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1.

Llibres de Lectura Fàcil

1.1

Novetats editorials

LA MAR DE FÀCIL
De Chamartín a Collbató (castellà) M. Àngels Sellés

LA GALERA
Donem la benvinguda a Ticket, la nova col·lecció de Lectura Fàcil de La
Galera. Els títols publicats són adaptacions de les obres més representatives
del seu Pla Lector.

L'anticlub Àngel Burgas

Radiografia de noia amb tatuatge Jordi Sierra i Fabra

Nick Inma Chacón

L’ABADIA DE MONTSERRAT

Tant de gust... Senyor Salvat-Papasseit
M. Carme Bernal, Carme Rubio
3
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1.2

Presentacions de llibres
"Cómo gestionar tu dinero" a Madrid
(4/04/2013)

L'Associació Lectura Fàcil i la Fundación ONCE han
presentat el llibre de Lectura Fàcil “Cómo gestionar
tu dinero” a Madrid. A l'acte hi van assistir més de
50 persones de diferents àmbits i entitats.

"De Chamartín a Collbató" a Madrid (18/04/2013)
Més de 40 persones assisteixen a la presentació del
llibre "De Chamartín a Collbató. La Guerra Civil viscuda
per un nen" a la Llibreria Lé de Madrid. Hi van
intervenir M. Àngels Sellés, autora del llibre i filla del
protagonista, i Sonia Andolz, Politòloga i analista de
Seguretat humana i desplaçaments forçosos del
Ministeri de Defensa.

1.3

Llibreries de referència

La xarxa de llibreries de referència continua creixent i n’incorpora de noves.
Al Mapa LF trobareu totes les llibreries amigues que s'han compromès a
tenir els llibres de Lectura Fàcil.
Llibreria Librohoy
c/ Carlos Cano, 1
Còrdova
Tel. 957 356 587
@librohoy
Llibreria Punt de llibre escolar
c/ Patronat Obert, 18
Palma
Tel. 971 752 979
Llibreria Alibri
c/ Balmes 26
Barcelona
Llibreria de Deusto
Plaza San Pedro 4
Bilbao
Tel. 94 476 42 81
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Punt de llibre
Bruc del mig, 6 local 2
El Bruc
Tel. 93 771 05 39
El árbol de las palabras
Plaza San Andrés. Edificio Espronceda. Local 8-9
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 856 055 491
Saga Liburudenda
Gorbea, 12
Vitoria-Gasteiz
Antinous
c/ Anselm Clavé, 6
Barcelona
T. 93 301 90 70
Librería Jakintza
C/ José Landazuri, 7
Vitoria-Gasteiz
libjakintza@gmail.com
T. 945 13 12 26

2.

Clubs de Lectura Fàcil

2.1

Nous Clubs LF

Nou Club LF del Taller Escola Sant Camil
El Taller Escola Sant Camil de Barcelona, amb la col·laboració de la
biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda, inicia un nou club LF dirigit a persones
amb discapacitat intel·lectual del centre. Hi participen 8 persones de 20 a
56 anys.
Les sessions d’aquest nou club són setmanals i es realitzen al Taller Escola
Sant Camil. Han començat amb el llibre "Las aventuras de Tom Sawyer"
(Castellnou).
Clubs LF al Centre Cultural Alhóndiga Bilbao
Els primers Clubs LF a Euskadi, organitzats per
Lectura Fácil Euskadi i la biblioteca Mediateka BBK
Alhóndiga Bilbao. Un d'ells per a nens amb dislèxia
de DISLEBI (Asociación de Dislexia de Euskadi), i
un altre per a persones amb Síndrome de Down
FSDPV (Fundación Síndrome de Down País Vasco).
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Nou club LF a Reus
Òmnium Baix Camp, amb la col·laboració del CNL de Reus, ha engegat un
nou projecte de cohesió social. Es tracta d'un nou club de lectura fàcil
adreçat a persones no catalanoparlants. Sota el lema "Tira-t'hi de cap!"
pretén ser un espai de trobada per aquelles persones que estan aprenent el
català i volen practicar la lectura i compartir-la amb noves coneixences. Ja
han llegit "La crida del bosc", i ara estan llegint "Les mateixes estrelles".

Els participants dels clubs LF de Gavà, Sant Boi i Viladecans
visiten l'ALF
Els tertulians dels clubs de Lectura Fàcil en català de
Gavà i Sant Boi de Llobregat i els participants del
Servei Local de Català de Viladecans visiten la seu de
l'ALF, al Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya.

Biblioteca Pública Central de Madrid
Club per a adults creat per Asociación Lectura Fácil Madrid. Comencen el 16
d'octubre, a la Biblioteca Central de Madrid amb el llibre "Drácula", i es
reuniran els dimecres.
Biblioteca de Navarra
El primer dijous de cada mes un grup de persones amb discapacitat
intel·lectual es reuneix a la biblioteca de Navarra per gaudir de la lectura.
Centro de Día Isozaki-Atea Bilbao
Club LF per a gent gran. Hi participen 13 persones, que es reuneixen un dia
a la setmana. Han començat amb la lectura de "Bajo el mismo cielo" de
Núria Martí.
Centro de Día Amorebieta
Club LF per a gent gran. Les 12 persones que participen en el club han
començat llegint "El Lazarillo de Tormes".
Biblioteca Fages de Climent a Figueres
Club LF adreçat a persones que aprenen català. Han començat llegint "Anna
Frank, la seva vida" (La Mar de Fàcil).
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Biblioteca Pública de Salamanca
El club LF de Salamanca s'organitza gràcies a la
col·laboració de la Casa de las Conchas i l'associació
ASPRODES. Els 16 participants del club llegeixen "El
Lazarillo de Tormes" (ed. Almadraba).

Centro de Día Orconera (Trápaga-Bizkaia)
Club LF per a usuaris del centre de dia del Grupo Urgatzi.
Han començat llegint "Romeo y Julieta" (Almadraba).

2.2

Trobades amb autors

Núria Martí al club LF del Centre de dia Bétula (11/02/2013)
L'autora LF Núria Martí es reuneix amb els usuaris del
Club LF del Centre de Dia Bétula (Badalona) per
parlar sobre el seu llibre Bajo el mismo cielo (La Mar
de Fàcil).

Els clubs LF de Sant Andreu reben Núria Martí

Les Biblioteques del Districte de Sant Andreu de Barcelona organitzen una
trobada de Clubs LF amb l'escriptora Núria Martí, a la Biblioteca Ignasi
Iglésies - Can Fabra.
Núria Martí a la Librería Deusto (Bilbao) (24/06/2013)
Trobada de l'autora Núria Martí Constans amb els lectors del
País Basc, a la Librería Deusto de Bilbao.“No s'ha que
menystenir el lector de lectura fàcil. Aquest també té dret a
emocionar-se i a entrar dins la història”. Així justificava
l'escriptora de Set dies al llac, Trampa de foc i Les mateixes
estrelles la literatura en format LF.
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Núria Martí Constans al programa Autors a les aules
Els centres escolars poden demanar la visita de
l'autora Núria Martí per mantenir una conversa amb
els alumnes, compartir experiències, dubtes i
propostes al voltant de la creació i la lectura.

3.

Difusió i comunicació

3.1

Presentacions i conferències

Jornada "Dificultats de la lectura: parlem de solucions" (30/01/2013)
L’ALF ha participat a la Jornada "Dificultats de la lectura: parlem de
solucions" organitzada per l'Associació Catalana de la Dislèxia i l’Associació
Avesedari.
Presentació als CRPs de Girona (26/02/2013)
L'ALF es reuneix amb els directors dels Centres de Recursos Pedagògics
(CRP) de Girona per presentar-los els materials LF i explicar-los com poden
ajudar els alumnes amb dificultats lectores.
Jornada LF a Lleida (27/02/2013)

Unes 40 persones assisteixen a la Jornada “Les
possibilitats de la Lectura Fàcil” a la Biblioteca Pública
de Lleida.

L'ALF a la I Jornada Dislèxia Penedès (13/04/2013)
La jornada va ser tot un èxit, amb més de 160 persones.
L'ALF hi va estar present amb una parada de llibres.
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La LF a Sant Jordi (23/04/2013)
S'han realitzat diferents activitats per celebrar la diada de Sant Jordi:

Andi Sabadell i el Taller Escola Sant Camil, van vendre
llibres LF a les seves respectives paradetes de Sant Jordi.

L' Associació Lectura Fàcil Euskadi va presentar el
projecte LF a Vitoria-Gasteiz, al Centre Cultural
Montehermoso. Hi van participar l'Associació Bizitza
Berria Elkartea, Saregune i DOWNberri. També, i de
forma virtual, l'autora LF Montse Flores.
La Biblioteca Insular especialitzada en Discapacitat de
Sinpromi, en col·laboració amb l'Àrea d'Integració
Laboral, va organitzar un Taller de Lectura Fàcil.
Alumnes del Taller, usuaris de la Biblioteca de
Sinpromi, van comentar diferents lectures LF.

Lectura dramatitzada de llibres LF a la biblioteca Can Fabra
(7/05/2013)
L'actriu Carmen Balagué va oferir el passat 7 de maig una lectura
dramatitzada de 3 llibres de Lectura Fàcil, organitzada per les biblioteques
del Districte de Sant Andreu, de Barcelona.
Presentació de l’Asociación Lectura Fácil Castilla y León (22/05/2013)
El projecte LF segueix creixent, i neixen noves
associacions. És el cas de l'Asociación Lectura Fácil
Castilla y León, que s'ha presentat recentment a
Palència.
Conferència LF al Centre Internacional Vallbonne de Niça
(24/05/2013)
M. Àngels Sellés ha presentat el seu llibre "De
Chamartín a Collbató", al Centre Internacional
Vallbona a Niça (França). L'autora ha estat convidada
per la professora de castellà del centre a impartir una
conferència amb alumnes d'ensenyament secundari.
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Jornades "Serveis i eines per a una vida independent"
(14-15/11/2013)
L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat organitza aquesta
jornada. L’ALF hi és present amb un estand.
Presentació Lectura Fácil Madrid (4/12/2013)
El 4 de desembre es va presentar l'associació Lectura Fácil
Madrid, al centre cultural La Casa Encendida. A l'acte hi van
participar Manuela Olmedo (LF Madrid), Eugènia Salvador
(ALF) i l'escriptora Núria Martí, que va parlar sobre els seus
llibres i la seva experiència amb la LF.

Trobades LF a Vilanova i la Geltrú (10/12/2013)
La Biblioteca Municipal Joan Oliva de Vilanova i la
Geltrú va acollir la primera sessió de les Trobades
de Lectura Fàcil en català.

3.2 Jornada Lectura Fàcil, una eina per fomentar l’hàbit lector
La jornada “Lectura Fácil: una herramienta para fomentar el hábito lector”
va reunir prop de 100 persones que van participar en les dues activitats
programades: una formació en dinamització lectora i un intercanvi
d’experiències.
El divendres 13, Mireia Estapé, conductora de clubs LF de la Xarxa de
Biblioteques de Cornellà, va oferir pautes per organitzar i dinamitzar clubs
LF. L’acte va ser a la Residència d’Investigadors (Barcelona)
El dissabte 14 es va organitzar l’intercanvi d’experiències al Palau Robert.
Hi van participar diverses entitats que van exposar els seus projectes
d’elaboració i ús de materials de Lectura Fàcil i de creació de clubs.
Van destacar les aportacions fetes des de El Salvador i Chile, amb un vídeo
explicatiu de les seves experiències de promoció de la LF en els seus països.
També hi van participar entitats d’Euskadi, Madrid i Castella i Lleó.
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3.3

L’ALF als mitjans

El projecte Lectura Fàcil ha sortit publicat en diferents mitjans:
Suplement Criatures (12/01/2013)
Diari Ara
Encomanar el gust per la lectura
Suplement Estils de Vida (25/01/2013)
La Vanguardia
Refuerzo escolar casero
Suplement Cultura (8/02/2013)
Diari Avui
10 anys fent nous lectors
Suplemento ES. La Vanguardia (24/08/2013)
De fácil lectura
Article sobre el projecte Lectura Fàcil.
Euskal Telebista (16/09/2013)
Notícia sobre la incorporació de llibres LF al catàleg de la Mediateka BBK,
al centre de cultura i oci Alhóndiga de Bilbao.
Veure vídeo.
El Diario de Hoy (5/10/2013)
Lectura Fácil: el derecho y el placer de leer.
Notícia sobre el projecte Lectura Fàcil a El Salvador.
Entrada Libre - ETB2 (20/11/2013)
El programa Entrada Libre de Euskal Telebista 2 entrevista Blanca Mata de
Lectura Fácil Euskadi.
Matins en Xarxa - Ràdio Sant Cugat (20/11/2013)
La directora de la Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona, Anna Mael, ha
recomanat al programa de ràdio 'Sant Cugat a fons - Matins en Xarxa' els
llibres de Lectura Fàcil.
Som aquí - Canal Terrassa (23/10/2013)
Victòria Mateo, conductora del club LF de Rubí, recomana llibres LF al
programa "Som aquí" de Canal Terrassa. (A partir del minut 17:30)
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3.4

Web i Xarxes socials

WEB
Hem tingut 27.888 visites fins el 22 octubre de 2013.
FACEBOOK
1.337 seguidors a la pàgina de Lectura Fàcil (1006 l’any 2012)
1.325 amics al perfil de l’ALF (1199 l’any 2012)
BUTLLETÍ
Hi estan subscrites més de 3.000 persones que reben el butlletí electrònic
mensual al seu correu.
TWITTER
800 seguidors del Twitter de l’ALF @Lectfacil (309 l’any 2012)
3.5

Premis Bones Pràctiques Lectura Fàcil

Per tercer any consecutiu, l’ALF premia iniciatives d’èxit de diferents àmbits
(educatiu, bibliotecari, tercer sector...) que utilitzen els llibres de Lectura Fàcil per
promoure la lectura, la inclusió social i la democràcia informativa, valors amb els
quals s’identifica el projecte Lectura Fàcil.
Enguany s’hi han presentat 14 propostes, totes elles de gran qualitat. El jurat
integrat per Carme Fenoll, cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat
Teresa Mañà, professora de la Facultat de Biblioteconomia de la UB
Ester Omella, cap de la Secció de Planificació, Avaluació i Qualitat de la Gerència
de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, i Carme Mayol i Eugènia
Salvador, codirectores de l’ALF els ha valorat.
El guanyador és: Lectura Fácil Euskadi, amb un projecte LF global per Euskadi,
partint d’una realitat on no es coneixia la LF.
També han obtingut premi els projectes:
Biblioteca de La Roca del Vallès: una iniciativa conjunta entre la biblioteca i
l’institut de la població.
IES Duc de Montblanc: Lectures compartides entre alumnes d'un Institut i
una escola de Rubí.
Clubs LF Sant Camil: col·laboració entre l’entitat de persones amb
discapacitat i la biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda
El lliurament de premis es va celebrar el 18 de desembre a l’Arts Santa Mònica de
Barcelona.
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3.6

Exposició “10 anys fent nous lectors”

L’exposició “10 anys fent nous lectors” que commemora l’aniversari de
l’Associació Lectura Fàcil, inicia un itinerari per les biblioteques catalanes,
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.
L’exposició fa un recorregut des dels inicis del projecte fins a l'actualitat,
passant per cada una de les àrees en les que treballa.

Juny 2013: Biblioteca de Viladecans

Juliol 2013: Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró

Setembre: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi

Octubre biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa
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3.7

Ruta literària a Collbató

Els clubs LF i qualsevol persona que hagi llegit el llibre “De Collbató a
Chamartín” pot sol·licitar una ruta literària pels racons de Collbató on
transcorre la novel·la.

Èxit d'assistència en les primeres Rutes literàries a Collbató
Els participants del Club LF de Parets van inaugurar divendres 17 de maig la
Ruta literària basada en el llibre "De Chamartín a Collbató", de M. dels
Àngels Sellés. El dia següent hi van participar els usuaris del Club LF
d'Esparreguera.

4. Formació
Curs dinamització Lectora a Down España (11/03/2013)
L'11 de març Eugènia Salvador, codirectora de l'ALF, i Eulàlia Feliu, actriu
de teatre social, van impartir un curs de dinamització lectora entre els
professionals de diferents entitats Down a España. L'objectiu del curs era
crear Clubs de Lectura Fàcil a les entitats afins a Down España. Amb aquest
motiu, l'entitat va regalar un lot de llibres LF a cada participant per a iniciar
els clubs LF a tota Espanya.
Cursos LF on-line LF (abril-juny 2013)
L'ALF ha ofert 2 cursos de Tècniques de redacció en Lectura Fàcil en format
on-line: un de nivell inicial i l'altre d'avançat. Tots dos han tingut una gran
acollida. Tanta, que a partir de setembre es tornaran a ofertar.
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Curs logopedes DINCAT (abril 2013)
L'ALF ha realitzat un curs sobre tècniques de redacció i dinamització lectora
entre els logopedes de la federació DINCAT. El curs ha tingut una durada de
25 hores, i els alumnes han pogut treballar sobre documents que ells
mateixos han aportat.
Curs de dinamització lectora: volem fer un club de Lectura Fàcil
(28/06/2013)
El Departament de Cultura de la Generalitat amb la col·laboració de l'ALF va
oferir el 28 de juny un curs de dinamització lectora.
La formació, impartida per Mireia Estapé, conductora dels clubs LF de la
Xarxa de Biblioteques de Cornellà, va comptar amb la participació de 30
bibliotecaris/àries interessats en conèixer pautes per
planificar, desenvolupar i dinamitzar dia a dia les
sessions d’un club LF.
Curso online de técnicas de redacción LF (de l'1
al 16 de juliol)
L'ALF ha ofert un nou curs inicial de tècniques de
redacció en línia per a professionals que volen redactar textos informatius,
divulgatius o narratius de manera clara i comprensible.
El curs té una durada de 10 hores i s'ofereix des de la plataforma
d'aprenentatge virtual Moodle, gestionada pel Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
Com redactar continguts web: Pautes de Lectura Fàcil (4/07/2013)
L'ALF ha ofert un mòdul sobre l'aplicació de les pautes LF en la gestió de
pàgines web dins el curs "Gestió dels webs institucionals", organitzat per
l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l'Ajuntament de Barcelona.
El curs s'ha adreçat a personal tècnic i administratiu encarregat de
gestionar les pàgines web de l'Àrea.
Curs de dinamització lectora (octubre/novembre 2013)
Curs per a professionals d'entitats associades a DINCAT
interessats en organitzar clubs de lectura i d'altres activitats
de dinamització lectora amb llibres LF.
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5. Col·laboracions i convenis
Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO
L'ALF és des del mes de maig entitat simpatitzant de la Federació Catalana
d'Associacions i Clubs UNESCO, federació amb la qual ens identifiquem amb
els seus objectius i les activitats que desenvolupa en diferents camps.
FEAPS
Entitat sense ànim de lucre que treballa pel desenvolupament de les
persones amb discapacitat intel·lectual. FEAPS promou materials de fàcil
comprensió per tal de promoure l'accessibilitat cognitiva.

6. Assessoraments
Down España
Durant el 2012-13 l'ALF i Down España han signat un conveni per crear
materials que ajudin les entitats afins a Down España a realitzar documents
en Lectura Fàcil i clubs LF amb els seus usuaris.
-

Manual de Lectura Fàcil
Tríptic Cómo crear un club LF
Pòster anunci Club LF
Pòster sessions Club LF

Pla Municipal per al col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual
2010-2015
El Pla LGTB és el conjunt de polítiques de l’Ajuntament de
Barcelona per promoure, defensar i garantir els drets de les
persones homosexuals, transsexuals i bisexuals de la ciutat.
L'ALF l'ha adaptat a Lectura Fàcil per encàrrec de la regidoria
de Drets Civils.

Seguro Hogar de Previsora Bilbaina

Previsora Bilbaina de Seguros torna a apostar per la
Lectura Fàcil en els seus productes. L’Associació Lectura
Fàcil ha adaptat les condicions generals del Seguro
Tranquilidad Hogar que ofereix l’asseguradora, i els
fulletons informatius d’aquesta assegurança.
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Pla per a la inclusió social de Barcelona (2012-2015)
Aquest document articula les polítiques sectorials i territorials que
garanteixen la prestació de serveis per a la inclusió dels ciutadans.
L'ALF l'ha adaptat a Lectura Fàcil per encàrrec de l'Àrea de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports de l'Ajuntament de Barcelona.
Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) El Salvador
Els oficials d'informació del Sector Justicia de El
Salvador ja tenen a les seves mans la Ley de Acceso
a la Información Pública (LAIP) adaptada a Lectura
Fàcil per l'ALF. La LAIP en LF també s'ha adaptat a
Braille.
Informe de salut de Barcelona
L’ALF ha adaptat a Lectura Fàcil l’informe de salut de
Barcelona. Aquest document explica l’estat de la salut de la
població a la ciutat de Barcelona i la seva evolució en els
darrers anys. A l’informe general de la ciutat, se li han de
sumar 10 informes més, un per a cada districte, escrits en
Lectura Fàcil.
L’informe l’ha elaborat l’Agència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB).

7. Altres
Vídeo sobre el projecte LF i la seva implantació a Euskadi,
gràcies a Lectura Fácil Euskadi.
Veure vídeo

L'ALF, al Postgrau de Llibreria de la UB (13/03/2013)
L'ALF participa al Postgrau de Llibreria que ofereix la
Facultat de Biblioteconomia de la UB, en col·laboració
amb el Gremi de Llibreters de Catalunya. Carme
Mayol, codirectora de l'ALF, va explicar als alumnes què és la LF, com
tractar els llibres LF a les llibreries, quin ús en poden fer, com convertir-se
en llibreria de referència LF, etc. Els assistents es van mostrar molt
interessats en el projecte.
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VI Certamen Literari Rosetta
L'objectiu principal del Certamen Literari Rosetta és fomentar la creativitat
de les persones amb trastorns de l'espectre autista o discapacitat
intel·lectual. Enguany es convoca la sisena edició. L'ALF adapta els textos
guanyadors a Lectura Fàcil.

Diverses biblioteques basques adquireixen fons LF
La Lectura Fàcil ha entrat amb força a Euskadi. Quatre biblioteques
públiques ja han adquirit un fons de llibres del catàleg LF. Són la Red de
bibliotecas municipales de Donostia, la de Vitoria-Gasteiz, la Mediateka BBK
de Alhondiga Bilbao, i la de la Diputación Foral de Bizkaia.

Nou blog de la ETR Network
La xarxa internacional de Lectura Fàcil
(Easy to Read Network) acaba de donar
a conèixer el seu nou blog. En ell s'hi
recullen notícies, experiències, i
informació sobre la LF a nivell mundial.
L'Associació Lectura Fàcil és membre fundacional d'aquesta xarxa. De fet, la
primera trobada internacional la va organitzar l'ALF a Barcelona l'any 2005.

Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura
L’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura es va reunir el 22 de juny a
la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB per presentar la
memòria del curs 2011-2012 i comentar les activitats desenvolupades en
diversos àmbits (conferències, exposicions, recerca, formació, etc). El
balanç econòmic evidencià l’actual manca de recursos.
Es va nomenar per unanimitat Cristòbal Urbano com a nou director i es va
discutir la possibilitat de donar un nou enfoc a l’Anuari. En nom de l’ALF hi
va assistir Carme Mayol.
Francesc Parcerisas, premi Llibreter 2013
L’ALF celebra que el Gremi de Llibreters de Catalunya hagi guardonat
Francesc Parcerisas, president de l'ALF, amb el premi Llibreter 2013 per
l'obra "La primavera a Pequín. Un dietari" (Quaderns Crema).
Llibre Obert celebra el seu 10+1 aniversari
L'associació celebrarà el 3 i 4 d'agost una festa multicultural al poble de
Beseit per celebrar el seu 11è aniversari. També s'hi presentaran els darrers
llibres fets a Palestina i Mali i que segueixen les pautes LF. Llibre Obert és
un projecte social que promou la lectura i la solidaritat.
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Tembo, una App per a nens amb dificultats lectores

Us presentem "Tembo, el petit elefant", una App
dissenyada amb molta cura per afavorir
l’aprenentatge de la lectura en nens a partir de 3
anys. L'ALF n'ha supervisat els textos.

Catàleg de llibres de La Mar de Fàcil
L'editorial La Mar de Fàcil acaba de publicar el catàleg de tots els
seus llibres. La Mar de Fàcil és la primera editorial especialitzada
en llibres de Lectura Fàcil.

Millorar l’habilitat lectora amb “Llegiu i parleu”

Neix el nou programa "Llegiu i parleu", amb l’objectiu de
crear diferents recursos que permetin a la població adulta
reforçar l’aprenentatge de la llengua catalana a partir de la
lectura.

Reunió de la Comissió de Lectura Pública de Barcelona
La Comissió de Lectura Pública de Barcelona va realitzar la seva reunió
anual el passat 22 d’octubre. Carme Mayol, codirectora de l’ALF, hi va
assistir en nom de l’Associació.
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