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Dades de l’entitat  
 
Nom: Associació Lectura Fàcil  
Telèfon: 93 310 76 94 
Fax 93 319 78 74 
Adreça: Ribera, 8 Pral. 08003 -Barcelona       
CIF: G-63105217  
E-mail: lecturafacil@cobdc.org 
www.lecturafacil.net 
www.facebook.com/lf.lecturafacil 
www.bloglecturafacil.blogspot.com 
www.youtube.com/user/videoslecturafacil 
 
Nom i càrrec del responsable de l’entitat: Eugènia Salvador (codirectora) 
E-mail del responsable de l’entitat: lecturafacil@cobdc.org 
Nom del responsable del projecte: Eugènia Salvador 
E-mail del responsable del projecte: lecturafacil@cobdc.org 
 
 
 
Breu història de l’entitat  
 
L’Associació Lectura Fàcil (ALF) és una entitat sense ànim de lucre que treballa per 
apropar la lectura a les persones amb dificultats de comprensió lectora. Creada l’any 2002 
gràcies a ajuts de la Fundació Jaume Bofill, la Biblioteca de Catalunya i amb el suport del 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, on té actualment la seva seu.  
 
Des dels seus inicis, l’ALF es va proposar els següents objectius:  
 

1. Impulsar la publicació de llibres de Lectura Fàcil, és a dir, que segueixin les directrius 
internacionals de la IFLA, i validar-los amb el seu logo LF.   

2. Formar en tècniques de redacció en Lectura Fàcil i en dinamització de clubs de 
lectura a partir de llibres LF  

3. Fer arribar els llibres LF als seus destinataris mitjançant la creació de clubs LF 
4. Difondre el projecte, mitjançant la creació d’una xarxa d’entitats col·laboradores i la 

participació en jornades, congressos i fires adreçades als professionals que atenen a 
persones usuàries dels materials LF. 
 

 
Des de llavors, l’ALF s’ha consolidat com a centre d’informació i referència d’iniciatives a 
l’entorn de la Lectura Fàcil.  
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Algunes dades dels resultats aconseguits: 

• 125 llibres avalats amb el logo LF (en català i castellà) 
• 25 llibreries de referència 
• més de 90 clubs LF (80 Catalunya) 
• 6 biblioteques dipositàries a Catalunya (amb exemplars múltiples de llibres LF) 
• 6 editorials publiquen regularment LF 
• convenis firmats amb més de 50 entitats 

 
 
Missió de l’entitat 
 
El foment de la lectura és un dels objectius bàsics de l’ALF, compromesa amb el principi de 
democràcia lectora: tothom ha de tenir accés a la informació, a la literatura i a la cultura. 
 
 
Definició del projecte 
 
Els clubs de Lectura Fàcil són un dels principals àmbits on s’utilitzen els llibres LF.  
S’organitzen en biblioteques públiques i en entitats que atenen a col·lectius destinataris de 
materials de Lectura Fàcil (aules de formació d’adults, centres de dia, centres d’atenció a 
persones amb discapacitat,...). 
Amb el projecte Club LF al Centre Cívic del Besòs, proposem la creació d’un club LF pels 
usuaris d’aquest centre, que posteriorment es podria fer extensiu a la resta de centres que 
gestiona TASCA. 
 
El projecte consta de dues parts: 

- Entrega d’un lot de 50 llibres LF (10 exemplars de 5 títols diferents) per iniciar el 
club.  
Proposta de títols:  

o Tristany i Isolda (Castellnou)    
o Tant de gust... senyor Maragall (PAM) 
o De Chamartín a Collbató (La Mar de Fàcil) 
o Les mateixes estrelles (La Mar de Fàcil) 
o Trampa de foc (La Mar de Fàcil) 

 
- Presentació del projecte i taller per als dinamitzadors: Presentació dels materials 

i de pautes per dinamitzar un Club LF a voluntaris i/o personal dels diversos centres 
gestionats per TASCA. (3 hores). 
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Pressupost del projecte: 
 
Lot de llibres: 671,5 euros 
Presentació del projecte i taller per als dinamitzadors: 250 euros 
Total: 921,5 
 
 
 
Destinataris 
 
Els materials de Lectura Fàcil es dirigeixen a persones amb dificultats lectores transitòries 
(alumnat o persones nouvingudes, escolarització deficient) o permanents (trastorns de 
l’aprenentatge, discapacitat intel·lectual, senilitat, etc.).  
 
 

 
 
 
 
Els destinataris del projecte Clubs LF TASCA són les persones usuàries del Centre Cívic 
Besòs que tinguin alguna dificultat lectora. 
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Beneficis que aporta a la societat 
 
L’accés a la lectura, a la informació i a la cultura per a persones que en queden al marge 
degut a la seva dificultat de comprensió lectora. És a dir, la Lectura Fàcil realitza una funció 
d’inclusió social. Es calcula que actualment hi ha un 30% de la població que té dificultats 
lectores. 
 
A part de la creació d’un hàbit lector i de facilitar la comprensió lectora, els Clubs LF han 
demostrat oferir altres avantatges a les persones que hi participen: si tenen dificultats 
transitòries, cada vegada  s’esforcen més per llegir llibres amb continguts més difícils, en fer 
el salt cap a la literatura sense adaptar. Així arriben a perdre la por a agafar un llibre. També 
descobreixen que poden participar activament de la cultura i ser-ne consumidors. Entenen el 
que estan llegint i en  poden treure les seves conclusions. Aprenen a escoltar les opinions 
dels altres, a compartir experiències i es desperta el seu esperit crític. 
 
Les persones amb dificultats permanents, tenen una eina per accedir a la cultura i a la 
informació de la mateixa manera que la resta de persones. Els nens i joves amb dificultats 
lectores poden  anar a comprar llibres d’una manera normalitzada, com ho pot fer el seu 
germà que no té cap dificultat. O poden anar plegats a la biblioteca i triar els llibres per 
emportar-se a casa. 
 
Perquè l’accés a la literatura, la cultura i la informació és un dret recollit en diversos textos 
legals nacionals i internacionals. Perquè, a més, llegir és un plaer que permet compartir 
idees, pensaments i experiències. Per aquest motius l’Associació Lectura Fàcil treballa a 
favor de la democratització lectora.  
 
 
 
Perquè consideres que el projecte és especialment mereixedor 
d’aquesta dotació econòmica 
 
L’experiència en els més de 80 clubs LF d’arreu de Catalunya ha demostrat que són una 
bona eina per a la integració de persones que, per diferents motius, tenen dificultats de 
comprensió lectora. Molta de la gent que ha participat en un Club LF reconeix que aquests 
llibres són els primers que han pogut llegir sencers.  
 
Aquest és un recull de frases i reflexions que ens han arribat de persones que han utilitzat 
els materials de Lectura Fàcil: 
 
Montse Flores. Dinamitzadora del Club LF a la presó Model de Barcelona i autora del llibre 
LF L’aigua del Rif:  
“Molts dels participants no havien llegit mai cap llibre [abans d’anar al club LF de la Model]. 
Ara, s’emporten el llibre a la cel·la i fins i tot els altres interns els hi demanen” 
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Núria Martí. Autora dels llibres LF Les mateixes estrelles i Trampa de foc. Fa xerrades a 
diferents clubs LF sobre les seves obres 
“En aquestes xerrades que faig m'adono de la feina importantíssima que fa la Lectura Fàcil i 
em sento molt satisfeta de contribuir a fer que llegir, que és un dret que hauria de tenir tothom, 
sigui també un gust i una delícia per aquests lectors (amb dificultats lectores). Perquè aquesta 
és la sensació que em transmeten arreu, a vegades amb emoció i tot. Per a algunes persones, 
poder acabar un llibre en català és un petit èxit personal.” 
 
Mare d’una nena amb trastorn de l’aprenentatge 
“Us volia comentar que la Clara s'ha llegit el Diari de l'Anna Frank en la versió de llibres de 
lectura fàcil. Li ha agradat molt, se l'ha llegit molt ràpid i s'ha emocionat amb el final.” 
 
Nen de 13 anys amb trastorns de l’aprenentatge  
"Aquest llibre està molt ben escrit. Està molt ben explicat, s'entén molt bé i no m'encallo. Quan 
s'entén, es fa interessant." 
 
Núria Silvestre. Directora de la biblioteca Bisbe Morgades de Manlleu i dinamitzadora del 
Club LF de l’Hospital de dia de Manlleu 
“Les persones que en la seva vida activa havien tingut un especial interès per la lectura i per 
les activitats de tipus intel·lectual se senten molt a gust en el club de Lectura Fàcil.”  
 
Anna López. Mestre aula d’acollida 
Aquest any treballo com a mestra de suport de cicle superior de primària i també com a mestra 
de l'aula d'acollida. Us felicito per la feina feta i us animo a continuar així perquè penso que és 
molt necessària una tasca com la que esteu desenvolupant. 
 
 
 
 
Imatges 
Aquestes són imatges d’alguns clubs LF d’arreu de Catalunya 
 

            
Club LF Gent Gran Hospital de dia de Manlleu               Club LF Gent amb discapacitat intel·lectual  
       Biblioteca Viladecans i Centre Ocupacional 
       Caviga 
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Club LF Adults que volen aprendre català           Club LF de Salt de dones immigrants que volen 
                aprendre català, amb l’autora Núria Martí 
 
 
 
També podeu veure vídeos d’aquests clubs, clicant en el següent enllaç: 
Veure vídeos clubs LF 
 

- Residència i Centre de Dia Les Garrigues, en col·laboració amb la biblioteca (Les 
Borges Blanques) 
 

- Casal Jaume Nualart en col·laboració amb la biblioteca (Cornellà) 
 

- Hospital Sant Jaume de Manlleu, en col·laboració amb la biblioteca (Manlleu) 
 

- Biblioteca de Viladecans en col·laboració amb el Centre Ocupacional Caviga 
(Viladecans) 
 

- Biblioteca Marcel·lí Domingo, en col·laboració amb el Centre Ocupacional i Servei 
d'Acolliment Residencial Verge de la Cinta (Tortosa) 
 

- Biblioteca Marcel·lí Domingo, en col·laboració amb el CPNL (Rubí) 
 

- Aula d'acollida del CEIP Francesc Escursell amb llibres de la Biblioteca de Ripollet 


