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1.

Llibres de Lectura Fàcil

1.1

Novetats editorials

LA MAR DE FÀCIL
Colección Aktual
La promesa
Francisco J. Segovia

Caballo de guerra
M. Morpugo
Adaptació: Núria Martí

Nahid, mi hermana afgana
Anna Tortajada
Versió d’Ana Crespo

HORSORI
Llegim!
M. Àngels Sellés i Mercè Sendrós

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
Colección Siempreviva
El gato y las aves
Félix M. Samaniego
Versió d’Ana Crespo
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Así era Teresa de Jesús
Alfonso Ruiz
Versió d’Ana Crespo
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ALMADRABA
Colección Kalafate
Don Quijote de La Mancha
Miguel de Cervantes
Versió Sofía Cantalapiedra

ALTRES
Asociación Síndrome de Down del País Vasco

¡Mucho más rico... contigo!

Sinpromi
La última hoja
O’Henry
Versió de Esther Pulido

Léelo Fácil
Textos digitals enriquits. El 2015 es van editar 3 nous relats.
- La Reina Mab, de Laura Gallego
- Alondra, de Laura Gallego
- La gota de sangre, de Emilia Pardo
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1.2

Presentacions de llibres

El gato y las aves (Madrid, 25 setembre)
La presentació es va realitzar dins del Congreso
Internacional Drt4all. L'actriu Elena Furiase va ser
la madrina de l'acte, organitzat per la Universidad
Internacional de Andalucía i la Fundació ONCE.

Catalunya 1714 (Barcelona, 8 juny)
La presentació es va realitzar a l’Auditori de
l’edifici annex del Born Centre Cultural.
Hi van assistir una seixantena de persones
de diferents àmbits, que van omplir la sala.
Hi van participar Quim Torra, director del
Born Centre Cultural; Ester Franquesa,
directora general de Política Lingüística;
Anna Simó, vicepresidenta del Parlament de
Catalunya

Col·lecció Tu pots (Barcelona, 26 maig)
La sala Cotxeres del Palau Robert va reunir
ahir més de 40 entitats en la presentació
dels nous títols de la col·lecció Tu Pots:
"Com gestionar la teva llar" i "Tingues cura
del teu benestar físic i emocional”.
Hi van intervenir Eugènia Salvador,
codirectora de l’Associació Lectura Fàcil;
Rosa Cadenas, presidenta de Dincat; i Ramon Lamiel, gerent de l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD).
També hi van participar els autors: Pep Ruf, pedagog del Servei de suport
a la vida independent "Me’n vaig a casa" de Fundació Catalana Síndrome de
Down; i Olga Pont, psicòloga d’Andi Down Sabadell.
Dues membres de l’Observatori de drets de Dincat, Alba Nieto i Dolors
Torrents, van parlar sobre com els llibres de Lectura Fàcil els han ajudat a
emprendre una vida independent, autònoma i plena. Grans testimonis que
constaten la necessitat i la utilitat d’aquests materials.
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Llegim! (Barcelona, 19 març)
El llibre sorgeix de les reflexions de dues
professionals de l’àmbit educatiu en
comprovar que no tothom –joves, adults i
gent gran– té les competències ni les
habilitats per accedir a tot tipus de textos.
Aquesta realitat les ha portat a crear recursos, suports i metodologies per
tal de poder apropar la lectura a diferents col·lectius: dislèctics,
analfabets funcionals, discapacitats psíquics, afàsics, persones amb
trastorns d’aprenentatge...
Les autores han sistematitzat senzilles praxis que inclouen com preparar la
lectura d’un llibre, com desenvolupar-la, quines activitats complementàries
es poden realitzar, com avaluar, etc. Perquè aquest llibre sigui un recurs útil
i funcional que ajudi als professionals que acompanyen grups de lectors de
diferents àmbits.
Col·lecció Tú puedes (Madrid, 12 març)

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:
Librería Mirentxu
C/ Santa Klara, 6 bajo
Errenteria
Punt de Llibre
Bisbe Messeguer, 11
Lleida
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Badallibre
Crta. Cànoves, 3
Cardedeu
Desván lector
Avda. Generalitat, 91
Braberà del Vallès
Llibreria Atzavara
C/ Escorial, 94-100
Barcelona
Llibreria El cucut
C/ del Roser, 29-31
Torroella de Montgrí
La impossible
c/ Provença, 232
Barcelona
Llibreria El Tramvia
Plaça Granollers, 1
Mataró
Librería Diego Marín
C/ Merced, 9 bajo
Murcia

2.

Clubs de Lectura Fàcil

2.1

Nous Clubs LF

Mallorca
La biblioteca d'Algaida realitza els primers clubs de LF de les Illes Balears.
Es tracta de 2 clubs: un per a nens amb dificultats lectores, i un per a gent
gran.
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Euskadi
- Mediateka Alhóndiga (Bilbao), acull un nou club per a usuaris d'ASPACE
Bizkaia amb paràlisi cerebral.
- Biblioteca San Francisco (Bilbao), organitza un club per a persones en risc
o en situació d'exclusió social de l'associació Sortarazi.
- Bilblioteca de Iurreta, club LF amb usuaris de l'Hospital de Dia del
municipi.
- Grupo Urgatzi (Galdakao), per a gent gran. Es reuneix a casa de Cultura
Torrezabal de Galdakao.
- Fundación Goyeneche (Donostia), per a persones amb discapacitat
intel·lectual de la Fundació.
- Avifes (Bilbao), per a persones amb trastorns mentals.

Saragossa
2 nous clubs per a usuaris de dues residències de gent gran de la ciutat,
organitzats per l'entitat Leía Fácil:
- Residencia Palafox
- Residencia Burdeos
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Dos nous clubs per a persones amb discapacitat intel·lectual, que s'uneixen
al Programa Municipal de Lectura Fácil de la Concejalía de Familia, Asuntos
Sociales y Mujer
- Biblioteca Miguel de Cervantes
- Biblioteca Rosalía de Castro

El club LF de Sant Esteve Sesrovires, de ruta per Collbató
(25/03/2015)
El 25 de març de 2015 un grup d’alumnes de
l’Escola d’Adults de Sant Esteve Sesrovires van
realitzar la ruta guiada per Collbató, després
d’haver llegit el llibre de la M. dels Àngels Sellés,
“De Chamartín a Collbató”. La seva
dinamitzadora, Carme Cansado, ens explica com
va anar:
"Va ser una experiència d’allò més bona. En
primer lloc per poder conèixer en persona a
l’autora, que no pot ser més encantadora, més senzilla i més didàctica.
Sorprèn, a més, l’entorn; impactant, espectacular, bellíssim, al peu de la
màgia de Montserrat que li proporciona unes vistes increïbles.
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Vam passar dues hores i escaig fantàstiques recorrent els llocs on el Paco
va viure part de la seva història, d’una història encara propera als nostres
dies. Ha estat una oportunitat única de trepitjar el mateix terra que van
trepitjar aquells nens, de descobrir nous racons desconeguts per nosaltres i
de reviure una història trista, però plena d’amor i solidaritat alhora.
Moltes gràcies per realitzar activitats com aquesta que fomenten la lectura!"

2.2

Trobades amb autors

M. Àngels Sellés, a Collbató (09/01/2015)
El 9 gener el Club de Lectura de la Biblioteca de
Collbató es va reunir per comentar el llibre de Maria
dels Àngels Sellés i Pons De Chamartín a Collbató.
Des de la direcció de la Biblioteca s’havia triat
aquesta obra per la seva relació amb Collbató i els
episodis que relata, encara ben vius en la memòria
de la vila. A més a més, la trobada amb l’autora
que és filla d’una família de Collbató va contribuir,
encara més, a reforçar l’atractiu de la lectura.

Silvia Llorente a El Prat (22/01/2014)
La biblioteca Antonio Martín de El Prat va acollir el 27 de gener la
presentació del llibre Un rellotge amb dues inicials (La Mar de Fàcil) de
Silvia Llorente, obra guanyadora del Premi de Novel·la LF 2012. A la
presentació hi van acudir l'autora i els usuaris del club LF de El Prat.

M. Àngels Sellés, a Madrid (28/02/2015)
M. Àngels Sellés, autora del llibre "De Chamartín a
Collbató", explica a Madrid com va decidir escriure
aquest llibre i tot el que va suposar reviure la
història del seu pare, un nen que va haver de fugir
de Chamartín durant la Guerra Civil espanyola.
L'acte el va organitzar Lectura Fácil Madrid.

Memòria ALF 2015

9

M.Àngels Sellés visita el club LF de Viladecans (15/03/2015)
Després de 4 mesos llegint el llibre De Chamartín a Collbató, els membres
del clubs LF de Viladecans van poder compartir una estona amb la seva
autora. Amb ella van compartir anècdotes de la Guerra Civil i de la història
que explica el llibre.
Núria Martí, al club LF de Roses (18/03/2015)
L'escriptora va visitar els membres d'aquest club, que estan aprenent
català. Empordà Televisió va enregistrar la trobada.

M. Sellès a l’escola Pla de Mar de Coma-ruga (5/06/2015)
M Àngels Sellés, autora del llibre "De Chamartín a
Collbató", ha visitat l’escola Pla del Mar de Comaruga. Els alumnes de 6é havien treballat el seu
llibre a classe. Els hi va agradar tant que li van
escriure diferents cartes, on la convidaven a
compartir amb ells les impressions i vivències sobre
el llibre.

3.

Difusió i comunicació

3.1

Presentacions i conferències

Fira Internacional d’accessibilitat URBACCESS (París, 10-11 març)
La Fundació Design for all ha
premiat 2 iniciatives de l’ALF: el
Mapa de la Lectura Fàcil i els
serveis d’accessibilitat
informativa que oferim a
administracions, empreses i
entitats. Tots dos projectes es
van presentar en format pòster
a la fira d’accessibilitat
internacional URBACCES a
París.
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Jornades on l’ALF ha presentat els llibres LF:
-

Jornada Internacional Síndrome de Down (Barcelona, 26 novembre)
Escola de llibreria (Barcelona, 11 novembre)
Correllengua de Castellar del Vallès (14 octubre)
Congreso Iberoamericano sobre Discapacidad (Badajoz, 23-24
setembre)
Jornada Internacional sobre dificultats d’aprenentatge (Cornellà, 1 de
juliol)
5a. Jornada TANV (Barcelona, 24 abril)
Acte obertura Any biblioteques (Barcelona, 20 febrer)
Jornada sobre lectura (Mataró, 29 gener)

Presentacions dels materials LF a les escoles:
-

Escola Eulàlia Bota - Barcelona
Maristes Immaculada - Barcelona
Bernat Desclot – L’Hospitalet
Escola Paideia - Barcelona

3.2 Jornades Lectura Fàcil
III Trobada LF “Crear, dinamitzar, compartir
Cuenca 17-18 octubre 2015
Per tercer any consecutiu l’Associació Lectura Fàcil ha
organitzat la trobada de Lectura Fàcil. Aquest any, amb
la col·laboració del Programa Biblioteca Solidaria de la
Fundación Cultura y Deporte de Castilla y La Mancha.
La trobada es va realitzar a Cuenca els dies 16 i 17
d’octubre, a la seu de la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo (c/ Palafox, 1). Els assistens a la
jornada també van poder accedir al Festival D’Palabra de
Narración Oral.
Divendres 16 d’octubre
Tarda: Formació “Vull crear un club de lectura “
Nit: Entrada al Festival D’Palabra
Dissabte 17 d’octubre
Matí: Trobada d’experiències sobre la creació de materials LF y clubs LF
Presentació de “La promesa”, novel·la guanyadora 2014
Entrega del Premi de Novel·la Curta LF 2015
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Tarda: Trobada de clubs LF de Castilla La Mancha
Projecció de vídeoexperiències i col·loqui
Clausura de la trobada
Nit: Entrada al Festival D’Palabra

Jornada “Lectura Fácil i biblioteques, una col·laboració d’èxit”
Sent l’any del centenari de les biblioteques, la
jornada s’ha centrat en la relació exitosa que la
Lectura Fàcil manté amb les biblioteques. Una
relació que es materialitza amb els més 150
clubs de Lectura Fàcil que es realitzen a les
biblioteques públiques.
Per donar resposta a les persones que
dinamitzen aquests clubs, i a d’altres que en
volen crear de nous, divendres a la tarda vam
oferir una formació gratuïta sobre com crear
clubs de Lectura Fàcil.
Al matí següent més de 70 persones es van reunir al Palau Robert de
Barcelona per continuar amb la jornada. Es va iniciar amb la sempre
eloqüent Empar Moliner, que va donar el seu particular punt de vista irònic
de com fer nous lectors.
Seguidament les principals institucions responsables de les biblioteques a
Catalunya, van participar en una taula rodona per parlar del futur de la
relació Lectura Fàcil-Biblioteques, que continuarà enfortint-se en un futur
amb nous projectes que en van sorgir.
Després de la pausa es van presentar les principals dades de la implantació
de la Lectura Fàcil a Catalunya. A retenir: en els 12 anys d’existència de
l’ALF, més de 10.000 persones han pogut llegir gràcies als clubs LF. Les
xifres van donar pas a les persones que s’hi amaguen darrera. La taula de
testimonis d’usuaris LF va constatar l’ús i la importància que els llibres de
Lectura Fàcil tenen entre molts col·lectius.

3.3

Premis Bones Pràctiques Lectura Fàcil

El lliurament del Premi es va realitzar durant la Jornada “Lectura Fàcil i
biblioteques: una col·laboració d’èxit” celebrada el 14 de novembre al Palau
Robert de Barcelona. Els guanyadors hi van presentar els seus projectes.
El
-

jurat ha estat integrat per:
Carme Fenoll, Servei de Biblioteques de la Generalitat
Marta Cano, Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Assumpta Bailac, Consorci de Biblioteques de Barcelona
Carme Mayol i Eugènia Salvador, Associació Lectura Fàcil.
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Guanyador: projecte “Fem-ho fàcil” de la biblioteca Central
d’Igualada
Projecte conjunt amb l’Institut del municipi, per fomentar la lectura entre
alumnes que no han obtingut la titulació d’ESO.
Veure vídeo
Accèssit: biblioteca Sinpromi de Tenerife
Sinpromi és la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con
Discapacidad. És una entitat del Cabildo Insular de Tenerife.
Sinpromi disposa d’una biblioteca pública especialitzada en discapacitat,
amb clubs de Lectura Fàcil. A més, des de la mateixa biblioteca han adaptat
llibres de Lectura Fàcil, com Hoichi o La última hoja, i escriuen les notícies
de la biblioteca al blog i al web, en Lectura Fàcil, entre d’altres moltes
activitats al voltant de la LF.
Veure vídeo
Accèssit: Institut La Ribera de Montcada i Reixac
Alumnes del centre adapten les lectures obligatòries a alumnes nouvinguts.
La Lectura fàcil forma part del pla de lectura del centre.
Accèssit: Centre Ocupacional Rafalafena
Lectura continuada de Platero y yo en LF durant la Fira del llibre de Castelló.
Preparació amb els usuaris al llarg de l’any. El Centre forma part del
Instituto Valenciano de Acción Social.
Veure vídeo

3.4 Premi Novel·la Curta LF
Els premis de novel·la curta en català i en castellà han estat declarats
deserts.
El jurat del premi estava integrat per:
 Blanca Mata, de Lectura Fácil Euskadi
 Nieves Toribio, 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

3.5

La Lectura Fàcil als mitjans

Núvol (11/11/2015)
La Lectura Fàcil, un repte global
Article de Griselda Oliver
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3.6

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. Existeixen dues
exposicions itinerants: una
gestionada pel Servei de
biblioteques de la Generalitat, i
l’altra per la Xarxa de biblioteques
de la Diputació de Barcelona.

Barcelona









Vilassar de Dalt. Can Manyer Del 16 de gener al 6 de febrer
Barcelona. Miquel Llongueras, Del 17 de febrer al 10 de març
Santpedor. Pare Ignasi Casanovas, Del 19 de març al 10 d’abril
Corbera de Llobregat. Can Baró, Del 21 d’abril al 14 de maig
Sant Quirze del Vallès. Biblioteca, Del 25 de maig al 14 de juny
Vilanova i la Geltrú. Joan Oliva, Del 22 al 28 de juliol
Martorell. Francesc Pujols, Del 12 d’octubre al 2 de novembre
Avinyó. Biblioteca, De l’11 de novembre al 2 de desembre

Girona




Sarrià de Ter. Biblioteca Municipal Emília Xargay 27 nov 2014 / 8 gener
Castelló d’Empuries. Biblioteca Ramon Bordas i Estragués 12 gen / 6 feb
Porqueres. Biblioteca Carles Fontseré :: 9 feb / 3 març

Tarragona








Mont-Roig del Camp. Biblioteca Joan Miró 2 maig / 15 maig
Tarragona. Biblioteca Pública de Tarragona 12 juny / 27 juny
La Nou de Gaià. Biblioteca Municipal 1 juliol / 17 juliol
L’Hospitalet de l’Infant. Biblioteca Infant Pere 4 set / 19 set
Falset. Biblioteca Salvador Estrem i Fa 24 set / 9 oct
Salou. Biblioteca Pública Municipal de Salou 14 oct / 30 oct
Vila-seca. Biblioteca Pública de Vila-seca 5 nov / 28 nov
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3.7

Campanya Sí, pots llegir!
El Departament de Cultura de la
Generalitat i l’Associació Lectura Fàcil
inicien la campanya de foment de la
lectura: “Sí, pots llegir!”.
Professionals de l’àmbit de la cultura, la
comunicació, l’esport, la gastronomia i
usuaris de llibres de Lectura Fàcil
reflexionen sobre l’accés a la lectura de
persones amb dificultats lectores.

La campanya s’inicia amb els vídeos de l’Ada Parellada i l’Albert, un
alumne de l’escola d’educació especial Vida Montserrat d’Acidh; i l’Empar
Moliner amb la Mari, una noia dominicana que ha après català al Consorci
de Normalització Lingüística i és usuària del club de Lectura Fàcil de la
Xarxa de Biblioteques de Cornellà de Llobregat. Els vídeos s’han enregistrat
a la Biblioteca Caterina Albert – Camp de l’Arpa de Barcelona.
Objectiu de la campanya Sí, pots llegir!
Trencar barreres front la lectura, i donar a conèixer els llibres de Lectura
Fàcil com una eina indispensable perquè la lectura arribi a tothom.
L’experiència d’aquests anys ha demostrat la necessitat de materials LF i la
seva eficàcia a l’hora de despertar, recuperar o mantenir la capacitat lectora
en persones que habitualment no llegeixen. Les dades així ho certifiquen:
11 editorials publiquen llibres LF, el catàleg té 160 títols, i 300 clubs de
lectura utilitzen aquests materials.

4. Formació
Curs d’estiu a la Universidad del Mar (Murcia) 2-4 de juliol
Curs de tècniques de redacció per a alumnes de la universitat
Cursos online de tècniques de redacció LF
- Curs online de tècniques de redacció LF (inicial) 26 octubre-10 novembre
- Curs online de tècniques de redacció LF (inicial) 25 maig-9 juny
- Curs Eines per a una comunicació eficaç en entorns web: LF i llenguatge
planer (amb COBDC i periodistes) 20-29 maig semipresencial
Col·legi Logopedes (octubre 2015)
Curs de tècniques de redacció LF per a membres del Col·legi
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Raval cultural (2/11/2015)
Curs de tècniques de redacció en LF dins la formació en diversitat funcional i
accessibilitat a la cultura (Ajuntament de Barcelona)
Taller Com crear i dinamitzar un club LF (13/11/2015)
Taller a càrrec de Lali Feliu (actriu de teatre social) i Mireia Estapé
(dinamitzadora del club LF del CPNL de Cornellà) durant la jornada de
Lectura Fàcil a Barcelona

5. Col·laboracions i convenis
Gran Teatre del Liceu
L’Associació Lectura Fàcil i el Gran Teatre del Liceu
han signat un conveni per treballar en
l’accessibilitat del teatre.
En una primera fase, l’ALF ha participat en la
millora de la senyalística del Liceu. S’han aplicat
els criteris de Lectura Fàcil per fer més
comprensible els rètols i senyals dins del teatre.
Paral·lelament s’està treballant en l’adaptació a Lectura Fàcil dels resums
argumentals d’algunes de les obres que es representaran al Liceu aquesta
temporada.

Col·legi de Doctors i Llicenciats de
Catalunya
Conveni amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats
de Catalunya per oferir formació i difusió entre
els seus col·legiats.
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Renovació del conveni amb el COBDC
L’Associació Lectura Fàcil (ALF) i el Col·legi Oficial
de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya
(COBDC) han renovat el seu conveni de
col·laboració.
Daniel Gil, president del COBDC, i Francesc
Parcerisas, president de l’ALF, han ratificat amb la
signatura del conveni la col·laboració entre les
dues entitats.
Des de la seva creació l’any 2002, l’Associació té
la seva seu a les instal·lacions del Col·legi. Amb aquesta renovació es vol
potenciar la cooperació en l’organització de activitats de formació, jornades
i d’altres activitats d’interès per a les dues entitats.

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
Colección Siempreviva (Universidad Internacinoal de Andalucía)

Adaptació, maquetació i edició per encàrrec
de la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA).

VIII Certamen Literari Rosetta
Certamen literari per a persones amb discapacitat o
trastorns de l'espectre autista (TEA).
L'ALF revisa els textos guanyadors i els adapta a LF.
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6.2

Serveis d’accessibilitat informativa

Gran Teatre del Liceu
Resums argumentals de les òperes de la temporada
2015/2016

Parlament de Catalunya

Tríptic amb la Declaració Universal dels Drets
Humans

Gobierno de El Salvador

Manual de Datos personales

Ley por una vida libro de violencia

Generalitat de Catalunya

Llei d’accessibilitat
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Pla d’atenció integral
a la infància i l’adolescència

Pacte per a la Infància
a Catalunya
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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Reglament municipal de participació ciutadana
i govern obert

7. Altres
Carme Mayol a l’acte de presentació de l’any de les biblioteques
Carme Mayol, codirectora de l'Associació Lectura
Fàcil, ha estat present a la taula de l'acte
d'obertura de l'Any de les biblioteques,
juntament amb el president, Artur Mas; el
conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el
president de la Diputació de Barcelona, Salvador
Esteve; la Cap del Servei de Biblioteques de la
Generalitat, Carme Fenoll.
Aquest 2015 es commemora el centenari del naixement de les primeres
biblioteques públiques de Catalunya, impulsades des de la Mancomunitat. El
programa d'activitats de commemoració inclou, entre altres, l'exposició
dedicada a l'Escola de Bibliotecàries 'Biblo Tec', al Palau Robert.

Assemblea Socis ALF
L'Associació Lectura Fàcil va celebrar el 26 de març l'Assemblea de socis
2015. Es van aprovar els pressupostos presentats per aquest any i les línies
estratègiques a seguir.

Memòria ALF 2015
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Evolució de les activitats
de l’Associació Lectura Fàcil
(2005- 2015)
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Les activitats de l’ALF en xifres (2005-2015)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Xifres anuals
Visites web

-*

-*

-*

13.457

15.840

16.235

28.499

34.886

36.479

40.188

36.290

Llibres publicats

16

26

7

12

17

22

6

18

5

7

8

Editorials que publiquen LF

2

6

7

8

9

8

8

9

9

10

10

Total acumulats
Subscriptors butlletí

98

207

280

495

823

1.352

2.241

3.358

3.773

4.472

4.715

-

14

16

18

20

25

29

47

56

69

80

33

59

66

78

95

117

123

141

146

153

160

Clubs LF

-

8

16

30

56

80

113

128

140

160

169

Convenis signats

6

11

17

22

27

32

41

50

52

54

58

1.557

2.201

2.400

49

305

653

Llibreries de referència
Llibres en catàleg

Facebook
Twitter

2.939
1.356

3.254
1.875

* Disseny inicial no donat d’alta a Google Analytics
*** Inici: novembre 2011
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2. GRÀFICS
Les xifres d’activitats en gràfics
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