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1.  Llibres de Lectura Fàcil 

 

1.1  Novetats editorials 

 

LA MAR DE FÀCIL 

Col·lecció Aktual 

 

Cavall de guerra 

Michael Morpurgo 

Versió de Núria Martí 

 

 

 

 

 

 

 

Catalunya 1714 

Una història de guerra i traïcions 

Eugènia Salvador 

 

 

 

 

Colección Aktual 

 

Siete días en el lago  

Núria Martí Constans 

 

 

 

 

 

Col·lecció Podium 

 

Educats per guanyar 

Sique Rodríguez 

Versió d'Elisabet Serra 

 

 

 

 

 

Un rellotge amb dues 

inicials 

Sílvia Llorente 
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Col·lecció Tu pots / Tú Puedes 

Llibres de promoció de la vida independent  

 

 

Tingues cura del teu benestar físic i emocional  

Autoria: Andi Down Sabadell 
 

Consells i orientacions per tenir cura del benestar físic  
i emocional i poder gaudir de la vida amb la màxima 
autonomia. 
 

 

 
Com gestionar la teva llar 

Autoris: Fundació Catalana Síndrome de Down 

 
Consells i orientacions per gestionar la llar, mantenir-la  
en bon estat i poder viure-hi amb seguretat i comoditat. 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

 

Platero y yo  

Juan Ramón Jiménez 

Versió d'Ana Crespo 

 

 

 

 

LLIBRE OBERT 

 

Kumba i Mohamed  

Llibre escrit i il·lustrat per nens de Mali 

llibre LF solidari 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lecturafacil.net/lf-bookstore/?s%5fbook%5fid=100801
http://www.lecturafacil.net/lf-bookstore/index?advanced_p=0&prev_page=1&page=1&s_all_books_p=0&show_book_id=1
http://www.lecturafacil.net/lf-bookstore/index?advanced_p=0&prev_page=1&page=2&s_all_books_p=0&show_book_id=1
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LF també en altres idiomes 

 

LUSOREADS 

Primera editorial portuguesa de Lectura Fàcil 

 

 

O Fantasma de Canterville (portuguès) 

Oscar Wilde 

Primer llibre en portuguès de Lectura Fàcil 

 

 

 

 

EDITORIAL GAUMIN 

 

Primers llibres LF en euskera: dues traduccions dels títols de La Mar de 

Fàcil, i dues novetats escrites directament en LF. 

 

 
 

 

 

Altres formats 

Existeixen les versions en ebook dels llibres de les col·leccions Kalafat  

i Kalafate, i alguns títols de l’editorial La Mar de Fàcil.  

 

APPS 

Tembo i els altres (Tembo 4) 

Quarta entrega de les Apps de Bubblebook per a nens amb dificultats 

lectores. L’ALF en revisa el contingut. 
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Léelo Fácil (castellà) 

 

App amb 3 títols en format LF: dues llegendes de Bécquer i 

un llibre de Jordi Sierra i Fabra. 

 

 

 

 

Versions descarregables 

 

Petita història de Paco Candel en LF  

Genís Sinca 

Adaptació: Eugènia Salvador i Montse Flores 

Projecte d’adaptació a LF, en col·laboració amb la Direcció 

General de Política Língüística. El llibre es pot descarregar 

gratuïtament. 

 

 

 

1.2  Presentacions de llibres 

 

"Platero y yo" a Madrid (11/06/2014) 

 

La versió LF de “Platero y yo” es presenta l'11 de 

juny a la Biblioteca Nacional. L’acte l’apadrina el 

Director de la Real Academia de la Lengua 

Española, D. José Manuel Blecua. 

 

 

 

 

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. Aquestes són les llibreries que s’han 

incorporat aquest any:  

 

El Faro de los tres mundos 

C/ Poeta Curros Enríquez 3, 27004 Lugo 

C/ San Marcos 9, 27001 Lugo 

C/ Rosalía de Castro 15, 15004 A Coruña 

 

http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=96057
http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=79095
http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=79095
http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=79095
http://www.lecturafacil.net/mapalf
http://www.elfarodelostresmundos.com/spa/index.php
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Llibreries Santos Ochoa 

Diverses ciutats espanyoles 

(A Coruña, Alcañiz, Barcelona, Bilbao, Huesca, Logroño, La Zenia, Soria, 

Torrevieja y Tudela) 

 

Hitz Liburudenda 

Artekalea, 14 bajo 

Durango  

 

Libreria Chundarata 

C/ Paulino Caballero 27 bajo 

Pamplona  

 

VaDllibres 

C/ De sa Carnisseria, 24 

Ciutadella (Menorca) 

 

Llibreria del Burgo 

C/ Marqués de Albaida 7 

Palencia 

 

Psikolan 

Llibreria especialitzada en educació i salut 

C/ Luís Power, 4  

Bilbao 

 

El racó de les paraules 

C/ Lluís Companys, 8 

Sant Joan de Vilatorrada 

 

 

 

  

http://www.santosochoa.es/
http://www.libreriachundarata.com/
http://www.vadllibres.cat/
http://libreriadelburgo.blogspot.com.es/
http://www.psikolan.es/
http://www.elracodelesparaules.cat/
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2.  Clubs de Lectura Fàcil 

 

2.1  Nous Clubs LF 

 

Alhondiga Bilbao 

Dos clubs LF en col·laboració amb les associacions Izangai i Fundación 

Itaka-Eskolapios, per a persones nouvingudes.  

 

Fundación Síndrome Down País Vasco 

Per a usuaris de la Fundació. 

 

Asociación Atzegi  

Per a usuaris de l'associaciño ATZEGI (Asociación Guipuzcoana en favor de 

las personas con discapacidad intelectual).  

 

APDEMA 

Club LF de APDEMA (Asociación a favor de Personas con Discapacidad 

Intelectual de Álava).  

 

Biblioteca Municipal San Francisco (Bilbao La Vieja) 

Club LF amb un grup de nouvinguts de l'associació Etorkinekin Bat 

 

Centre Penitenciari Ocaña I 

Per als interns d’aquesta presó de Toledo. 

 

Biblioteca Pública José Hierro de Talavera de la Reina 

Unes 10 persones amb discapacitat intel·lectual es reuneixen a la biblioteca 

de Talavera per llegir llibres LF. 

 

Associació CIPO  

Aquesta entitat de Sabadell ha creat un club LF per a persones amb 

discapacitat intel·lectual. 

 

Biblioteca Vila de Gràcia  

2 clubs per a usuaris de l'escola d'adults d'ACIDH, amb intel·ligència límit i 

discapacitat intel·lectual lleu. Llegeixen el llibre en veu alta i fan tertúlia per 

fomentar la seva capacitat d’anàlisi i d’opinió. 

 

Biblioteca Pública de Retiro (Madrid) 

Organitza un club LF per a persones nouvingudes. 

 

Biblioteca Central d'Igualada 

Club LF amb alumnes de l'escola Àuria per a nois i noies amb necessitats 

educatives especials, integrat en els serveis de la Fundació Apinas. 

http://www.alhondigabilbao.com/mediateka/informacionpractica
http://www.izangai.org/home.php
http://www.itakaescolapios.org/
http://www.itakaescolapios.org/
http://www.downpv.org/
http://www.atzegi.org/atzegi/de/club-de-lectura-facil.asp?cod=4557&nombre=4557&nodo&orden=False&sesion=1
http://www.apdema.org/te-apuntas-a-leer-con-nosotros/
http://www.etorkinekinbat.org/
http://biblioteca.talavera.org/index2.cfm?codigo=001
http://www.cipo.cat/es
http://www.cipo.cat/es
http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.95987d47df85c50972e072e0a2ef8a0c/?vgnextoid=8c0a28e67621d310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=8c0a28e67621d310VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
http://igualada.cat/cat/Igualada-per-Temes/Biblioteca-Central-Igualada
http://www.apinas.cat/cat
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/agenda.html?ID=9328
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Club LF d'estiu a Castelló d'Empúries 

El Servei Comarcal de Català de l'Alt Empordà, amb la col·laboració de la 

Biblioteca Ramon Bordas i Estragués, organitza un club de lectura fàcil a 

Castelló d'Empúries per fomentar la lectura i millorar l'expressió oral de les 

persones que aprenen català.  

 

Biblioteca Eugenio Trias (Madrid) 

Estrena nou club LF per a persones adultes amb dificultats lectores.  

 

Biblioteca Josep Mateu i Miró (Castellbisbal) 

En col·laboració amb el Servei Local de Català del municipi, inicia un club LF 

per a persones que volen aprendre català.  

 

Residència Abeletxe (Ermua) 

Per a gent gran usuaris de la residència 

 

Matía Fundazioa (Donostia) 

Organitza diferents clubs LF per a adults i per a persones amb discapacitat 

intel·lectual. 

 

Biblioteca Rosalía de Castro  

Les biblioteques de Pozuelo de Alarcón tenen un club de Lectura Fàcil. Són 

la biblioteca Rosalía de Castro, la Miguel de Cervantes i la Volturno. 

 

Centro Arbolarte 

Entitat per a persones amb discapacitat física i intel·lectual de Bilbao. 

Organitza 3 clubs de lectura fàcil de diferents nivells. 

El nivell més bàsic està dirigit a persones amb una gran dificultat lectora, 

persones amb dèficit cognitiu i persones amb afàsia. L'objectiu és la 

comprensió de text. Els altres 2 grups tenen bona capacitat lectora però una 

gran dificultat en la locució. En aquest cas l'objectiu és millorar la seva 

vocalització a través de la lectura. 

 

Hospital de Dia d'Ermua 

Els usuaris de l'Hospital de dia d'Ermua assisteixen a un club LF a la 

biblioteca municipal. Ha tingut tant d'èxit que han hagut de fer un altre 

grup. 

 

 

 

 

 

 

http://www.castellbisbal.cat/serveis/club-de-lectura-facil-en-catala.html
http://www.vitalitas.es/?page_id=146
http://www.vitalitas.es/?page_id=146
http://www.matiafundazioa.net/es/home
http://www.matiafundazioa.net/es/home
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Mediateca Pablo Iglesias (Alcobendas) 

En col·laboració amb l'Associació ADILAS, i amb una 

professora de la Universitat Autònoma de Madrid.  

 

 

 

Centre Penitenciari de Cuenca 

Els interns de la presó de Cuenca han iniciat un club 

LF.  

 

 

 

Biblioteca Pública Isabel Pérez Valera de Ciudad 

Real  

La biblioteca de Ciudad Real realitza 2 clubs LF amb 

persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

 

Fundación San Cebrián 

Usuaris de la Fundación San Cebrián (Palencia) per a 

persones amb discapacitat intel·lectual. Es reuneixen 

a la Biblioteca Pública de Palencia.  

 

 

 

Biblioteca San Francisco  

Amb persones nouvingudes de l'Associació 

Etorkinekin Bat.  

 

 

CentroCHAT  

Organitzen 3 clubs LF, els primers de La Rioja. Un per 

a nens de 12 i 13 anys amb dificultats lectores, l'altre 

per a joves de 14 a 16 anys, i el tercer per a persones 

sordes. 

 

 

 

Sinpromi  

El primer club de les Illes Canàries, destinat a 

persones amb discapacitat intel·lectual.  

 

http://www.alcobendas.org/es/cargarFichaAgenda.do?identificador=1452
http://www.bibliotecaspublicas.es/ciudadreal/
http://www.bibliotecaspublicas.es/ciudadreal/
http://www.bibliotecaspublicas.es/ciudadreal/
http://www.fundacionsancebrian.com/grupofundacionsancebrian/
http://www.etorkinekinbat.org/
http://www.etorkinekinbat.org/
http://centrochat.es/lectura-facil/clubs-de-lectura
http://www.sinpromi.es/es/news/show/sinpromi-inaugura-su-club-de-lectura-facil
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Biblioteca Santiago el Mayor (Múrcia) 

Hi participen joves amb discapacitat intel·lectual de 

l'Associació ASTRAPACE.  

 

 

Biblioteca San Basilio (Múrcia) 

Els joves amb Síndrome de Down de l'Associació 

ASSIDO han iniciat aquest club.  

 

 

 

 

Escola Aldamiz (Bilbao) 

Club LF per a nens i joves amb autisme, usuaris de 

l'Associació APNABI 

És el club més jove d'Euskadi, i l'únic a tota 

Espanya per a persones amb autisme. 

 

 

Biblioteca d'Oñati (Guipúscoa) 

Per a persones nouvingudes que estan aprenent 

l'idioma, usuaris del Centre d'Educació d'Adults 

 

 

Associació Uribe Costa (Guetxo) 

Club LF amb membres de l'associació.  

 

 

 

 

Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia de Caldes de 

Malavella 

Per a persones que estan aprenent català. 

 

 

 

Biblioteca de Granada 

La biblioteca pública de Granada ha realitzat un club de 

Lectura Fàcil amb usuaris de l'Asociación Asprogrades 

per a persones amb discapacitat intel·lectual.  

 

 

 

http://www.rmbm.org/bibliotecas/santiagoelmayor
http://www.rmbm.org/bibliotecas/sanbasilio
http://www.apnabi.org/
http://ruperak.blogspot.com.es/2014/05/la-biblioteca-de-onati-se-apunta-la.html
http://www.ocio-uribecosta.blogspot.com.es/
http://igualada.cat/cat/Igualada-per-Temes/Biblioteca-Central-Igualada
http://igualada.cat/cat/Igualada-per-Temes/Biblioteca-Central-Igualada
http://igualada.cat/cat/Igualada-per-Temes/Biblioteca-Central-Igualada
http://centrochat.es/modulos/lectura-y-escritura
http://centrochat.es/modulos/lectura-y-escritura
http://granadatecas.blogspot.com.es/2014/12/lectura-facil-en-la-biblioteca.html
http://granadatecas.blogspot.com.es/2014/12/lectura-facil-en-la-biblioteca.html
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2.2  Trobades amb autors  

 

 

Núria Martí a La Bisbal (22/01/2014) 

 

L'escriptora Núria Martí parla dels seus llibres amb 

els alumnes dels cursos de català i participants del 

Voluntariat per la Llengua de la Bisbal. 

 

 

 

 

 

L'adaptadora Mercè Ubach visita la biblioteca de Figueres  

(23/01/2014) 

Mercè Ubach, adaptadora LF del llibre “Mar i cel”, visita el club de Figueres. 

Els assistents van poder conèixer la feina que comporta adaptar un llibre a 

lectura fàcil. 

 

Anna Tortajada visita el club LF de Cornellà (4/03/2014) 

 

 

L'escriptora Anna Tortajada visita el club LF de la 

biblioteca Sant Ildefons de Cornellà. Els membres del 

club havien llegit la versió LF del seu llibre "Nahid, la 

meva germana afganesa". 

 

 

 

 

Montse Flores a Montcada (5/03/2014) 

 

L'escriptora Montse Flores parla del seu llibre “L'aigua 

del Rif” amb alumnes del CNL de Montcada a la 

Biblioteca Elisenda. 

 

 

 

 

Núria Martí a Olot (24/03/2014) 

 

Núria Martí condueix una sessió del Club de lectura 

fàcil a Olot. Les persones que hi assisteixen 

pregunten a l'autora sobre la història i el procés 

d'escriptura. 

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/02007_la_bisbal/noticies_de_loc_de_la_bisbal_demporda.html?ID=10407
http://www.bibliotecadefigueres.cat/
http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=95898
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoccidental3/noticies.html?ID=10712
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoccidental3/noticies.html?ID=10712
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/noticies.html?ID=10890
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M. Àngels Sellés a Olesa de Montserrat (25/03/2014) 

 

L'autora del llibre LF "De Chamartín a Collbató", 

visita el club LF d'Olesa de Montserrat, format per 

alumnes del CNL del municipi. 

 

 

Eugènia Salvador visita el CEE La Gavina (7/05/2014) 

 

Els alumnes de l'escola d'Educació Especial La 

Gavina han entrevistat a Eugènia Salvador, autora 

del llibre "Mites i llegendes de la Grècia antiga". Els 

alumnes havien llegit el llibre i van preparar 

diferents preguntes sobre l'obra i la mitologia. 

 

 

 

3.  Difusió i comunicació 

 

 

3.1  Presentacions i conferències 

 

Jornada "Enfoques innovadores en accesibilidad" a Huelva 

 

 

Ana Crespo, adaptadora a Lectura Fàcil de "Platero y yo" va 

parlar sobre el procés d'adaptació a la jornada "Enfoques 

innovadores en accesibilidad", celebrada a la Universitat de 

Huelva del 20 al 22 de novembre. 

 

 

 

Congrés de Serveis Socials de Palència 

 

Les companyes de Lectura Fácil Castilla y León van presentar la 

Lectura Fàcil al Congrés de Serveis Socials i Sociosanitaris 

celebrat a Palència. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.632817030122016.1073741882.146206848783039&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.632817030122016.1073741882.146206848783039&type=1
http://www.uhu.es/canaluhu/?menu=viewitemrss&item=846
http://www.lecturafacyl.es/congreso-internacional-de-servicios-sociales-y-socio-sanitarios-para-la-proteccion-y-el-desarrollo-social-en-el-ano-2020/
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Presentació a estudiants de periodisme de la UAB 

 

 

Eugènia Salvador i Elisabet Serra de l'ALF, presenten el 

projecte i materials LF a més de 300 estudiants de Periodisme 

de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 

 

 

 

 

III Jornada Almenar Lector  

"L'esport de la lectura, correm a llegir" 

 

Almenar (Lleida) celebra la III Jornada Almenar Lector, sota 

el títol "L'esport de la lectura, correm a llegir". Una jornada 

on es parlà de la lectura i l'esport. L'ALF hi participa amb un 

estand de llibres. 

 

 

 

La Lectura Fàcil arriba a Aragó  

 

L'ALF participa en la presentació de l'Associació 

Aragonesa de Lectura Fàcil, celebrada el 26 de 

setembre a la biblioteca Cubit de Saragossa.  

L'ALF Aragó es suma a la xarxa d'Associacions a favor 

de la Lectura Fàcil. 

 

 

Presentació projecte "Léelo Fácil"a Madrid  

 

Léelo Fácil és un projecte que presenta llibres 

adaptats a Lectura Fàcil en format aplicacions digitals 

enriquides amb animacions i sons. Les primeres 

adaptacions són "Las leyendas" de Becquer, i "Las 

voces del futuro" de Jordi Sierra i Fabra.  

 

 

  

http://duarterodriguez.tumblr.com/post/100522085973/asociacion-lectura-facil-presenta-en-la-uab-su-proyecto
http://jornadaalmenarlector.blogspot.com.es/
http://jornadaalmenarlector.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.766194563437301.1073741893.116039471786150&type=1
http://www.lecturafacil.net/news/item?item_id=100399
http://www.lecturafacil.net/news/item?item_id=100399
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El Col·legi de Logopedes organitza una xerrada sobre LF 

L'Associació Lectura Fàcil ofereix el 8 d'octubre una presentació del projecte 

LF al Col·legi de Logopedes de Catalunya, per a professionals que treballen 

les dificultats lectores dins i fora l'aula. 

 

 

L’ALF a l’Escola d’estiu del Consejo de Licenciados (7/9 juliol) 

 

L'ALF ha participat a l’Escola d’estiu 

organitzada pel Consejo General de Colegios 

Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía 

y Letras y en Ciencias. Les jornades s'han 

celebrat a Almagro (Ciudad Real) sota el títol 

“La lectura, un enfoque multidisciplinar”.  

Hi han assistit professors i altres professionals de l'educació i les dificultats 

lectores. 

 

 

Escola d'Estiu DINCAT (1/07/2014) 

L'ALF ha estat present amb una parada de llibres LF a l'Escola d'Estiu de 

DINCAT, orientada a les bones pràctiques a les escoles d'educació especial. 

 

 

Escola Marta Mata (13/05/2014) 

 

L’Associació Lectura Fàcil presenta el projecte LF a Mataró, 

als professionals que treballen les dificultats lectores. L'acte 

es va realitzar a l'escola Marta Mata, i el va organitzar el 

CRP de Mataró. 

 

 

 

 

I Xerrada sobre Lectura Fàcil a Canàries 

 

Sinpromi, en col·laboració de la seva Biblioteca 

Insular Especialitzada en Discapacitat, ha impartit la 

"I Xerrada sobre Lectura Fàcil a Canàries", dirigida a 

professionals de Biblioteques. 

 

 

 

http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=102825
http://www.consejogeneralcdl.es/decima-edicion-de-la-escuela-de-verano-de-almagro/
http://www.dincat.cat/ca/escola-d-estiu-les-bones-pr%C3%A0ctiques-a-les-escoles-d-educaci%C3%B3-especial_191106
http://www.sinpromi.es/es/news/show/sinpromi-imparte-la-i-charla-sobre-lectura-facil-en-canarias
http://www.sinpromi.es/es/news/show/sinpromi-imparte-la-i-charla-sobre-lectura-facil-en-canarias
http://www.sinpromi.es/es/news/show/sinpromi-imparte-la-i-charla-sobre-lectura-facil-en-canarias
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La LF arriba a Còrdova 

 

L’ALF ha participat al "Encuentro de Bibliotecarios 

Municipales" a Còrdova, per presentar el projecte 

Lectura Fàcil. Un projecte que es vol implantar a la 

xarxa de biblioteques públiques d’Andalusia. 

 

 

 

Presentació LF a La Rioja (20/02/2014) 

La LF ha arribat a La Rioja de la mà de l'Associació Inter 

Europa. S'han presentat 2 nous clubs LF amb joves de 

12 a 16 anys. Aquests clubs formen part del 

projecte Centro Chat , un centre formatiu per a joves 

amb dificultats d'aprenentatge.  

 

Presentació LF al Col·legi de Logopedes de Catalunya (22/01/2014) 

 

 

L'ALF ofereix una xerrada al Col·legi de Logopedes de 

Catalunya. Els nombrosos assistents es van mostrar molt 

interessats amb el projecte i els materials LF. 

 

 

 

 

 

 

Un Sant Jordi de Lectura Fàcil 

Els clubs, biblioteques i entitats han realitzat diferents activitats amb els 

llibres LF durant la Diada de Sant Jordi: 

 

Club LF de Gavà 

 

El club de Lectura Fàcil de Gavà realitza una lectura 

col·lectiva durant la diada de Sant Jordi i... van sortir a la 

tele! 

 

 

Taller Escola Sant Camil 

 

A la paradeta de Sant Camil al parc del Guinardó de 

Barcelona hi havien llibres LF. 

 

http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=99257
http://intereuroparioja.org/
http://intereuroparioja.org/
http://centrochat.es/
http://www.clc.cat/
http://www.gavatv.cat/gtv/capitol/tarda-de-sant-jordi-1
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ACIDH 

 

L'Escola Vida Montserrat d'ACIDH de Barcelona també va 

vendre llibres de Lectura Fàcil per Sant Jordi. 

 

 

 

 

Biblioteca Marta Mata de Cornellà 

 

A la biblioteca ho van celebrar amb l'exposició "10 anys 

fent nous lectors" sobre l'Associació i la Lectura Fàcil. 

 

 

 

 

Jornada L'inclusió educativa a Catalunya (3/04/2014) 

 

L'ALF va estar present amb un estand de llibres LF a la 

jornada d'inclusió educativa organitzada per la Fundació 

ASPASIM. Hi van assistir més de 300 persones. 

 

 

 

 

 

3.2  Jornada Lectura Fàcil 

 

IV Jornada LF "Llegim a l'aula" 

 

 

Divendres 28 i dissabte 29 de novembre vam viure 

unes jornades de Lectura Fàcil molt intenses i 

interessants sobre com introduir i utilitzar els 

materials LF a les aules. 

 

Les experiències presentades van demostrar les múltiples opcions d’ús dels 

materials LF. Però tot i els esforços des de diferents àmbits (escoles 

ordinàries, biblioteques escolars, biblioteques municipals, universitats, 

escoles d’educació especial) i la dedicació i implicació dels mestres per a 

introduir-los a l’aula, es va fer evident la necessitat de més materials, no 

tan sols en obres narratives, sinó també en continguts. 

 

La jornada es va celebrar el Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya. 

http://issuu.com/aspasim/docs/escola_inclusiva_prog.definitiu
http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=104962
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Divendres 28, formació 

Eugènia Salvador, codirectora de l’ALF, i Ana Crespo, adaptadora de 

continguts LF, van oferir un taller per crear materials a Lectura Fàcil per a 

l’aula.  

 

Dissabte 29, Intercanvi d’experiències 

Mariona Carreras, responsable de la biblioteca escolar de l’escola Montcau-

La Mola va iniciar la jornada de dissabte parlant de com dinamitzar la 

lectura i com introduir els materials LF a l’aula. 

Seguidament, es van presentar 3 experiències d’èxit de l’ús d’aquests 

materials: 

 CFA Can Serra, Hospitalet de Llobregat: M. José Sola, Bibliotecària 

especialitzada en biblioteca escolar d'adults. 

 CEE Can Vila, Mollet del Vallès: Marta Vega, professora educació 

especial. 

 Biblioteca de la Roca del Vallès amb l'Institut la Roca: Isabel Toro, 

coordinadora de la biblioteca escolar de l'INS La Roca. 

 

Després de la pausa, Marta Vingut, mestra d'educació especial i formadora 

docent al SIAL (Servei d'Immersió i Acolliments Lingüístic) va parlar de “La 

Lectura Fàcil: estimular la lectura i consolidar les competències bàsiques” 

 

Juan Cruz Ripoll, professor del Máster en Intervención Educativa y 

Psicológica de la Universidad de Navarra, va cloure amb la seva 

intervenció “Formación de futuros docentes para trabajar la diversidad 

lectora” 

 

L’acte va finalitzar amb el Lliurament dels Premis Bones Pràctiques de 

Lectura Fàcil 2014. 

 

 

II Trobada LF "Llegir, créixer, compartir" 

 

Han estat dos dies intensos de compartir experiències, 

conèixer noves iniciatives i intercanviar informació i 

recursos. Un centenar de persones han passat per aquesta 

trobada, celebrada a la biblioteca Eugenio Trias de Madrid. 

 

Formació en dinamització lectora 

La trobada va començar el divendres 24 d'octubre amb una 

formació en dinamització lectora. Unes 50 persones van 

conèixer de la ma de Blanca Mata, dinamitzadora de clubs LF a Euskadi, la 

seva experiència i metodologia per a tenir èxit amb els clubs LF i els seus 

usuaris. 

http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/ponencies/2014-iv-jornada-llegim-aula/CFA_Can_Serra.pdf
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/ponencies/2014-iv-jornada-llegim-aula/INS_i_Biblioteca_La_Roca.pdf
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/ponencies/2014-iv-jornada-llegim-aula/Marta_Vingut.pdf
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/ponencies/2014-iv-jornada-llegim-aula/Marta_Vingut.pdf
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/ponencies/2014-iv-jornada-llegim-aula/Juan_Cruz_Ripoll_Universidad_Navarra.pdf
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/ponencies/2014-iv-jornada-llegim-aula/Juan_Cruz_Ripoll_Universidad_Navarra.pdf
http://www.lecturafacil.net/news/item?item_id=105019
http://www.lecturafacil.net/news/item?item_id=105019
http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=103945
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Posteriorment Lali Feliu, actriu de teatre social, va oferir de manera molt 

pràctica diferents tècniques per dinamitzar una sessió de lectura: com jugar 

amb la veu, l'expressió teatral, els gestos... 

 

Intercanvi d'experiències 

Dissabte es van presentar 4 experiències d'èxit, dels gairebé 200 clubs LF 

existents a Espanya, i com aquests propicien l'inclusió social i la participació 

a través de la lectura en grup: 

 

 Clubs LF de persones amb discapacitat d'ASSIDO  

i ASTRAPACE a la red de bibliotecas municipales de Murcia 

 Club LF de persones grans de Madrid 

 Club LF de persones immigrants de la biblioteca de Rubí 

 Club LF d'alumnes amb autisme del Colegio Aldamiz de Bilbao 

 

Després de la pausa, Lectura Fàcil Euskadi, la Biblioteca Solidaria de Castilla 

y La Mancha i l'Asociación Aragonesa de Lectura Fácil van explicar les seves 

experiències sobre com implantar la Lectura Fàcil al seu territori, les 

dificultats existents, les oportunitats sorgides i com afronten el futur. 

 

La II Trobada de Lectura Fàcil l'ha organitzat l'Agrupació d'Associacions de 

Lectura Fàcil: Associació Lectura Fàcil, Lectura Fácil Madrid, Lectura Fácil 

Euskadi i Lectura Fácil Castilla y León. 

  

Ha estat patrocinada pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, i ha 

comptat amb la col·laboració de Calidad Pascual. 

 

3.3  La Lectura Fàcil als mitjans 

 

Diferents mitjans s’han fet ressó del projecte Lectura Fàcil: 

 

Nova temporada de LF Boca Ràdio 

Lectura Fàcil Boca Ràdio inicia la nova temporada amb més càpsules dels 

lectors. Boca Ràdio emet fragments de llibres LF llegits pels popis usuaris.  

 

Sak de lletres 

Entrevista a Eugènia Salvador i Elisabet Serra de l'ALF a la revista de 

l'escola Sadako de Barcelona. 

 

La Lectura Fàcil al programa Página 2 

 

El programa de televisió Página 2 emet un reportatge 

sobre la Lectura Fàcil durant l'especial de Sant Jordi 

2014.  

 

http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/ponencies/2014-ii-encuentro-lf-madrid/Murcia_-_Toni_Garcia_y_Teresa.pdf
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/ponencies/2014-ii-encuentro-lf-madrid/Club_LF_Madrid.pdf
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/ponencies/2014-ii-encuentro-lf-madrid/Rub%C3%AD_-_Victoria_Mateo.pdf
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/ponencies/2014-ii-encuentro-lf-madrid/Bilbao_-_Noemi_Tetua.pdf
http://www.bocaradio.org/boca_wp/categories/lectura-facil-a-bocaradio/
http://www.bocaradio.org/boca_wp/categories/lectura-facil-a-bocaradio/
http://www.bocaradio.org/boca_wp/categories/lectura-facil-a-bocaradio/
http://escolasadako.cat/sakdelletres/SAKdeLLETRES_18.pdf
http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=96858
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Entrevista a LF Euskadi a la Cadena SER 

Blanca Mata, de Lectura Fàcil Euskadi, parla sobre la LF al progrma "A vivir 

que son dos días Euskadi" a Radio Bilbao-Cadena SER (Min.6:50). 

 

Diario Carrión (17/02/2014) 

 

Gracia Cuesta, presidenta de l'Associació de Lectura 

Fàcil de Castilla y León, parla sobre el projecte LF en 

aquest diari de Palencia. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Web i xarxes socials 

 

Anàlisi i replantejament de la pàgina web seguint les noves tendències 

(usabilitat, arquitectura web, responsive design...) 

 

Plantejament nou web  

 Conèixer les noves tendències web 

 Analitzar com volem plantejar el web de l’ALF  

 Buscar assessorament per implementar aquestes tendències 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadenaser.com/euskadi/audios/entrevista-marta-fernandez/csrcsrpor/20140922csrcsreus_6/Aes/
http://www.carriondigital.com/periodico/cultura/libros-en-lectura-facil/
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Millorar botiga online 

L’objectiu és incrementar les vendes a través de la botiga online. 

 Millora del sistema de compra 

 Millora sistema de registre a la botiga 

 Control de les comandes i dels compradors 

 Poder fer promocions i descomptes 

 Facturació online 

 Promoció compra online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Videocàpsules informatives  

Realització de petits vídeos durant les jornades a Madrid i Barcelona, on els 

ponents i els assistents parlen sobre l’ús i experiències amb els llibres de 

Lectura Fàcil. Els vídeos estan penjats al Canal Youtube de l’ALF. 

 

 

WEB 

Hem tingut més de 40.000 visites fins el 15 de desembre de 2014. 

 

Botiga online 

Comandes: 68 (2013: 54) 

Llibres venuts: 435 (2013: 223) 

 

FACEBOOK 

3.339 seguidors (2013: 2.400) 

 

BUTLLETÍ 

Hi estan subscrites més de 4.400 persones que reben el butlletí electrònic 

mensual al seu correu. (2013: 3.000) 

 

TWITTER 

1.356 seguidors del Twitter de l’ALF @Lectfacil (2013: 653) 
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3.5  Premis Bones Pràctiques Lectura Fàcil 

 

 

Per quart 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.  

 

El lliurament d’aquesta quarta edició dels Premis es va celebrar el dissabte 

29 de novembre com a cloenda de la IV Jornada LF “Llegim a 

l’aula”. Enguany s’hi han presentat 22 projectes on la Lectura Fàcil n’és la 

protagonista.  

 

Guanyador: Biblioteca Solidaria de Castilla La Mancha 

Un programa que es desenvolupa des de la Xarxa de Biblioteques Públiques 

de Castilla-La Mancha i que abarca tota una comunitat autònoma. El jurat 

ha valorat: 

 La diversitat de programes i activitats, en diferents àmbits i per a 

diferents necessitats 

 La cooperació entre diferents agents 

 L'alta implicació dels voluntaris 

 

1er. Accèssit: Boca Ràdio 

Boca Ràdio és una emissora del barri d’Horta a Barcelona que implica els 

clubs de lectura fàcil perquè enviïn lectures de fragments de llibres LF que 

després emeten en antena.El jurat ha valorat: 

 La innovació de la proposta    

 La implicació i participació dels clubs LF de tota la geografia 

 La difusió que des de l’emissora es fa de la LF 

 

2n. Accèssit: ACIDH  - Vida Montserrat 

Vida Montserrat és l’escola d’Educació Especial de l’Associació Catalana 

d’Integració i Desenvolupament Humà. El jurat ha valorat: 

 La transversalitat del projecte. Tots els alumnes del centre fan tallers 

de Lectura Fàcil. 

 La vinculació de la lectura al projecte curricular del centre 

 L’impacte lector en tots els alumnes 

 L’aposta del centre per la Lectura Fàcil 

 

 

 

 

http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/premis-bp/premis-bp-2014/Biblioteca_Solidaria.pdf
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/premis-bp/premis-bp-2014/Boca_Radio.pdf
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/premis-bp/premis-bp-2014/ACIDH_Vida_Montserrat.pdf
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3er. Accèssit: Escola Educació Especial La Gavina 

La Gavina és un centre d’educació especial que ha adoptat la Lectura Fàcil 

com a eix central de les seves activitats.  

El jurat ha valorat: 

 La transversalitat del projecte: la LF en tots els àmbits de l’escola 

 L’adaptació del material didàctic, les informacions i comunicacions 

amb les famílies. 

 L’aposta del centre per la Lectura Fàcil 

 

 

3.6 Premi Novel·la Curta LF 

 

El guanyador del Premi de 

Novel·la Curta de Lectura 

Fàcil 2014 és Francisco 

José Segovia, escriptor 

granadí, amb l’obra "La 

promesa".  

 

 

"La promesa" descriu la relació entre els membres d'una 

família marcada per diferents esdeveniments, que no es 

descobreixen fins al final. El jurat la va premiar per la 

trama interessant, el plantejament, i per l'originalitat amb 

la que tracta temes com la mort, la conciència, les 

relacions familiars, la justícia, els maltractaments y els 

abusos. 

 

El premi es va entregar durant la II Trobada de Lectura Fàcil "Llegir, 

compatir i créixer", celebrada el 24 i 25 d'octubre a Madrid. 

 

El jurat del premi estava integrat per: 

 Blanca Mata, de Lectura Fácil Euskadi 

 Socorro Fernández, de Lectura Fácil Castilla y León 

 Manuela Olmedo, de Lectura Fácil Madrid 

 Núria Casals, editora de La Mar de Fàcil 

 Eugènia Salvador, de l'Associació Lectura Fàcil 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/premis-bp/premis-bp-2014/Escola_Gavina2.pdf
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3.7  Exposicions sobre la Lectura Fàcil 

 

Exposició 10 anys fent nous lectors 
L’exposició sobre els 10 anys de l’Associació Lectura Fàcil segueix el seu 
itinerari per biblioteques de Catalunya: 

 
 TREMP. Biblioteca Pública Maria Barbal. De l'1 al 30 d'abril  

 ALCARRÀS. Biblioteca Joaquim Montoy. Del 15 de maig al 15 de juny  
 BANYOLES. Biblioteca Pla de l’Estany. Del 8 setembre al 2 d'octubre  
 SANT FELIU DE GUÍXOLS. Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. 

Del 6 d'octubre al 4 de novembre  
 PALAMÓS. Biblioteca Lluís Barceló i Bou. Del 6 al 24 de novembre 

 SARRIÀ DE TER. Biblioteca Municipal Emília Xargay. Del 27 de 
novembre de 2014 al 8 de gener de 2015 

Exposició LF a Euskadi 

 
Lectura Fàcil Euskadi organitza aquesta exposició 
itinerant sobre la Lectura Fàcil. Diferents biblioteques 

i centres culturals l’han acollit durant el 2014. 

 

 

La biblioteca solidària de CyL, amb la LF 

 

La biblioteca solidària de Castilla y La Mancha ha 

realitzat una exposició sobre la Lectura Fàcil a 

Cuenca. El projecte biblioteca solidària és un 

programa de foment de la lectura, on es realitzen 

nombroses activitats amb llibres LF i voluntaris. 

 

 

3.8  Concurs LF 

 

Concurs Kalafat amb els clubs LF 

 

L'ALF i Castellnou Edicions van proposar un concurs 

als clubs LF de tot el territori espanyol. 

Els participants havien d’enviar una foto de grup 

llegint un dels llibres de la col·lecció Kalafat/Kalafate 

de forma original.  

 

S’hi van presentar 15 clubs diferents. El guanyador del lot de 27 llibres LF 

de la col·lecció Kalafat va ser el Club de l’Associació CIPO i la biblioteca del 

Nord de Sabadell, amb una original foto representant una escena del llibre 

Peter Pan. 

 

 

http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=73880
http://extranet.cultura.gencat.cat/cercadorbiblioteques/biblio.do?reqCode=view&codiBiblio=P0043&pos=1
http://extranet.cultura.gencat.cat/cercadorbiblioteques/biblio.do?reqCode=view&codiBiblio=P0133&pos=0
http://extranet.cultura.gencat.cat/cercadorbiblioteques/biblio.do?reqCode=view&codiBiblio=P0078&pos=1
http://extranet.cultura.gencat.cat/cercadorbiblioteques/biblio.do?reqCode=view&codiBiblio=P0323&pos=0
http://extranet.cultura.gencat.cat/cercadorbiblioteques/biblio.do?reqCode=view&codiBiblio=P0125&pos=0
http://extranet.cultura.gencat.cat/cercadorbiblioteques/biblio.do?reqCode=view&codiBiblio=P0200&pos=0
http://www.alhondigabilbao.com/web/guest/detalle-evento/-/journal_content/56_INSTANCE_aJV5/10140/4848756
http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=100257
http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=96888
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4. Formació  

 

Curs on line de tècniques de redacció LF 

L’ALF ha ofert aquest curs adreçat a persones que volen iniciar-se en la 

redacció de materials en Lectura Fàcil. 

 

Llenguatge planer: eina democratitzadora de l'administració local 

L'ALF ha realitzat una nova edició d'aquest curs adreçat a membres de 

l'administració local. L'objectiu del curs és realitzar documents més 

accessibles per a la ciutadania. El curs l'organitza la Diputació de Barcelona. 

 

Curs de dinamització lectora  

Adreçat a als professionals de les entitats associades a DINCAT  

S'han realitzat dues sessions:  

7 de març  

›› Presentació del projecte i materials LF, a càrrec d’Eugènia Salvador 

›› Pautes per crear i conduir clubs LF, a càrrec de Mireia Estapé 

 

14 de març  

›› Taller de dinamització lectora, a càrrec de Lali Feliu 

 

Curs de dinamització lectora: Volem crear i dinamitzar un club de 

Lectura Fàcil. Som-hi! per a biblioteques de la Xarxa de Barcelona.  

 

21 de març  

›› Presentació del projecte i materials LF, a càrrec de Carme Mayol  

›› Pautes per crear i conduir clubs LF, a càrrec de Mireia Estapé 

28 de març  

›› Taller de dinamització lectora, a càrrec de Lali Feliu. 

 

L’ALF, al Postgrau de Llibreria de la UB per tercer any 

L'ALF participa novament 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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5. Col·laboracions i convenis 

 

 

Col·legi de Logopedes de Catalunya 

 

Treballa per donar prestigi i reconeixement a la feina 

dels logopedes. Ofereix formació i serveis als seus 

col·legiats. 

 

 

 

 

 

Design for all Foundation 

 

Aquesta fundació d'àmbit internacional té per objectiu 

fomentar i difondre el Disseny per a Tothom. Ofereix 

assessorament i formació  sobre aquesta matèria, i 

recopila i premia experiències i bones pràctiques que 

han tingut en compte el Disseny per a Tothom 

 

 

 

6. Assessoraments 

 

Des de l'ALF oferim serveis d’assessorament en l’adaptació a Lectura Fàcil 

de tot tipus de documents. D’una banda, oferim serveis editorials, per editar 

llibres de Lectura Fàcil. D’altra banda oferim serveis d’accessibilitat 

informativa, per a entitats, empreses i administracions que volen fer les 

seves comunicacions més accessibles. 

 

6.1  Serveis editorials 

 

Platero y yo 

 

 

Adaptació, maquetació i edició per encàrrec de la Univesridad 

Internacional de Andalucía (UNIA). 

 

 

 

 

http://www.clc.cat/
http://www.clc.cat/
http://designforall.org/
http://designforall.org/
http://designforall.org/
http://designforall.org/
http://designforall.org/
http://designforall.org/
http://designforall.org/
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La calle 25  

 

 

Revisió del text del llibre escrit per M. José Marrodán. L’autora 

ha treballat amb persones amb discapacitat intel·lectual de 

l'Associació ARPS.  

 

 

 

VII Certamen Literari Rosetta 

 

Certamen literiari per a persones amb discapacitat o 

trastorns de l'espectre autista (TEA). 

L'ALF revisa els textos guanyadors i els adapta a LF. 

 

 

 

6.2   Serveis d’accessibilitat informativa 

 

 

BBVA 

 

 

Adaptació de fitxes informatives sobre productes bancaris. 

 

 

 

Ajuntament de Barcelona 

Direcció de Programa de Salut i l' Agència Salut Pública de Barcelona 

 

Pla d'acció sobre drogues de Barcelona 2013-2016  

 

 

Recull de les polítiques i actuacions de l’Ajuntament de Barcelona 

per prevenir i reduir el consum de drogues  

i els seus efectes. 

 

 

 

Informe de La salut a Barcelona 2013 

 

 

Com és la salut dels barcelonins?  

Recull de dades de salut del 2013 

 

http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=79192
http://www.certamenrosetta.es/bases_certamen/
http://www.certamenrosetta.es/bases_certamen/
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/bones-practiques/bones-practiques-docs-informatius/agencia-salut-bcn/pla_drogues_2013_16_LF.pdf
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/bones-practiques/bones-practiques-docs-informatius/agencia-salut-bcn/La_Salut_2013_LF.pdf
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La Constitución española 

Adaptació a Lectura Fàcil de la Carta Magna espanyola per 

encàrrec de CADIS Huesca y El Justicia de Aragón. 

 

 

 

 

Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya 

 

L’ALF ha adaptat a Lectura Fàcil el Decret de Constitució del 

nou Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya 

(CNIAC). El CNIAC és un òrgan consultiu i participatiu que 

recollirà arreu del territori les propostes i les opinions sobre les 

polítiques d’infància i adolescència i s’encarregarà de fer-les 

arribar al Govern de la Generalitat. 

 

 

Quan estic malalt, escolta'm 

 

Guia de salut per a persones amb discapacitat 

intel·lectual "Quan estic malalt, escolta'm", editada 

per DINCAT. La guia explica a les persones amb 

discapacitat intel·lectual i a les seves famílies com 

accedir als serveis sanitaris. 

 

 

Web de turisme Tajo internacional 

 

Els continguts del web turístic del Tajo (Extremadura) 

es poden consultar en Lectura Fàcil. Al web s'hi poden 

trobar rutes turístiques, recomanacions 

gastronòmiques de la zona i un munt d'experiències.  

 

 

Born Centre Cultural 

 

 

Les persones amb dificultats lectores ja poden llegir els 

continguts de l’exposició "Fins a aconseguir-ho. El setge de 

1714" del Born Centre Cultural en Lectura Fàcil. L'ALF n'ha 

revisat el contingut. 

 

Trobareu la majoria d’aquests documents a la secció “Compartim 

materials” del nostre web, des d’on es poden descarregar de forma gratuïta. 

 

http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/bones-practiques/bones-practiques-docs-informatius/cadis-huesca/CONSTITUCION_ESPA%C3%91OLA_LECTURA_FACIL.pdf
http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=104119
http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/bones-practiques/documents-divulgatius/140602_Escolta_m_guia_medica.pdf
http://www.turismotajointernacional.com/
http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=99268
http://elborncentrecultural.bcn.cat/ca/node/726
http://www.lecturafacil.net/content-management/29/
http://www.lecturafacil.net/content-management/29/
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7. Altres projectes 

 

La Lectura Fàcil, a la Llei d’accessibilitat de Catalunya 

 

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 

d’Accessibilitat. La nova llei reconeix l’obligació dels 

organismes públics d’oferir les seves comunicacions 

i documents en Lectura Fàcil, i dels centres 

educatius d’oferir materials en Lectura Fàcil per als 

alumnes que tenen dificultats lectores. 

 

Amb els llibres LF, els lectors són els protagonistes 

 

Els alumnes de la USEE (Unitat de Suport a l’Educació 

Especial) de l’Institut Poeta Maragall de Barcelona han 

fet d’actors durant una estona i s’han convertit en els 

personatges del conte LF “Sarazad i les mil i una nits”. 

 

 

Tercera edició del Projecte de foment de la lectura a Manlleu 

 

10 voluntaris ajuden 20 persones en l'aprenentatge 

del català. Els voluntaris donen suport a la lectura i a 

la conversa per millorar la comprensió i la dicció dels 

aprenents. I tot això, amb llibres LF! 

 

 

 

Assemblea Socis ALF 

L'Associació Lectura Fàcil va celebrar el 14 de març l'Assemblea de socis 

2014. Es van aprovar els pressupostos presentats per aquest any i les línies 

estratègiques a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=103990
http://lecturafacil.net/file-storage/view/Llei_Accessibilitat_2014.pdf
http://lecturafacil.net/file-storage/view/Llei_Accessibilitat_2014.pdf
http://lecturafacil.net/news/item?item_id=96141
http://www.cpnl.cat/noticies/view.php?ID=10885
http://www.cpnl.cat/noticies/view.php?ID=10885
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Evolució de les activitats 

de l’Associació Lectura Fàcil 

(2005- 2014) 
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Les activitats de l’ALF en xifres (2005-2014) 

 

 

 

 

* Disseny inicial no donat d’alta a Google Analytics 

*** Inici: novembre 2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 Xifres anuals 

 

 

Visites web -* -* -* 13.457 15.840 16.235 28.499 34.886 36.479 40.188 

Llibres publicats  16 26 7 12 17 22 6 18 5 7 

Assessoraments  (Nº entitats) - - 1 4 6 13 8 13 10 8 

Formació (Nº cursos) - 3 7 8 4 11 11 16 10 4 

Editorials que publiquen LF 2 6 7 8 9 8 8 9 9 10 

Llibres venuts per ALF 462 772 1.779 1.313 1.597 1.870 1.635 2.076 1.442 

 

 2.172 

 Total acumulats 

 

 

Subscriptors butlletí Infofàcil 98 207 280 495 823 1.352 2.241 3.358 3.773 4.472 

Llibreries de referència - 14 16 18 20 25 29 47 56 69 

Llibres en catàleg 33 59 66 78 95 117 123 141 146 153 

Clubs LF   - 8 16 30 56 80 113 128 140 160 

Acords/convenis signats 6 11 17 22 27 32 41 50 52 54 

Facebook       1.557 2.201 2.400 3.339 

Twitter       49*** 305 653 1.356 
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2. GRÀFICS  

Les xifres d’activitats en gràfics 

 

 

Visites anuals al web de l’ALF 

 
 

 

Número d’inscrits al butlletí Infofàcil 

 
 

 

 

Número de clubs LF 
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Venda de llibres 

 

 

 
 

 

 

 

 

Llibreries de referència 
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