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(*Dades de febrer de 2009)
•16,41% població de Catalunya major de 65 anys
•34,15% població de Catalunya  procedent de la resta d’Espanya
•23,27% població de Catalunya estrangera

•67 títols de llibres de lectura fàcil disponibles al mercat (44 per adults i 23 per 
infants
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•33 clubs de LF a Catalunya a:
> 30 biblioteques públiques (27 a Barcelona, 2 a Terres de l’Ebre, 1 a 

Girona)
>1 centre de formació d’adults  (l’Hospitalet de Llobregat)
> 2 residències d’avis (Rubí i Barcelona)

•5 biblioteques públiques dipositàries de materials de LF (Badalona, 
Barcelona, Rubí, Viladecans i Vic)

•Central de Préstec i Serveis Especials (CePSE): 58 lots de llibres de LF 
disponibles (868 exemplars) 



Conjunt d’accions per explicar, sensibilitzar i incentivar la creació de grups de LF, a 
través de la col·laboració de quatre biblioteques de referència Girona, Barcelona, 
Lleida i Terres de l’Ebre.

Objectius

1. Divulgar i sensibilitzar en la LF

2. Formar els professionals de biblioteques i de col·lectius de persones                                        
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2. Formar els professionals de biblioteques i de col·lectius de persones                                        
potencialment usuàries de LF per a la realització de clubs de LF

3. Estendre la LF a tot el territori català

4. Dinamitzar la lectura entre tots els segments                                                           
de població amb dificultats de comprensió lectora

5. Fidelitzar els nous lectors i fomentar l’autoestima                                                
com a usuaris de cultura



•Evitar que el projecte representi una càrrega

•Proveir de recursos necessaris

•Treballar transversalment el projecte a nivell municipal

•Assessorament i acompanyament permanent
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Destinataris

•Professionals de les biblioteques

•Professionals que treballen amb col·lectius d’usuaris potencials de LF

•Persones amb dificultats lectores transitòries i/o permanents



Organitzadors

•Associació de LF (ALF)

•Subdirecció General de Biblioteques
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Biblioteques

•Tortosa. Biblioteca Marcel·lí Domingo

•Les Borges Blanques. Biblioteca Marquès d’Olivart

•Palamós. Biblioteca Lluís Barceló Bou

•Ripollet. Biblioteca de Ripollet



I – Jornada de presentació de l’ALF, els materials LF i les seves 
potencialitats (març/abril 2009) 

� 90 invitacions enviades, 86 assistents

II – Tallers per a monitors de clubs de LF (maig/octubre 2009)

pla pilot LF | fases

6

II – Tallers per a monitors de clubs de LF (maig/octubre 2009)

� 6 tallers, 61 assistents

III – Seguiment i assessorament a distància dels grups LF i 
disponibilitat (maig 2009/maig 2010)

IV – Jornada de valoració (maig 2010)

���� 19 clubs de LF nous (= augment del 57 %) 



Subdirecció General de Biblioteques

� 10.000 € ―  gestió i realització del Pla pilot
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� 2.882 € ― increment col·lecció materials LF de la CePSE



•Participants en el Pla: centres normalització lingüística, centres d’acollida per 

a joves, escoles i instituts, col·lectius de disminuïts físics i psíquics, centres per 

a la tercera edat, centres d’educació especial

•Nous públics han esdevingut usuaris de les biblioteques 

•Creació i/o consolidació de vincles amb altres institucions i entitats

•Les biblioteques com a mediadores de la lectura
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•Les biblioteques com a mediadores de la lectura

•Nous clubs de LF (+57%)

•Difusió de serveis pròxims a l’oferta de LF

•La LF és un valor estratègic en l’atenció de nouvinguts a les biblioteques

•Major repercussió de Pla en poblacions més petites

•Molt positiu pal·liar la manca de formació en temes de LF

•Manca d’eines per avaluar els clubs de LF

•Limitació en l’accés a materials de LF (producció-diversitat-disponibilitat)



www.gencat.cat

www.lecturafacil.net


