer arribar la lectura a
tothom. Des del Mapa LF es poden localitzar entitats, associacions,
biblioteques i llibreries que participen del projecte Lectura Fàcil.

-

Concurs Lectura Fàcil: Quin llibres és? Durant els mesos d’estiu
L’Associació Lectura Fàcil ha proposat un concurs literari. els participants
havien d’escoltar un àudio o llegir un fragment de 3 llibres diferents i
contestar quin era el títol, l’autor, l’editorial i la col·lecció. El guanyador es
va endur un llibre del catàleg LF.
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FACEBOOK
1006 seguidors a la pàgina de Lectura Fàcil (www.facebook.com/lf.lecturafacil)
1199 amics al perfil de l’ALF (www.facebook.com/lecturafacil)
BUTLLETÍ
Hi estan subscrites més de 3000 persones que reben el butlletí electrònic
mensual al seu correu.
TWITTER
309 seguidors del Twitter de l’ALF @Lectfacil

3.5

Premis Lectura Fàcil

L’Associació Lectura Fàcil lliura els Premis Lectura Fàcil 2012, en un acte celebrat
el 17 de desembre a la seva seu. El lliurament de premis coincideix amb la
celebració dels 10 anys de l’Associació. Durant l’acte també es presenta la
novel·la “Jerusalem”, guanyadora del Premi de Novel·la Curta 2011
La celebració d’aquests actes compta amb la col·laboració del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC), i el suport del Institut
Català de les Indústries Culturals (ICIC), i les editorials LF Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Editorial Castellnou, Editorial La Mar de Fàcil i Editorial
Everest.

Sílvia Llorente és la guanyadora del Premi de Novel·la Curta,
amb la novel·la “Un rellotge amb dues inicials”, una història sobre
la recuperació de la memòria històrica.
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Al Premi de Novel·la Curta s’hi van presentar 15 obres. L’autora rebrà 500 euros
i veurà l’obra publicada en català i castellà. El jurat que ha escollit el guanyador
estava format per:
-

Carme Bové, Coordinadora d’Ensenyament del Consorci per a la
Normalització Lingüística
Núria Martí, escriptora i autora de llibres en Lectura Fàcil, com són Trampa
de foc i Les mateixes estrelles
Ana Crespo, professora i traductora
Núria Casals, editora de La Mar de Fàcil, l’editorial que publicarà l’obra
guanyadora
Eugènia Salvador, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil

Amb el Premi de Bones Pràctiques l’Associació Lectura Fàcil vol premiar
aquelles entitats que utilitzen de forma pràctica els materials LF. Una manera de
donar a conèixer les iniciatives que participen del foment de la lectura entre les
persones amb dificultats lectores, amb l’objectiu de crear xarxa i unificar esforços
i recursos.
S’hi han presentar 16 iniciatives d’arreu de l’estat espanyol. I atesa la qualitat de
totes les iniciatives presentades, es va decidir ampliar els premis amb 3
accèssits, premiats amb un lot de 10 llibres.

Guanyadors (Lot 30 llibre)
- Biblioteca de Viladecans
Guanyadors Accèssits (Lot 10llibres)
- Biblioteca Anton de la Braña (Cantabria)
- CNL Cornellà
- Habitatges amb serveis per a la gent gran “Joan Torras”

3.5

Exposició “10 anys fent nous lectors”
L'ALF celebra els seus 10 anys d'història amb
l'exposició “10 anys fent nous lectors”, que fa un
recorregut des dels inicis del projecte fins a l'actualitat,
passant per cada una de les àrees en les que treballa.
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A partir de 6 pòsters i 12 vitrines es fa un repàs dels 10 anys d’història de l’ALF i
es recull la feina feta durant aquest temps.
L'exposició es inaugurar a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la
UB fins el 7 de desembre de 2012. El proper any itinerarà a les biblioteques
públiques gràcies a la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona, el Servei de Biblioteques de la Generalitat i el Consorci de
Biblioteques de Barcelona.

4. Formació
CPR Casp (31/01/2012)
L'ALF imparteix un taller de Tècniques de redacció en Lectura Fàcil entre els
professors del Centre de Recursos de Casp (Sargossa). El taller forma part del
"Curso de Dificultades de aprendizaje de la lecto-escritura: detección, prevención
y tratamiento" impartit pel CPR de Casp.
Formació per a voluntaris de l’Obra Social “la Caixa”
L’Obra Social “la Caixa” i l’Associació Lectura Fàcil han
iniciat un projecte de col·laboració per formar els
voluntaris de les cibercaixes escolars i les cibercaixes
hospitalàries de Barcelona i Lleida.

Down España (23/02/2012)
Curs en Tècniques de redacció LF dirigit als mediadors i tècnics educatius de la
Xarxa Nacional d'Educació de Down España.
DINCAT (8,15 i 22 de març)
Curs de formació sobre Tècniques de redacció en Lectura Fàcils pels professionals
de les entitats adherides a DINCAT. El curs es va realitzar a la seu de DINCAT a
Barcelona, i hi van participar 17 professionals.
DINCAT (maig 2012)
L'ALF ha realitzat durant el mes de maig un curs de formació en tècniques de
redacció, destinat als professionals de les entitats associades a DINCAT.
Curs “Estimular la lectura, millorar la comunicació. Les possibilitats de la
Lectura Fàcil”
L'ALF organitza el Curs de tècniques de redacció de textos de Lectura Fàcil
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“Estimular la lectura, millorar la comunicació. Les possibilitats de la Lectura
Fàcil”, destinat a entitats, empreses, administracions, biblioteques, etc. que
volen millorar la comunicació amb el seu públic.
El curs consta de 2 sessions presencials de 4 hores cada una (21 de juny i 5 de
juliol) més 4 hores online, i té lloc a la seu de l'ALF (C. Ribera, 8 pral. 08003
Barcelona)

Taller de redacció de textos de Lectura Fàcil (23/09/2012)
L'ALF ha participat al Mercat de Lletres d'Igualada amb un taller de redacció LF
gratuït, el 23 de setembre a l'Espai Vapor del Museu de la Pell. Hi han assistit 15
persones interessades en redactar de manera més planera.
Com redactar un butlletí informatiu en Lectura Fàcil (28/09/2012)
L'Àrea de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona ha encarregat aquest
curs a l'ALF adreçat a responsables tècnics i polítics de l'Administració local que
desenvolupen tasques de gestió i promoció de la participació.
Més enllà de la lectura (18 d'octubre 2012)
Uns 40 monitors de diferents clubs LF participen en el taller de formació en
tècniques de dinamització lectora "Més enllà de la lectura" el 18 d'octubre a la
Biblioteca Bonnemaison. L'actriu de teatre social Lali Feliu condueix el taller.
Down España (17 octubre 2012)
Curs introductori pel personal de comunicació sobre les tècniques de redacció en
Lectura Fàcil per a pàgines web.
Fundación Personas (22 octubre 2012)
Curs sobre tècniques de redacció LF dirigit a personal d'Atenció Directe de
Serveis Residencials, de la Fundación Personas de Valladolid.
Down España (23/11/2012)
Curs introductori dirigit a professionals de la "Red Nacional de Atención
Temprana" i als de la "Red Nacional de Empleo con Apoyo" per redactar
procediments i publicacions per a persones amb Síndrome de Down.
Curs avançat semipresencial dirigit a mediadors
educatius de Down España. Es tracten adaptacions curriculars i tècniques
avançades de LF. Els alumnes presenten projectes propis sobre els quals es
treballa.

Diputació de Barcelona (15, 22 i 29 de novembre)
Curs de Llenguatge ciutadà: eina democratitzadora de l'administració local,
adreçat a tècnics i tècniques de participació ciutadana i comunicació, o d'altres
àrees, que generin documents adreçats a la ciutadania.
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Andi Sabadell (28/11/2012)
Formació en tècniques d’elaboració de textos de Lectura Fàcil encarregada per
l'Associació en favor de persones amb Síndrome de Down Andi Sabadell.

5. Col·laboracions i convenis
TDAH Anoia
L'ALF i TDAH Anoia signen un conveni de col·laboració. TDAH Anoia es converteix
així en una entitat difusora del projecte LF, i s'adscriu com a entitat on realitzar
lectures de prova dels llibres LF.
DINCAT
L'ALF ha signat un conveni de col·laboració amb DINCAT, un grup format per
més de 300 entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la
discapacitat intel·lectual.
Down España
L'ALF ha signat un conveni de col·laboració amb Down España. Aquesta
Federació aglutina més de 80 associacions en defensa de les persones amb
Síndrome de Down a tota Espanya.
Departament de Cultura - Direcció General de Política Lingüística
L'ALF i el Departament de Cultura (Direcció General de
Política Lingüística), signen un conveni de
col·laboració per fomentar la lectura en llengua
catalana, especialment entre persones que tenen
dificultats lectores.
Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut
La Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut (HPH-Catalunya)
és una associació científica sense ànim de lucre. Forma part de la Xarxa
Internacional d’Hospitals Promotors de la Salut, promoguda per l’OMS.
Treballa per millorar la qualitat assistencial als hospitals. La Xarxa compta amb el
grup de treball Health Literacy, que vol millorar la comunicació amb els pacients i
facilitar un àmbit més comprensible pels usuaris. L'ALF ha signat un conveni per
ajudar a fer més comprensible la informació dels hospitals que en formen part.
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Taller Escola Sant Camil
Centre ocupacional que dóna atenció a persones amb discapacitat intel·lectual
des del 1962. Des del 2011 tenen un club LF pels seus usuaris a la biblioteca
Guinardó-Mercè Rodoreda de Barcelona.
Comú de La Massana (Andorra)
L'ALF ha signat un conveni amb el Comú de La Massa d'Andorra i la biblioteca
Comunal de la zona.
Lectura Fácil Euskadi
Conveni amb l’Associació Lectura Fácil Euskadi, entitat impulsora de la Lectura
Fácil a Euskadi.
Associació Diversitat i Ciutadania
Entitat sense ànim de lucre que té entre els seus objectius la gestió i/o resolució
de conflictes en general i específicament amb persones amb discapacitat.

6. Assessoraments
Nous continguts TIC per a l'alfabetització tecnològica
Adaptació a LF de nous continguts TIC per a l'alfabetització
tecnològica, gràcies al Consorcio IdenTIC i a la Fundación
Ciudadanía d'Extremadura. L'objectiu és apropar les
noves tecnologies de la informació a la ciutadania.

S'han adaptat continguts com:
- Reciclatge Tecnològic
- Creative Commons
- Comerç Electrònic
- Software Lliure vs. Software Propietari
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Ajuntament de Barcelona. Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Adaptació de diferents tríptics informatius del programa Temps per tu
per a famílies amb infants amb discapacitat

Cartera de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu
L'ALF ha adaptat la Cartera de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu. El
document en versió online inclou una descripció dels 29 serveis socials que
ofereix l’Ajuntament, defineix les persones que poden rebre’ls i els requisits per
accedir-hi, i especifica si són gratuïts o de pagament.
L’objectiu de la cartera és informar sobre els serveis socials del municipi en un
llenguatge planer i directe i facilitar-ne l’accés a la ciutadania.
Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat

Adaptació feta per encàrrec de l'Àrea de Drets Civils de
l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat (IMD).

Carta europea dels drets dels infants hospitalitzats
Adaptació a Lectura Fàcil de la Carta europea dels drets dels
infants hospitalitzats per encàrrec de la Direcció de Drets Civils
de l'Ajuntament de Barcelona.
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Pàgina web Previdin
Adaptació a LF de la pàgina web www.previdin.es, un
projecte de la Federació d'associacions de veïns de La
Rioja per prevenir la violència a persones amb
discapacitat intel·lectual.

7. Altres
“La música del viento” a la llista Niños Dickens
El llibre LF “La música del viento” (La Mar de Fácil), ha estat
afegit a la llista Niños Dickens realitzada pel Club Kiriko. En motiu
del segon centenari del naixement de Charles Dickens, el Club de
Llibreries Kirico ha volgut ressaltar alguns títols de la literatura
protagonitzats per nens pobres amb dificultats que, com els nens
de Dickens, són valents i lluitadors. “La música del viento”, escrit
per Jordi Sierra i Fabra, tracta sobre l'explotació infantil l'Índia.

Exposició LF a la biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda
Exposició de materials LF a la biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda de Barcelona
fins el 15 d'abril a la planta d'accés. S'hi exposen els llibres LF del fons de la
biblioteca.
Reunió de la Junta i l'Assemblea de l'ALF (16/03/2012)

Divendres 16 de març es va realitzar la reunió de la Junta i
l'Assemblea de l'ALF a la seu de l'Associació. S'hi van presentar i
aprovar els pressupostos i les activitats del 2011-2012.

Vota el llibre LF "De Chamartín a Collbató" a la Llança de Sant Jordi
Vota el llibre LF "De Chamartín a Collbató" a la Llança de Sant Jordi, l'aparador
virtual d'Òmnium amb les novetats editorials en català per aquest Sant Jordi
2012. El pots votar com a llibre que regalaràs i/o com a millor portada. Entra i
vota!
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Lectura dramatitzada del llibre “De Chamartín a Collbató” (21/04/2012)
Els actors del grup de teatre “La Teatral”
llegeixen el llibre LF “De Chamartín a Collbató”
durant les II Jornades Culturals de l’Associació
del Personal de la Caixa d’ Estalvis i Pensions de
Barcelona.

2a edició de les Directrius per a materials LF
Els professionals que ho desitgin tenen a la seva disposició la
traducció al català de la segona edició de les "Directrius per a
materials de Lectura Fàcil" de la IFLA. Una edició conjunta del
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
i l’Associació Lectura Fàcil.

Lectura Fácil Euskadi
Un nou projecte per implantar, difondre i desenvolupar la
Lectura Fàcil a Euskadi. Treballa amb els objectius LF:
apropar la lectura i la informació a les persones amb
dificultats lectores.
V Certamen Literari Rosetta (28/09/2012)
Entrega dels premis del V Certamen Literari Rosetta. En aquest concurs literari hi
participen persones amb discapacitat intel·lectual i TEA (trastorn de l'espectre
autista).
Les obres guanyadores s'han adaptat a Lectura Fàcil i es recolliran en un
llibre electrònic. El Certamen està organitzat per Asociación Argadini, Fundación
Orange, Fundación Seur i Fundación ONCE.
Projecte de foment de la lectura a Manlleu "Serpent de llibres"
Nova edició de la campanya de foment de la lectura "Serpent de llibres"
organitzada per la biblioteca Municipal de Manlleu. La campanya està dirigida a
alumnes de 1r i 2n d’ESO de Manlleu. Aquest any per primera vegada es
recomanaran 4 llibres LF. Personal de la biblioteca visita 2 vegades per curs totes
les classes de 1r i 2n d’ESO dels 4 centres de secundària de Manlleu.
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