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1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest treball és fruit del conveni amb l’Associació per a la Lectura Fàcil i té com a 

objectiu l’apropament a la lectura fàcil des d’un doble vessant que inclou tant aspectes 

teòrics com pràctics. El marc teòric mostra una aproximació al concepte de LF, una anàlisi 

de la situació a d’altres altres països europeus i una comparativa amb Catalunya, a partir 

de les dades de l’Associació Lectura Fàcil i de la informació recopilada a les I Jornades 

Internacionals de Lectura Fàcil celebrades l’octubre de 2005 a Barcelona. La part pràctica 

del treball es duu a terme amb la redacció de set llegendes de mitologia clàssica seguint 

les Directrius per a materials de lectura fàcil de la International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA). Per a l’adaptació s’utilitza com a base la versió a 

càrrec de Ferran Aguilera1 però el procés d’adaptació deixa oberta la possibilitat de 

recrear el mite i d’introduir elements o simplificar allò que calgui per tal d’assolir els 

objectius que defineixen el material com a lectura fàcil. 

 

El procés seguit ha estat llarg. Primer calia familiaritzar-se amb la lectura fàcil, entendre 

les necessitats i la importància de la tasca que desenvolupen les associacions, tenint en 

compte el dret de tota la societat a la lectura i a la informació. Però també ha estat 

necessari redactar un formulari d’enquesta i lliurar-lo als diversos representants europeus 

presents a les Jornades i realitzar entrevistes personals que ens han aportat informació 

útil per esbrinar el funcionament de les associacions d’altres països i com han fet front als 

problemes diversos amb què també es troba l’associació catalana. Amb totes les dades 

s’ha realitzat un breu estudi comparatiu que permet enfocar noves línies d’actuació. 

 

Una vegada comprovada la necessitat real de la lectura adaptada, la seva finalitat i els 

col·lectius diversos als quals s’adreça comença el procés pràctic d’adaptació. No és un 

procés senzill perquè el text d’Ovidi inclou a cada mite un munt de personatges que 

s’entrellacen i es retroben contínuament al llarg de tota l’obra. Calia fragmentar les 

històries i seguir les indicacions de les Directrius per assolir amb èxit  l’adaptació. És difícil 

redactar un text que pugui adreçar-se a tots (o la majoria) dels grups amb necessitats 

específiques, però cal dir que la tasca motiva i ha resultat d’allò més gratificant.  

 
                                                 
1 OVIDI. Les Metamorfosis I-VII. Edicions La Magrana, col·lecció L’Esparver clàssic. Barcelona, 1994. (Traducció i notes de Ferran Aguilera). 
  OVIDI. Les Metamorfosis VII-XV. Edicions La Magrana, col·lecció L’Esparver clàssic. Barcelona, 1997. (Traducció i notes de Ferran Aguilera). 
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El procés final del treball inclou la presentació d’aquestes històries a representants 

d’aquests diversos col·lectius i també del món editorial, per a la seva publicació com a 

material de lectura fàcil. 

 

El títol d’aquest treball és una síntesi dels aspectes que abasta i del procés 

d’aprenentatge que ha estat precís seguir per a la seva elaboració:  

 

Ovidi per a tothom! 

Ovidi És l’autor que adaptem i el punt de partida del treball. És l’element 
que coneixem a priori, abans d’endinsar-nos en els altres aspectes del 
treball. 

per a Explica la necessitat de l’adaptació i la situació real de la lectura fàcil 
a diversos països europeus. Ens exigeix realitzar una recerca 
d’informació que serà la posterior base de l’anàlisi comparativa. 

tothom Cal especificar quins són els grups amb necessitats especials de 
lectura i mostrar la viabilitat i utilitat del projecte, així com les línies 
metodològiques a seguir per a garantir que el resultat sigui un recull 
de textos adaptats a la LF. 

! Cal que la societat prengui consciència de la necessitat real de LF i 
cal que les nostres entitats i organismes s’involucrin en el projecte. 

 

 

Aquest TFC presenta, doncs, una estructura definida que parteix de l’exposició de la 

situació per arribar a un exemple pràctic del concepte que es pretenia definir: la lectura 

fàcil.  

 

Inclou també un apartat de conclusions amb els comentaris realitzats per persones amb 

diverses necessitats específiques de lectura sobre la utilitat dels textos. Finalment, hi ha 

un capítol amb bibliografia i webgrafia per poder ampliar la informació sobre el tema de la 

lectura fàcil. 

 

Als annexos hi ha les enquestes realitzades a les Jornades, informació referent a la 

metodologia que segueix l’Associació Lectura Fàcil i les directrius i els criteris que 

segueixen altres associacions europees, amb exemples del procés d’adaptació. 
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2 LA LECTURA COM A NECESSITAT SOCIAL 

 

2.1. La lectura com a necessitat social 
 
La lectura és una necessitat de la societat. Llegir ens fa aprendre i estimula la nostra 
intel·ligència. Avui dia no es posa en dubte que és una eina fonamental i que cal fomentar 
la lectura amb mecanismes diversos. Aquesta afirmació la subscriuen la gran majoria de 
països desenvolupats, que estudien la situació lectora de la seva població com a índex 
cultural que posa de relleu les mancances socials quant a problemes de comprensió i de 
lectoescriptura.  
 
De tota aquesta situació es va tractar a les Jornades. Diversos representants de Suècia, 
Finlàndia, Noruega, Itàlia i Letònia, entre d’altres, van exposar que les enquestes de 
població i els estudis realitzats als seus països posaven de manifest que hi havia un 
percentatge de població molt elevat que s’autodefinia com a no lectora. Les causes del 
suposat desinterès per la lectura foren el que va portar a diferents professionals a estudiar 
la situació real de la població. Els resultats demostraven que la gran majoria presentava 
deficiències diverses que els dificultaven la comprensió lectora. No llegien perquè no 
comprenien el contingut del text i no gaudien de la lectura.  
 
Per exemple, les representants de l’associació Leser Søeker BØk de Noruega van exposar 
que dels 4,5 milions d’habitants que té el país, 1 milió de persones té problemes amb la 
lectura, és a dir, un 23 % de la població té problemes de comprensió lectora. A Finlàndia 
la xifra se situa prop del 30 %. Suècia té un percentatge d’un 25% de població amb 
dificultats de comprensió lectora.  
 
A Catalunya no hi ha cap dada que comptabilitzi la població amb dificultats de comprensió 
lectora, però l’Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya (2001), inclosa en 
el Pla estadístic de Catalunya 2001-2004, elaborada pel Departament de Cultura i amb la 
col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya, ens ofereix dades de la situació 
lectora al nostre país. L’estadística es basa en dades obtingudes d’una enquesta 
realitzada a més de 7.000 persones d’entre 15 i 65 anys i més i s’adapta plenament a les 
línies de treball que, dins l’àmbit de l’estadística cultural, es recomanen a nivell comunitari. 
D’aquesta manera, els resultats obtinguts garanteixen la comparació amb les 
estadístiques oficials d’altres països del nostre entorn.  
 
El percentatge de no lectors s’estima en un 38,8 % del total de la població. 
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Taula 1. Lectors i no lectors a Catalunya, 2001 
 

 
Font: Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya (2001)2

 
Gràfic 1. Percentatge de lectors (desglossat) i no lectors a Catalunya. 2001. 

habituals 
38,6% 

esporàdics 
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lectors 
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no lectors
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya (2001)3. 

                                                 
2 Departament de Cultura i Institut d’Estadística de Catalunya. Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya (2001). Pla Estadístic de 
Catalunya 2001-2004. Generalitat de Catalunya. 1a. edició: Barcelona, maig 2003. Dipòsit legal: B-27.489-2003. 
3 Ídem anotació (2). 
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Cal diferenciar dintre de la població no lectora aquella que no pot accedir a la lectura 
perquè té problemes de comprensió de diversa índole i per causes molt diferents. Entre 
aquesta població hi ha tant la població discapacitada (persones discapacitades mentals, 
amb problemes de lectura, amb disfunció mínima cerebral (MBD) i amb dèficit en l’atenció, 
el control motor i la percepció (DAMP), autistes, sordes-mudes, sordes-cegues, afàsiques, 
gent gran parcialment senils, dislèxics...) com la població de lectors amb suficiència 
limitada en la llengua oficial o predominant (immigrants recents, parlants de la llengua no 
nadius, analfabets funcionals, persones amb desavantatge educatiu, criatures...). 
 
Totes aquestes persones també tenen dret a la informació, a la lectura, a formar-se i a 
l’educació. Aquestes persones també són ciutadans als quals cal garantir que poden 
formar part de la societat. Si defensem una societat de dret per a tothom, cal cercar 
solucions. Les dades ens demostren que hi ha un percentatge important de població que 
no disposa de materials de lectura adequats a les seves possibilitats. A més, una part  
significativa d’aquest grup prefereix no llegir a reconèixer la seva necessitat de materials 
especials, atès el desprestigi social que això comporta encara a la nostra societat. 
D’alguna forma, aquests ciutadans són exclosos de l’àmbit de la lectura. 
 
 

2.1.1. El concepte de Lectura Fàcil. 
 
Segons explica l’Associació Lectura Fàcil, material de lectura fàcil és aquell material, ja 
sigui de lectura o audiovisual, elaborat de manera que pugui ser entès i llegit per qui té 
dificultats lectores o de comprensió i que acompleix amb els criteris i les directrius 
internacionals de la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).  
 
Aquest material es presenta com a una eina normalitzadora absolutament necessària per 
garantir el dret de la lectura i de la informació a tothom. No solament s’aplica al camp del 
llibre i la literatura sinó que també s’adreça al món de la comunicació i la premsa escrita 
(diaris, revistes...), a la informació que reben els residents per part dels seus ajuntaments i 
entitats oficials (qualsevol imprès oficial, declaració de renda, comunicacions de jutjats...), 
etc. 
 
Atesa la diversitat de grups destinataris d’aquest tipus de material cal tenir en compte que 
mentre uns grups l’utilitzarà permanentment (les persones amb discapacitats) els altres el 
trobaran útil durant un temps concret com a forma d’aprenentatge (persones amb 
limitacions de llenguatge o de capacitats lectores).  
 
També cal tenir en compte que és variat el nivell de discapacitat intel·lectual i que aquests 
materials sovint s’han d’adreçar a tots els tipus de grups, sigui quina sigui la seva 
problemàtica lectora. 
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És molt més senzill de comprendre la dificultat de crear material adaptat si es veu el gràfic 
de la pàgina següent, elaborat per Carme Mayol i Eugènia Salvador, de l’Associació 
Lectura Fàcil: 
 
La zona de connexió entre tots els grups (delimitada pel quadrat) representa la necessitat 
d’emprar materials de Lectura Fàcil i és força variada. Estem parlant, doncs, d’un ventall 
de població molt ampli que també té dret d’accés a la cultura, la literatura i la informació. 
Cal contemplar les seves necessitats i donar una solució que fomenti la lectura i la 
normalització i integració. 
 
 

Gràfic 2. Grups destinataris dels materials de Lectura Fàcil 
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Font: Guidelines for Easy-to-Read materials 4

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 B. TRONBACKE. Guidelines for Easy-to-read materials. IFLA Professional Reports, núm. 54. The Hague. Netherlands, 1997. Traducció catalana 
d’ÀNGELS MASSISSIMO: “Directrius per a materials de Lectura Fàcil”. Barcelona: COBDC, 1999. 
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2.2. Les I Jornades Internacionals de Lectura Fàcil 
 
Del 6 al 8 d’octubre de 2005 es varen celebrar a Barcelona les I Jornades Internacionals 
de Lectura Fàcil. Aquestes jornades es convoquen com a plataforma per a l’intercanvi 
d’experiències entre països i per tal de possibilitar la creació de la Xarxa Internacional per 
a la Lectura Fàcil. El programa de les Jornades va desglossar-se entre una sessió 
inaugural (on es va constituir la Xarxa Internacional) i dues sessions de treball. La primera 
dedicada a l’Alfabetització: un repte en la societat de la Informació i la segona dedicada a 
l’elaboració de materials de Lectura Fàcil. A més, també s’organitzaren taules rodones per 
parlar de les polítiques de foment de la lectura i de perspectives i propostes de 
col·laboració.  
 
Aquestes Jornades ens brindaren l’oportunitat de conèixer més de prop les necessitats 
socials quant a material adequat a grups amb dificultats especials de comprensió lectora, 
ens aproparen a les diferents associacions que treballen en d’altres països i, finalment 
serviren per impulsar l’associació catalana i establir una comparació entre països per 
extreure propostes de noves línies d’actuació.  
 
A més de les intervencions dels representants dels diferents països i associacions, autors, 
representants polítics, etc. també es van poder realitzar entrevistes personals i es va 
demanar als representants dels països nòrdics, capdavanters quant a materials de 
Lectura Fàcil, que omplissin una enquesta per extreure informació i poder arribar a 
comparacions concretes. 
 
La Xarxa Internacional també ha demanat als seus membres que responguin a la mateixa 
enquesta però aquest treball de comparació solament inclou aquells països que van donar 
resposta durant la Jornada (Catalunya, Suècia, Finlàndia, Noruega i Letònia). La 
investigació extensa i l’anàlisi comparativa dels països membres de la recent creada 
Xarxa Internacional de Lectura Fàcil podria ser la finalitat d’un treball complet 
d’investigació. 
 
Les bases sobre les quals es constitueix la Xarxa Internacional de Lectura Fàcil són les 
següents : 

 

 S’ha constituït un Comitè de Treball  amb un representant de cadascun dels països 
assistents a les Jornades, que serà operatiu fins a la propera trobada de la xarxa 
(probablement per un període d’entre 2 i 3 anys). 

 S’ha escollit com a director del Grup de Treball el Sr. BrØr Tronbacke, director del 
Centre per a la Lectura Fàcil de Suècia. 

 El Comitè de Treball considerarà la possibilitat d’admetre nous representants 
d’altres països. 
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 L’objectiu del Comitè és treballar sota les directrius de la xarxa per a la Lectura 
Fàcil. 

 Suècia serà el país responsable de la creació d’una pàgina web de Lectura Fàcil 
en cooperació amb Finlàndia i Noruega. 

 Cadascun dels països que constitueixen la xarxa per a la Lectura Fàcil 
proporcionarà en el seu propi lloc web informació en anglès que es difondrà també 
a la pàgina web de la Xarxa per a la Lectura Fàcil. 

 Fóra aconsellable que aquesta informació seguís un patró comú. El Comitè de 
Treball està preparant un esborrany de qüestionari que es penjarà a la pàgina web 
de la Lectura Fàcil i que cadascun dels membres de la xarxa respondrà, amb 
l’ànim d’informar sobre els seus projectes de Lectura Fàcil a la resta de membres. 

 La pàgina web ha d’incloure un panell de missatges i enllaços a les organitzacions 
participants dels diferents països. 

 Tots els membres del Comitè de Treball hauran de declarar que accepten els 
principis de la Xarxa per a la Lectura Fàcil, tal com es presenta a la pàgina web 
(http://www.lattlast.se). Aquest és un requeriment imprescindible per a formar-ne 
part. 

 La Xarxa per a la Lectura Fàcil provarà de treballar de forma coordinada amb 
l’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) i amb les 
altres organitzacions existents que promouen la Lectura Fàcil. 

 
 

2.2.1. Les nostres institucions i altres entitats, què n’opinen? 
 
A la sessió del dia 8 d’octubre es va realitzar una taula rodona per comentar les actuals 
polítiques de foment de la lectura. Es va posar de relleu la importància de tenir en compte 
també dintre del potencial de lectors, aquells col·lectius amb deficiències diverses de 
comprensió lectora. La situació actual deixa de banda, en alguns casos, aquesta realitat 
social. Hi havia representants de la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura, 
la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de les Fundacions Germán 
Sánchez Ruipérez i Bertelsmann. 
 

El Ministeri de Cultura va valorar positivament la producció i difusió de materials de 
Lectura Fàcil i va considerar com a molt important la tasca que vénen realitzant 
l’Associació de Lectura Fàcil, les biblioteques públiques i el grup de treball del Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Si bé les polítiques actuals del 
Ministeri de cultura no promouen específicament ni contemplen la necessitat de materials 
de Lectura Fàcil, es proposa la inclusió a l’avantprojecte de la Ley de la Lectura, el Libro y 
las Bibliotecas de la necessitat de difondre els materials de Lectura Fàcil entre els 
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professionals que atenen a col·lectius amb dificultats de lectura. Des de la Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB) es comprometen a intentar implicar a tota 
la cadena de producció de material de lectura (autors, traductors, il·lustradors, adaptadors, 
editors, distribuïdors, llibreters…) en la confecció de llibres i altres materials, de manera 
que resultin assequibles per a tots els segments de població. Finalment, es va acordar 
tenir en compte el material de Lectura Fàcil dintre de la propera convocatòria de Líber, 
amb l’ànim que la seva inclusió a la societat resulti totalment normalitzada. 

El representant de la Generalitat de Catalunya va definir les funcions de l’administració 
envers les polítiques de foment de la lectura. Tres punts concrets resumeixen la seva 
tasca. En primer lloc, les administracions s’esforcen a crear marcs i contextos per difondre 
la lectura i les activitats de promoció lectora (com per exemple l’Any del llibre i la Lectura). 
En segon lloc, l’administració ha de facilitar els instruments per realitzar la promoció 
lectora (activitats virtuals com el programa Què llegeixes? o les exposicions virtuals a les 
biblioteques Per no perdre’s...). I en darrer lloc, l’administració ha de proporcionar els 
recursos econòmics per dur a terme la promoció lectora (sistema d’adquisicions 
bibliotecàries, ajudes amb fons a projectes de foment de la lectura...). El seu propòsit és 
assegurar que el material de Lectura Fàcil sigui present en l’àmbit bibliotecari. Solament 
proposen un programa d’ajuda a l’edició perquè manifesten que són les editorials qui han 
d’editar i promoure els materials específics.  
 
Des de l’àmbit bibliotecari, la Xarxa de Biblioteques està desenvolupant una tasca 
important en la difusió i presentació d’aquest tipus de material. Realitzen diversos 
programes de promoció lectora dirigits a públic infantil i familiar i a joves i adults (com Vine 
a fer un cafè, l’aventura de llegir, el Club de la Lectura...) i es plantegen reptes importants 
com el d’aconseguir que adolescents i gent gran sigui present a les biblioteques, fer que 
les TIC hi siguin una eina de treball i reduir les desigualtats lectores. A les biblioteques es 
proposa un espai concret destinat a material de Lectura Fàcil, senyalitzat i obert i amb 
professionals que puguin guiar els lectors (la Biblioteca Francesca Bonnemaison ha estat 
designada biblioteca dipositària de totes les publicacions LF. Actua com a centre de 
préstec interbibliotecari per a totes aquelles entitas que vulguin organitzar grups de lectura 
basats en llibres de LF). Des de les biblioteques es realitza la promoció del material 
perquè el lector interessat hi pugui accedir. 
 
Finalment, també l’àmbit privat es compromet amb aquesta intenció de normalitzar la 
situació lectora i de garantir l’accés a la lectura per a tothom. La Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez i la fundació Bertelsmann posen de manifest el seu interès en 
promoure l’autoformació i donen suport a les tasques de promoció de la Lectura Fàcil. 
Concretament, la fundació Bertelsmann posa a l’abast de l’Associació Lectura Fàcil totes 
les eines d’autoformació que presenten al seu web, per tal de preparar un projecte que 
inclogui les necessitats específiques que s’han anat presentant durant totes les Jornades 
envers la gent amb dificultats i problemes de comprensió lectora. 
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En general, es manifesta una conscienciació de la situació real de la lectura, i es mostra 
una disposició a incloure de forma totalitzadora en la promoció de la lectura tant la 
població que no té dificultat de comprensió lectora com aquells que mostren mancances i 
problemes de comprensió de diversos tipus, ja que les administracions, entitats i la 
societat en general ha de garantir el dret de tothom a poder accedir a material de lectura 
adequat a les seves possibilitats. 
 
Però més enllà del coneixement de la situació ara cal que les administracions s’impliquin 
realment, donin suport econòmic a la creació de material, ofereixin suport a l’Associació, (i 
per tant, als autors i adaptadors, a les editorials, etc.) perquè la tasca social que es 
desenvolupa pugui continuar i s’ampliï el seu camp d’actuació i el material que es pot 
oferir. 
 
 

2.2.2. Conclusions de les Jornades 
 
Les I Jornades Internacionals de Lectura Fàcil van finalitzar amb la presentació i lectura 
d’unes conclusions que pretenien recollir l’esperit de l’acte i esperonar al treball per a la 
Lectura Fàcil arreu del món, de forma conjunta i coordinada:  
 

1. La idea de la Lectura Fàcil neix del concepte de democràcia lectora. És un intent 
decidit de superació de les desigualtats.  

2. Es constata que existeix un percentatge important de població que no disposa de 
materials de lectura adequats a les seves possibilitats. Una part significativa 
d’aquest sector, amb por pel desprestigi social que els comporta, pot preferir no 
llegir a reconèixer la seva necessitat de materials especials. Podem dir que 
d’alguna forma aquests ciutadans són exclosos de l’àmbit de la lectura.  

3. Un nombre elevat de ciutadans, però, ni tan sols saben llegir. Per això és essencial 
promoure processos d’alfabetització que faciliten l’adquisició de la paraula oral i 
escrita per compartir sentiments i idees que permetin socialitzar interessos i 
cooperar en la humanització de la societat.  

4. És imprescindible comptar amb materials de Lectura Fàcil perquè la lectura es 
converteixi en una eina d’inclusió social. En especial, cal disposar de materials de 
lectura molt elementals i progressius perquè els usin les persones immigrades.  

5. Es veu la necessitat d’implicar a tota la cadena de producció de material de lectura 
(autors, traductors, il·lustradors, adaptadors, editors, distribuïdors, llibreters…) en 
la confecció de llibres i altres materials, de manera que siguin assequibles a tots 
els segments de població.  

6. Els responsables polítics valoren positivament que es produeixin i difonguin 
materials de Lectura Fàcil. Consideren molt important la labor que en aquest sentit 
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ve realitzant l’Associació Lectura Fàcil, les biblioteques públiques i el Grup de 
Treball del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.  

7. S’ha plantejat la necessitat que les administracions doni suport a la compra de 
llibres de Lectura Fàcil per a les biblioteques. Tanmateix, convé que contribueixin a 
la producció de nous materials mitjançant diferents estímuls, a fi d’aconseguir que 
la cadena editorial en el seu conjunt, des de l’autor fins al lector, comptin amb un 
suport econòmic efectiu.  

8. L’Associació Lectura Fàcil es compromet a impartir la formació que es consideri 
oportuna per continuar introduint la Lectura Fàcil al país. La Fundació Bertelsmann 
ha posat la seva plataforma virtual al servei d’aquesta formació.  

9. Demanem a les administracions públiques i a altres fundacions privades 
compromeses amb la difusió de la lectura que considerin la possibilitat de 
col·laborar amb l’Associació en les seves activitats de difusió de la Lectura Fàcil.  

10. Cal considerar la promoció de la Lectura Fàcil com a activitat transversal que 
impliqui els diferents agents socials i administracions públiques. Entenem que la 
col·laboració amb totes elles és important per promoure la nostra tasca.  

11. És important fomentar l’hàbit de la lectura. Les biblioteques escolars poden ajudar 
als usuaris i col·laborar amb les entitats per desenvolupar aquest programa.  

12. Cal que la redacció de la Ley del Libro, Lecturas y Bibliotecas tingui en compta la 
necessitat de produir, distribuir i difondre els materials de Lectura Fàcil. 

 
 

2.3. La iniciativa a d’altres països. Comparativa. 
 
La necessitat de material de Lectura Fàcil no és exclusiva del nostre país, però no totes 
les societats accepten, promouen o donen suport amb el mateix interès. Cal donar un cop 
d’ull a la situació en d’altres països per adonar-nos que encara hi ha molt per fer i que 
aquesta concepció que a nosaltres ens resulta relativament nova, funciona amb un alt 
grau de satisfacció en d’altres països capdavanters en la potenciació i el foment de la 
lectura.  
 
Els països nòrdics són els pioners en la normalització lectora. Si comparem la situació a 
Suècia, Noruega, Finlàndia, Letònia i Catalunya, podrem veure quines són les mancances 
i les diferències específiques quant a finançament, funcionament, composició, etc. De la 
comparació amb els altres països i del seu mètode en podem extreure idees que podran 
adaptar-se a les especificacions pròpies de la nostra realitat. Representants d’aquests 
països que treballen en associacions per a la Lectura Fàcil van assistir a les I Jornades 
Internacionals de Lectura Fàcil i se’ls va realitzar una enquesta - qüestionari que va 
permetre una aproximació al seu funcionament. Els apartats que es comparen a 
continuació es basen en les seves respostes. 
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2.3.1. Creació i composició 
 
El cas suec és un dels màxims referents de la Lectura Fàcil. El 1987 es constituí per 
decisió parlamentària la fundació Centrum För Lättläst, però els estudis suecs relacionats 
amb la publicació de material de Lectura Fàcil van començar fa 45 anys. La societat sueca 
va adonar-se que el grup de col·lectius amb necessitats concretes de material adequat a 
les seves capacitats específiques era molt gran. Calia integrar tothom en la lectura i 
normalitzar la situació. Fou el govern qui s’involucrà des del primer moment creant 
aquesta Fundació que és una agència editorial especial que ofereix els materials adequats 
de Lectura Fàcil i assisteix i dóna suport a altres entitats i a particulars. L’objectiu fou des 
del principi garantir materials de Lectura Fàcil publicats que poguessin ésser compresos 
per qualsevol persona, malgrat les seves dificultats cognitives o lingüístiques.  
 
L’associació sueca està integrada per polítics i professionals de la cultura, periodisme, 
màrqueting i organitzacions de discapacitats. És una associació que compta amb un ampli 
nombre de professionals (més de 27) dedicats al seu funcionament, tenint en compte tots 
els camps d’actuació. 
 
L’associació per a la Lectura Fàcil noruega, Leser Søeker BØk (llibres per a tothom), va 
néixer amb el suport del Departament de Cultura l’any 2002. Estudis realitzats a la 
població noruega van posar de manifest que prop del 30% tenia dificultats per llegir un 
llibre amb text ordinari. Des de llavors, el seu objectiu és triple: en primer lloc cal donar 
suport als autors, perquè el seu esforç sigui recompensat igualment que si es tractés de 
literatura no adaptada; en segon lloc cal donar suport a les editorials perquè s’involucrin 
en la tasca; en darrer lloc cal informar tant per donar a conèixer el material amb el qual es 
compta com per explicar què és la Lectura Fàcil a la resta de la població. 
 
L’associació compta amb un nombre de treballadors fixos reduït (5 persones), uns dos 
terços dels quals hi treballen a temps complet. Però també compta amb un munt de 
voluntaris que hi treballa a temps parcial, dedicant el seu temps lliure (autors, editors, 
representants...). 
 
L’associació The Finnish Plain Language Center es va crear oficialment l’any 2000, però 
com en el cas suec i de la majoria de països, ja es treballava en la Lectura Fàcil des 
d’abans. Concretament, s’editava un diari en format Lectura Fàcil des de l’any 1990. Al 
seu inici el govern els subvencionava (Departament d’Educació) i formaven part de 
l’associació Kehitys Vamma Liitto que treballa el retard mental (The Finnish Association on 
Mental Retardation, FAMR). El seu treball s’adreçava específicament a facilitar material 
per a grups amb aquest problema de comprensió lectora. El 2003 se separen del 
Departament d’Educació i passen a treballar com a centre independent. Ara funcionen 
com a agència del llibre, no publiquen però treballen amb editorials, els demanen que 
s’involucrin i s’encarreguen del màrqueting de les obres. A més editen un catàleg de 
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material existent. Publiquen fulletons i ofereixen informació a tothom sobre la Lectura 
Fàcil. Actualment treballen per projectes. 
 
A l’associació finesa hi ha quatre persones dedicades a temps complert, i la resta són 
voluntaris que treballen en els projectes. 
 
L’associació de Letònia, Vieglās Valodas Agěntūra (Agència Lectura Fàcil) es va fundar el 
18 de juliol de 2000, amb l’objectiu de promoure un procés d’integració més complet i un 
model de societat basat en els principis d’igualtat i que asseguri l’accés a la informació i a 
l’ensenyament a aquelles persones amb discapacitats. Igual que a Suècia, on per donar la 
possibilitat a la gent amb discapacitats de formar part i integrar-se completament a la 
societat, totes les lleis i les normatives s’adapten a la Lectura Fàcil, el Consell de Ministres 
de Letònia va adoptar el 1999 la concepció “d’igualtat d’oportunitats per a tothom” i va 
decidir que al seu país també calia fer publicacions semblants. 
 
L’agència Vieglās Valodas Agěntūr es va fundar per donar a conèixer a la gent la Lectura 
Fàcil i per explicar les seves possibilitats d’ús, però també per publicar les primeres 
edicions de Lectura Fàcil. L’objectiu de l’agència és desenvolupar la Lectura Fàcil com a 
nou mitjà de comunicació per treballar amb gent que té dificultats de comprensió dels 
textos escrits normalment, sense adaptar. Per a ells, la Lectura Fàcil és una forma de fer 
el món més accessible. 
 
Per facilitar una ràpida i efectiva introducció de la metodologia de Lectura Fàcil a Letònia, 
l’organització treballa activament en diverses direccions: preparen i tradueixen textos de 
Lectura Fàcil, publiquen edicions especials, distribueixen els materials publicats i 
organitzen grups de lectors. 
 
Les activitats de l’organització pretenen la popularització de la Lectura Fàcil, no solament 
quant a publicació de diferent tipus de literatura sinó també quant a adaptació de lleis i 
normatives. L’Agència treballa per projectes, que són patrocinats per diverses entitats, 
entre les quals es troben, per exemple: Soros Foundation Latvia, Swedish Institute, 
Central Election comission, VBTAC (State Center for Protection of Rights of Children, 
Foundation of Integration of Society. 
 
A l’associació letona hi treballen dues persones fixes i la resta tot són voluntaris que 
s’involucren en els diversos projectes. 
 
El 2001 es va crear a Barcelona la Comissió Lectura Fàcil, amb el suport de la Fundació 
Jaume Bofill, el Col·legi de Bibliotecaris - Documentalistes i la Biblioteca de Catalunya, 
amb l’ànim d’impulsar la creació de materials de Lectura Fàcil al nostre país. Aquest grup 
de professionals (vinculats al món de l’ensenyament i el llibre) començaren per primer cop 
a preocupar-se per la dificultat amb què es trobava tota una sèrie de col·lectius que no 
trobaven material adient a les seves possibilitats lectores i de comprensió. La Comissió 
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Lectura Fàcil va partir de les experiències dutes a terme en d’altres països europeus, 
especialment a Suècia.  
 
Aquesta Comissió és la base de l’actual Associació Lectura Fàcil, que manté la voluntat 
d’impulsar la producció, edició i difusió de materials de Lectura Fàcil, de constituir un 
centre de recursos i d’informació d’iniciatives i projectes, d’impartir cursos i tallers sobre 
tècniques de redacció i escriptura fàcil i de promoure el concepte de Lectura Fàcil.  
 
A l’associació catalana tots són voluntaris que treballen en els projectes. 
 
Per entendre la diferent situació de l’associació catalana respecte de la dels altres països 
és fonamental tenir en compte els recursos i el suport institucional i social que han rebut ja 
des de la seva creació les associacions nòrdiques. Aquestes associacions es 
constitueixen quan el govern i les administracions (després d’estudis i experiències de 
recerca) reconeixen el problema real que suposa la manca de material adreçat a les 
persones amb dificultats lectores i assumeixen que aquests col·lectius tenen el dret a la 
formació, informació i a la integració a la societat. Per tant, és el govern qui ha de finançar 
i impulsar aquestes associacions. Així comença, amb el suport institucional, la tasca que 
desenvolupen aquestes agències del llibre i de Lectura Fàcil. Quan la seva tasca ja tingui 
reconeixement social, podran actuar de forma més independent i treballar per projectes.  
 
 

2.3.2. Objectius 
 
Els objectius de totes les associacions que treballen per a la Lectura Fàcil són semblants i 
parteixen d’un mateix punt comú: garantir amb material l’accés a la lectura i a la 
informació a aquelles persones que tenen dificultats diverses de comprensió lectora.  
 
Però cal tenir en compte que hi ha una diversificació: algunes s’adrecen més aviat a algun 
col·lectiu específic, altres funcionen com a agències editorials, altres no publiquen llibres 
sinó que donen suport a autors i editorials i es dediquen a fer conèixer què és la Lectura 
Fàcil. Algunes solament editen diaris, altres no en fan... El ventall de possibilitats és molt 
ampli perquè el camp d’actuació també ho és. Solament tenint en compte la diversitat dels 
grups amb necessitats ja s’entén la multitud de tasques que generen. Després d’haver 
realitzat les entrevistes pertinents (veure annex 1) podem llistar els objectius fonamentals 
que tenen les associacions: 
 

 Assegurar una implantació efectiva i de qualitat de la Lectura Fàcil, per 
garantir els drets humans basats en la coexistència.  

 Promoure i garantir l’accessibilitat a la informació per a tothom qui tingui 
dificultats en la percepció de text escrit i de comunicació verbal. 

 Impulsar la producció, edició i difusió de materials de Lectura Fàcil. 
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 Fer recerca i informar la societat del problemes lingüístics que tenen i 
poden tenir els grups als quals s’adrecen. 

 Constituir un centre de recursos i d'informació d'iniciatives i projectes 
relacionats amb la Lectura Fàcil. 

 Impartir cursos i tallers pràctics sobre tècniques de redacció i escriptura 
fàcil, adreçats a docents, mediadors culturals, bibliotecaris-documentalistes, 
periodistes, etc. 

 Assessorar en l'elaboració de materials i atorgar-los un logotip que els 
identifiqui com a llibres i material de Lectura Fàcil, adaptat a les directrius 
de l’IFLA. 

 
Algunes de les associacions solament se centren en algun dels punts, mentre d’altres 
abasten un ampli camp d’actuació. Aquest és el cas de l’associació sueca. La Fundació 
Centrum För Lättläst compta amb una editorial pròpia (LL-Förlaget), edita un diari 
setmanal (8 SIDOR), s’encarrega de l’adaptació i publicació dels impresos d’informació 
cívica, ofereixen cursos, promouen els materials de Lectura Fàcil i s’encarreguen de donar 
a conèixer la fundació i del màrqueting de promoció. Altres associacions, com la finesa o 
la catalana, no editen el material sinó que treballen en col·laboració amb editorials. 
Respecte de l’edició de diaris, també hi ha el cas d’Itàlia, que publica des de fa molts anys 
un diari regular en format electrònic anomenat Due Parole. Les associacions noruega i 
finesa editen un catàleg de material de Lectura Fàcil i s’encarreguen de distribuir-lo a totes 
les associacions i entitats o col·lectius interessats. 
 
La diversitat de tasques i els camps que abasten associacions pioneres, com la sueca, 
depenen del grau de suport i de finançament que reben de les administracions. 
 
 

2.3.3. Finançament 
 
Aquest és l’aspecte amb un grau més alt de controvèrsia. És difícil aconseguir una 
resposta clara de les associacions quant al seu finançament i, a més, cal tenir en compte 
que la situació política i administrativa varia molt d’un país a l’altre. Però es poden establir 
unes línies d’actuació concretes. Les associacions nòrdiques es constitueixen, com ja hem 
assenyalat, arran d’una disposició parlamentària que estableix la necessitat de fer alguna 
cosa per garantir els drets de la població respecte a la cultura i a l’abast de la informació i 
la lectura. És clar que des dels seus inicis compten amb un suport institucional quant a 
finançament, en major o menor grau.  
 
El tipus de suport que reben les associacions determina clarament la seva possibilitat 
d’actuació. Si comparem les tasques que desenvolupen les associacions i atenem al 
suport institucional quant a finançament i subvencions que reben, podem determinar que 

Ovidi per a tothom! 
LA LECTURA COM A NECESSITAT SOCIAL 15



Gemma González i Herrera                    Tutora UOC: Isabel Moll 
Treball Fi Carrera                    Tutora externa: Eugènia Salvador 
 

aquelles associacions que solament treballen per projectes tenen el camp d’actuació més 
limitat i poden arribar a un grau de normalització de la seva tasca molt més reduït. 
 
El Centrum För Lättläst suec és finançat pels ingressos de les vendes de les publicacions i 
per les subvencions estatals. És el propi govern qui en decideix l’orientació general i en 
designa la direcció. I el seu camp d’actuació és molt ampli perquè abasta des de la 
publicació i edició de material fins al diari setmanal. Compten també amb una pàgina web 
en format Lectura Fàcil. La fundació funciona com a entitat normalitzadora que rep el 
suport ple de l’administració, en tant que es concep com a eina social per garantir els 
drets dels ciutadans amb dificultats de comprensió lectora. El seu pressupost anual és 
d’aproximadament 3.290.000 €. 
 
Una altre cas molt remarcable és el de l’associació noruega. El 60% del seu finançament 
prové de l’administració (del Departament de Cultura i de Benestar Social) i la resta de 21 
associacions literàries i humanitàries. No reben cap subvenció del Departament 
d’Educació. Aquesta associació va néixer l’any 2002 amb un període d’actuació inicial de 
5 anys. El 2007 l’administració avaluarà tot el projecte i decidirà la seva continuïtat. Amb 
les subvencions que reben, l’associació gestiona les ajudes que oferirà a autors i 
adaptadors (perquè puguin dedicar-se a la tasca de creació), a les editorials (perquè tenen 
un esforç complementari quan han d’editar material específic adreçat a un col·lectiu 
concret) i també tota la resta de projectes que porten a terme. És una associació 
fortament consolidada amb un camp d’actuació molt ampli. Com no reben suport 
d’educació no preparen material específic adreçat a ensenyament, però sí els faciliten el 
catàleg de publicacions. Disposen de web específica en format Lectura Fàcil, on els grups 
amb necessitats específiques s’informen de tot el material adequat a les seves necessitats 
amb el qual compten, així com de les activitats, tallers, etc.  
 
El cas de l’associació finesa i letona és diferent. Si bé neixen amb el suport de les 
institucions, no es destina actualment cap subvenció específica de cap departament sinó 
que treballen per projectes. Aquests determinaran el tipus de suport i el finançament que 
reben. Letònia, per exemple rep suport entre d’altres de Soros Foundation Latvia, Swedish 
Institute, Central Election Comission, VBTAC (State Center for Protection of Rights of 
Children, Foundation of Integration of Society), etc. 
 
El cas de l’associació catalana és semblant. L’Associació Lectura Fàcil es constitueix a 
partir d’iniciatives privades i particulars, no sota cap disposició parlamentària. Per tant, ja 
des de l’inici l’associació ha de cercar ajudes i subvencions i intenta fer comprendre a 
l’administració la necessitat de dur a terme el projecte d’edició i creació de materials en 
aquest format. El suport més fonamental el reben de les administracions autonòmica i 
municipal (Cultura, Benestar Social i Ensenyament). Aquest suport no és constant sinó 
que subvencionen alguns dels projectes segons els interessos. Compten amb la 
col·laboració puntual de la Diputació de Barcelona, però els cal un projecte d’ajuda 
continuada que garanteixi la tasca que porten a terme. 
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Cal tenir en compte que la creació de material de Lectura Fàcil comporta unes despeses 
importants i que les necessitats són constants. Si es pretén normalitzar una situació 
lectora i garantir l’accés a la informació cívica, per exemple, cal un finançament continuat i 
estable que garanteixi aquest treball. 
 
 

2.3.4. El logotip 
 
Algunes associacions han tingut en compte, atesa la diversitat de grups, la distinció del 
material adaptat seguint unes indicacions concretes que s’ajusten a les necessitats de 
Lectura Fàcil. La IFLA ha redactat uns criteris que segueixen aquestes associacions, per 
garantir que el material és realment accessible i compleix correctament amb els 
requeriments específics i els criteris a seguir.  
 
Totes les associacions, en tant que entitats amb caràcter propi, disposen d’una imatge 
que les identifica. Però solament algunes han registrat un logotip per certificar que el 
material acompleix aquests requeriments. Aquest és el cas de l’associació catalana, de 
l’associació letona, i de l’associació finesa.  
 
L’associació catalana té unes directrius clares que han estat revisades a març de 2005 
(veure annex 2). Atorga el logotip a aquells materials en l'elaboració dels quals ha 
col·laborat i que s'ajusten a les directrius de l'IFLA. El logotip, registrat per les dues 
codirectores (Carme Mayol i Eugènia Salvador) abans que es creés l’associació, ha estat 
cedit temporalment a l’Associació, que l'atorga a aquelles publicacions que reuneixen uns 
requisits concrets de disseny, de llegibilitat i de continguts. Quant a disseny es valora una 
presentació atractiva, una grandària fàcil de manejar, tapes dures o relligat, il·lustracions 
bones i funcionals, marges i espais generosos i tipografia clara sobre paper blanc de bona 
qualitat. Respecte de la llegibilitat, es valora una línia argumental clara, un llenguatge 
senzill amb frases curtes, caràcters i escenaris interessants, ús de llenguatge adult, i 
defugir el llenguatge figuratiu, les metàfores i els homònims. Finalment, quant a continguts 
es promouen temes quotidians, rellevants quant a les experiències del lector, amb 
adequació a l’edat mental i cronològica, un final feliç o, com a mínim, satisfactori, i que 
s’inscriguin dins els paràmetres de foment dels drets humans. 
 
Dintre l’associació finesa The Finnish Plain Language Center hi ha el comitè per a la 
Literatura Fàcil, que és qui pot atorgar el logotip a aquells llibres adaptats que considera 
adients perquè acompleixen els criteris establerts. El comitè per a la Literatura Fàcil, que  
pren les seves decisions de forma independent, està format per representants de la 
societat d’autors de Finlàndia, l’organització de biblioteques de Finlàndia i les 
organitzacions que representen els grups amb dificultats concretes. L’Associació pot 
atorgar el logotip solament als altres tipus de materials en format Lectura Fàcil.  
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En el cas de l’associació letona, en el moment de realitzar-se les Jornades acabaven de 
registrar el logotip. Encara estan definint els criteris sota els quals atorgaran el logotip.  
 
El cas de l’associació noruega és lleugerament diferent. L’associació l’atorga no com a 
identificador de material de Lectura Fàcil sinó quan l’editorial o el col·laborador no ha rebut 
un suport econòmic prou important. No és, per tant, un logotip identificador de materials 
de Lectura Fàcil sinó que es tracta d’un reconeixement a la tasca realitzada quant a 
adaptació. 
 

Taula 2. Logotips identificadors de material Lectura Fàcil 
 

PAÍS NOM ASSOCIACIÓ LOGOTIP 

Catalunya ASSOCIACIÓ LECTURA FÀCIL 

 

Finlàndia THE FINNISH PLAIN LANGUAGE CENTER

 

Letònia VIEGLĀS VALODAS AGĚNTŪRA 
 

 
 
 
 

2.3.5. Altres aspectes: publicacions i projectes 
 
Totes les associacions entrevistades manifesten que hi ha una forta necessitat de 
material. Les adaptacions de llibres són una bona forma d’apropar la lectura als grups 
amb necessitats específiques però també es treballa amb la possibilitat que els autors 
creïn directament literatura fàcil. Aquest és, per exemple, el cas de l’autor suec Johan 
Werkmäster que a les Jornades va exposar la necessitat de crear material modern i 
específic que pogués arribar a un nombre de lectors molt més ampli.  
 
Quant a diferències específiques, cal tenir en compte que segons la tirada d’exemplars i 
segons la viabilitat del projecte editorial, el preu del material oscil·la molt entre els països. 
Així, mentre a Letònia els llibres són al voltant dels 3 euros, a Catalunya estan entre els 7 i 
els 12 euros, a Finlàndia entre 7 i 31 euros i a Suècia (amb un ventall molt ampli) de 4 a 
30 euros. Cal tenir en compte, però, que el tipus de material és molt diferent a tots els 
països i que la comparació de preus no respon, per tant, a criteris uniformes. 
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El nombre de títols publicats també varia molt segons els països. Noruega disposa d’una 
col·lecció de 100 títols, Suècia en té 500, Catalunya 42, Finlàndia 200 i Letònia 4. També 
és diferent el nombre d’exemplars que s’edita de cada títol segons el país (veure 
especificacions de les enquestes a l’annex 1) o de cada diari.  
 

Gràfic 3. Nombre de títols de Lectura Fàcil publicats als països enquestats 
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Font: I Jornades Internacionals de Lectura Fàcil. Enquestes5. 

 
Respecte dels projectes que tenen les associacions, tots ells estan relacionats amb la 
promoció de la Lectura Fàcil i involucren un nombre d’entitats i associacions variat segons 
la seva definició. Els projectes concrets que duran a terme properament els diversos 
països permeten veure la seva línia d’actuació futura. Es tracta dels següents projectes 
fundacionals: 
 

Taula 3. Projectes futurs o en preparació dels diversos països 
 

ASSOCIACIÓ PROJECTES 

CENTRUM FÖR LÄTTLÄST 

(SUÈCIA) 

 Adaptar informació civil, cívica i social sobre eleccions, assegurances 
socials, drets i deures del ciutadà. També s’adapten materials d’investigació 
i d’altre tipus interessant per al ciutadà que editen organitzacions socials, 
polítiques, jurídiques i culturals. El Servei d’interpretació té convenis amb la 
Caixa d’Assegurances, el parlament i el govern, L’Ajuntament d’Estocolm... 
 Comissions i cursos (de capacitació sobre Lectura Fàcil), adreçats a 
professionals del sector i promoció dels materials de Lectura Fàcil entre els

                                                 
5 Vegeu annex 1. 
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ASSOCIACIÓ PROJECTES 

propis lectors a qui els manca, de vegades, la iniciativa per cercar aquesta 
documentació.  
 Crear web’s informatives adaptades amb informació, jocs, xats, etc. 
  Desenvolupar un serial televisiu i experimentar amb DVD adaptats a 
Lectura Fàcil i amb llibres electrònics adaptats 

LESER SØEKER BØK 

(NORUEGA) 

 Conveni amb altres països per saber els llibres que tenen i incloure’ls al 
catàleg i intercanviar els materials amb els altres països i difondre les seves 
tasques arreu. 

VIEGLĀS VALODAS 
AGĚNTŪRA 

(LETÒNIA) 

 Adaptar la Informació pública en format accessible, per garantir les 
possibilitats que ofereix el sistema democràtic de formar part dels processos 
de presa de decisions (que asseguren la igualtat de drets entre cadascun 
dels ciutadans de Letònia per poder expressar la seva opinió i votar a les 
eleccions locals). 
 Fer documents legals comprensibles per a tothom. Es prepara i condueix un 
cicle de seminaris informatius amb el lema “Normatives i reglamentacions en 
format de Lectura Fàcil” per facilitar la tasca dels assistents socials letons, 
quan han d’explicar als seus clients les complicades lleis i normatives, 
assegurant l’accessibilitat d’informació adequada sobre seguretat social als 
grups més marginals  
  Programa d’intercanvi d’experiències dels especialistes en Lectura Fàcil. 
Leonardo da Vinci.  
  Popularitzar la Lectura Fàcil a Letònia i contribuir a la nacionalització per 
facilitar a la gent amb discapacitats el procés d'adquirir la ciutadania de 
Letònia preparant i distribuint els formularis i documentació necessària en 
format de Lectura Fàcil. 

THE FINNISH PLAIN 
LANGUAGE CENTER 

(FINLÀNDIA) 

 Diari internacional en format Lectura Fàcil. S’ha estat treballant a Cuba, a 
Rússia, a Estònia i a Letònia en diferents projectes de Lectura Fàcil.  
 Publicació de fulletons informatius sobre informacions cíviques i socials. 
 Crear pàgines web accessibles per a tothom. 

ASSOCIACIÓ LECTURA FÀCIL 

(CATALUNYA) 

 Publicar les experiències i les conclusions extretes de les I Jornades Internacionals de 
Lectura Fàcil. 
 Promoure grups de lectura, en col·laboració amb biblioteques i entitats cíviques, per 

incentivar la lectura a partir de llibres LF. 
 Potenciar l’edició i difusió de llibres de LF. 
 Constituir un centre de referència i d’informació d’iniciatives i projectes de LF. 
 Organitzar cursos de formació sobre LF. 
 Crear una xarxa de representants de lectura basada en el voluntariat. 
 Activitats d’assessorament en la redacció de documentació d’entitats públiques i 

privades. 
 Redactar un informe comparatiu de la situació de la LF en alguns països europeus. 

Font: I Jornades Internacionals de Lectura Fàcil. Enquestes i informació Web6
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Taula 4. Resum comparatiu països. 

Any Fundació 2001 2000 1987 2002 2000

Nom de la organització

Pressupost anual 40.000 € ? 3.290.000 € aprox. ? ?

Suport Públic Sí Sí Cultura i Ben. Soc. Dept. Cultura Sí
? ? 50% 60% ?

Suport Privat Sí Sí Sí Sí ?

Cooperació amb altres institucions o associac. Sí NO

Nombre de treballadors 4 27 3,3 2
(Voluntaris) (Voluntaris)

Publica llibres Sí NO Sí NO Sí
Nombre de llibres publicats 42 200 500 100 4
     - Llibres l'any 15 15 30
     - Còpies per títol 1.500 - 5.000 500 - 3.000 2.000
     - Preu 7 - 10 € 7 - 31 € 3,50 - 30 € 2 - 3,50 €
     - Llengua Espanyol Finès i suec (alguns) Suec i anglès (alguns) Letó

Publiquen diaris NO Sí SÍ NO Sí
     - Imprès Sí Sí Sí
     - Electrònic Sí Sí NO
     - Nombre de lectors 5.000 13.000 grup petit
     - Preu (subscripció anual) 20 € 72 €

Logotip de l'associació Sí Sí Sí Sí Sí
     - Segell certificatiu de material lectura fàcil Sí Sí - Sí Sí
     - Atorgament segons criteris prefixats Sí Sí - - Sí

CATALUNYA FINLÀNDIA LETÒNIASUÈCIA NORUEGA

VIEGLAS VALODAS 
AGENTURA

ASSOCIACIÓ LECTURA 
FÀCIL

THE FINNISH PLAIN 
LANGUAGE CENTER 

CENTRUM FÖR 
LÄTTLÄST LESER SOEKER BOK

 
Font: I Jornades Internacionals de Lectura Fàcil. Enquestes i informació Web7  
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3 UN EXEMPLE PRÀCTIC: OVIDI  

 
Com ja s’ha esmentat al apartat d’Introducció, cal mostrar la viabilitat i la utilitat de la 
lectura fàcil. Per això es realitza a continuació un exemple pràctic d’adaptació basat en les 
Metamorfosis d’Ovidi8.  
 

3.1. Qui és Ovidi? 
 
Es coneix bé la vida d'Ovidi perquè ell mateix la narra en un dels seus poemes (Tristia, 4, 
10). Publi Ovidi Nasón va néixer a Sulmona l’any 43 a. C. (en una família benestant) i va 
morir desterrat a Tomis (l’actual Constança, a Romania). Va estudiar retòrica a Roma i va 
completar la seva formació amb un llarg viatge pel món hel·lènic. Quan va tornar a Roma 
es va dedicar a la carrera judicial, però aviat la va abandonar per dedicar-se plenament a 
la poesia, segons li permetia la seva folgada situació econòmica, gràcies a la qual podia 
ser més independent que poetes com Virgili o Horaci. L’any 18 d.C. va escriure, entre 
d’altres, els Amors, les Metamorfosis i l’Art d’estimar. La seva obra és un reflex fidel de la 
vida de l'alta societat romana, de la qual ell mateix era sens dubte una figura destacada. 
Successivament es dedicà a diversos gèneres poètics.  
 
Les Metamorfosis és un extens poema d'uns 12.000 hexàmetres, dividits en 15 llibres, que 
recullen 250 mites i llegendes grecs i romans. Totes tenen la característica comuna que 
els seus personatges es transformen en éssers animals, plantes, constel·lacions... Les 
històries segueixen un ordre cronològic des de la creació de l'univers fins a la divinització 
de Juli Cèsar. Es tracta d’una mena d'història mítica del món que comença amb un pròleg 
dedicat a la creació i el diluvi (primers episodis del llibre I). L’obra es divideix en tres parts: 
a la primera els personatges són divinitats, a la segona hi ha narracions sobre herois i 
heroïnes i, finalment, a la tercera surten els personatges que els antics consideraven 
històrics (des de la guerra de Troia).  
 
Per la seva mètrica, el caràcter narratiu, la seva llargària i molts dels seus temes i 
personatges, les Metamorfosis és una obra difícilment definible en un tipus de gènere 
concret. Hi ha himnes, elements didàctics, còmics, bucòlics i elegíacs, tràgics... El cert és 
que és una obra caracteritzada pels canvis constants, però tot i això, la concatenació de 
personatges aconsegueix donar-li unitat. 
 
 

                                                 
8 OVIDI. Les Metamorfosis I-VII. Edicions La Magrana, col·lecció L’Esparver clàssic. Barcelona, 1994. (Traducció i notes de Ferran Aguilera). 
  OVIDI. Les Metamorfosis VII-XV. Edicions La Magrana, col·lecció L’Esparver clàssic. Barcelona, 1997. (Traducció i notes de Ferran Aguilera). 
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3.2. Per què Ovidi? 
 
Traduïm de forma habitual les obres d’autors d’arreu del món per permetre que lectors 
també d’arreu del món puguin gaudir dels textos perquè entenen la llengua en la qual 
aquests es presenten. No es posa en dubte que per llegir avui dia un text d’Ovidi no cal 
saber llatí. Però anem una mica més enllà. Davant la dificultat que planteja traduir el vers 
clàssic (cal respectar la rima, la musicalitat, els jocs de paraules, els recursos lingüístics...) 
s’ha optat per fer-ne versions en prosa. Tampoc es posa en dubte que el resultat ha 
permès ampliar el potencial de lectors, ja que la versió en prosa és més amena. Amb 
aquestes dues accions, la traducció i la versió redactada, s’ha aconseguit que un nombre 
més gran de població tingui les capacitats necessàries per poder accedir a aquest text. 
Per què, doncs, resulta difícil d’entendre que calgui també una adaptació del text que 
possibiliti als diversos col·lectius amb dificultats d’habilitats lectores accedir a aquesta 
obra?. 
 
Les Metamorfosis són una bona pràctica per a l’adaptació. Poden convertir-se en històries 
curtes que no perdin el contingut. A més, les històries i els mites que contenen són una 
font d’informació clàssica, base de la nostra societat. Aquest treball, per tant, pretén ser un 
exemple pràctic d’adaptació, una mostra que Ovidi és un autor que té molt per explicar a 
tothom qui pugui entendre i comprendre el seu text.  
 
He escollit aquestes històries concretament perquè el seu contingut fa referència a 
objectes o elements quotidians i habituals en la nostra societat. La majoria de la gent no 
sap d’on prové el llorer, o per quina raó el xiprer és un arbre present als cementiris i ens 
recorda el dol, per què les mores són de color negre, com és que les aranyes saben teixir 
com les persones... Crec que aquestes històries acompleixen una de les funcions 
bàsiques de la lectura: la comprensió del text i el gaudi amb el coneixement 
desenvolupant la imaginació. 
 
 

3.3. Línies metodològiques 
 
Primer de tot, cal tenir en compte que un text adaptat ha de cobrir un ventall molt ampli de 
necessitats específiques i que s’adreça a col·lectius amb mancances molt diferents. És 
per això que les adaptacions han de seguir els criteris i requeriments mínims que les 
directrius de l’IFLA proposa. En segon lloc, cal atendre als supòsits que s’han exposat en 
l’apartat 1.1.1. i garantir que el material sigui adequat i contingui la informació necessària 
a la vegada que entreté i és amè. En definitiva, cal aconseguir que el resultat final pugui 
obtenir el logotip acreditatiu i tingui acceptació per part del públic lector. 
 
Alguns dels elements que s’han considerat en l’adaptació, com a línies d’actuació són:  
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 Evitar llenguatge abstracte i simbòlic. 
 Acció amb un sol fil i amb continuïtat lògica. 
 Acció directa amb el nombre mínim de personatges. 
 Ser concís i clar. 
 Evitar llenguatge molt difícil però sí emprar vocabulari adult. 

 
A més, cal tenir en compte altres aspectes com el disseny i la composició, el paper i 
l’aspecte de la impressió. El text ha de resultar clar i atractiu, amb marges amples (uns 2’5 
cm per banda) i amb interliniat espaiós (1,5 cm).  
 
És important que un paràgraf no quedi interromput per salt de pàgina (és a dir, que cada 
pàgina ha d’acabar amb un punt). Per això, a diferència dels llibres habituals que acaben 
“en caixa” (ocupant el nombre màxim de línies possibles a cada plana segons el format 
definit prèviament), el número de línies per pàgina dels llibres LF pot variar a cada pàgina 
molt lleugerament. Les paraules d’una oració simple haurien d’omplir una línia. Calen 
il·lustracions però no ha de donar un aspecte de llibre infantil. El paper emprat ha de ser 
de qualitat per permetre un bon contrast entre fons i il·lustracions. La lletra ha de ser clara 
i amb una mida gran (serif clar, d’entre 12 i 14 punts).  
 
A la pàgina següent es reprodueix un fragment del text original amb el seu corresponent 
text adaptat, que pertany al mite de Filèmon i Baucis. A partir d’aquest exemple comparat 
podem mostrar gràficament alguns dels elements comentats abans: 
 

Quant a disseny, composició i aspecte 
 El text original té un format de “caixa”, tot justificat, mentre que al text adaptat cada 

línia es talla seguint el ritme natural de la parla. Sempre que és possible hi ha una 
oració simple sencera a la línia. 

 El format de la lletra del text adaptat és Times New Roman de 12 punts i l’interliniat 
és ampli mentre que al text original depèn de l’edició. 

 Al text original la pàgina interromp el paràgraf mentre que el text adaptat acaba la 
pàgina amb un punt. 

Quant a criteris lingüístics i canvis en el text 
 S’ha simplificat la línia argumental evitant referències que el lector desconeix i que 

comporten la definició de nous personatges (com Saturn). 
 S’eviten elements o expressions que poden dur a la confusió perquè empren 

llenguatge abstracte o simbòlic (la mateixa hora), les comparacions (com la que 
pot recórrer una fletxa...). 

 S’evita el llenguatge difícil (pira funerària)  
 S’intenta ser concís i clar en les accions i simplificar les imatges, seguint un sol fil 

d’acció... 
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Text original Text adaptat 
 

Els dos vells acompanyen els déus dalt d’un turó.  

Des d’allà veuen com tot el poble es cobreix d’aigua.  

I on hi havia la casa de Filèmon i Baucis  

sorgeix un temple preciós, d’or i marbre.  

Com a premi a la seva bondat, els déus diuen a Filèmon i Baucis 

que poden escollir on volen viure. Ja no seran mai més pobres. 

 

Filèmon i Baucis parlen entre ells i ho decideixen.  

Responen als déus:  

 

 - Nosaltres ja som vells i no ens hem separat mai.  

  Ens agradaria viure al vostre temple i ser els vostres sacerdots.  

  I sols us demanem que la mort ens arribi als dos a la vegada,  

  per estar sempre junts. 
 
Els déus els concedeixen el desig. 
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El resultat d’un llibre adaptat ha de ser un llibre atractiu, amb bona aparença, clar i senzill 
però igualment engrescador9.  
 
Aquí es tractava d’adaptar alguns mites basats en els textos d’Ovidi però donant forma a 
les històries més enllà de l’original. 
 
Per fer més fàcil i engrescadora la lectura he inclòs un subtítol on es fa referència al 
contingut del mite i he incorporat il·lustracions10 per exemplificar alguns personatges o 
situacions, però cal desenvolupar aquest procés en la fase d’edició. 
 
 

                                                 
9 Vegeu les directrius a l’annex 2. 
10 Algunes il·lustracions són fetes a partir de fotografies (realitzades per l’autora del TFC) d’escultures que es troben al Museu del Louvre i algunes són 
creació pròpia de l’autora i de Joe Fontova. 
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3.4. Els textos adaptats 
 

 

PÍRAM I TISBE 

Voleu saber per què les mores són negres? 

 

Píram i Tisbe viuen a una ciutat anomenada Babilònia.  

Píram és un jove molt bell i Tisbe és una noia molt intel·ligent. 

Es veuen cada dia. Les seves cases estan l’una al costat de l’altra. 

Píram i Tisbe estan molt enamorats però els seus pares s’oposen 

a aquest amor. Els han prohibit de veure’s i fins i tot de parlar-se. 

Així que els joves han d’estimar-se en secret. 

 

La paret que separa les dues cases té una profunda esquerda  

que els amants descobreixen. Cada vespre s’acosten a la paret, 

sense fer soroll. A través d’ella es parlen però no es poden veure. 

Solament se senten l’alè.  

 

Píram i Tisbe volen estar junts i un vespre acorden un pla. 

L’endemà a la nit sortiran de casa sense que ningú no els vegi  

i marxaran de la ciutat. Queden en trobar-se a la tomba que hi ha 

al costat de la font del camí. És un lloc que tots dos ja coneixen. 

Allà hi ha un arbre gran amb moltes fulles i ple de fruits blancs. 

És una morera. 

 

Així ho fan. Quan arriba la nit Tisbe surt de la casa.  

Porta un vel que li oculta la cara i la protegeix del fred.  

És negra nit però no té por. L’amor la fa ser valenta.  

Quan Tisbe ja és a prop de la font del camí veu, al lluny, 

una lleona plena de sang.  

Tisbe no ho sap però la lleona s’acaba de menjar uns bous.  
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Ja no té més gana però té set i s’acosta a la font a beure.  

A Tisbe li fa molta por la fera i fuig espantada.  

Busca un lloc on amagar-se. Amb les presses li cau el vel a terra. 

Troba una cova fosca fora del camí i hi entra. Mentrestant,  

la lleona ja s’ha atipat d’aigua i se’n torna cap al bosc.  

Troba el vel de Tisbe enmig del camí i l’olora.  

L’esquinça amb la boca i el deixa tot tacat de sang. 

 

Píram surt més tard i segueix el mateix recorregut que Tisbe. 

Quan arriba a la font veu a terra les petjades d’una fera salvatge. 

El seu rostre empal·lideix i comença a patir per Tisbe.  

Una mica més endavant troba la tela tacada de sang  

i reconeix el vel de la seva estimada.  

Pensa que la bèstia l’ha mort i es posa a plorar i a cridar: 

 

- Tisbe, estimada, tu et mereixies una vida molt llarga.  

Tot és culpa meva. Jo t’he fet venir sola de nit a un lloc perillós. 

Lleons, per què no destrosseu també el meu cos?  

No sóc un covard i no vull viure sense Tisbe.  

Si vosaltres no ho feu jo mateix acabaré amb la meva vida! 

 

Molt entristit, recull el vel de Tisbe i segueix caminant  

fins arribar a l’arbre on havien quedat. 

S’asseu, besa el tros de roba i l’omple de llàgrimes. 

 

No s’ho pensa dues vegades i es clava profundament l’espasa 

que portava a la cintura.  
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Quan està a punt de morir, s’arrenca l’espasa del cos.  

De la ferida surt un gran raig de sang  

que esquitxa tota la morera i es filtra per les seves arrels.  

La sang tenyeix els fruits i els torna de color porpra.  

 

Però, i Tisbe? No hem d’oblidar que mentre això passa  

Tisbe encara és atemorida a la cova, patint perquè fa tard.  

A la fi es decideix i surt per anar a trobar-se amb Píram.  

Vol explicar-li els perills que ha viscut.  

Reprèn el camí i passa novament pel costat de la font.  

Veu l’arbre de lluny i creu que ja arriba al lloc.  

S’acosta i s’adona que els fruits no són blancs.  

Es fixa bé i troba a terra un cos tremolós, ple de sang.  

Reconeix Píram i comença a plorar. Tisbe no sap què ha succeït  

i mig embogida s’estira dels cabells.  

Abraça el cos de Píram i besa les seves ferides. El crida i li diu: 

 

- Píram, què ha passat? Sóc Tisbe, la teva estimada.  

Escolta’m i aixeca el cap! 

 

Píram sent el seu nom i obre els ulls mig mort.  

Mira dolçament Tisbe i els torna a tancar. Aleshores, 

ella s’adona que Píram té a les mans el seu vel,  

esquinçat i tacat de sang. I veu l’espasa a terra.  

Entén que Píram la donava per morta i s’ha tret la vida.  

Plena de ràbia, crida: 

 

- Infortunat! El teu amor per mi t’ha dut la perdició!  

Tothom dirà que jo sóc la causa de la teva desgràcia.  

Jo tampoc vull viure sense tu.  

L’amor em donarà forces per ferir-me.  
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I segueix parlant en veu alta. 

 S’imagina que té els seus pares davant i els diu suplicant: 

 

- Deixeu que Píram i jo reposem junts a la mateixa tomba,  

ja que no ens heu permès estimar-nos en vida. 

 

I finalment, s’acosta a l’arbre i li diu: 

 

- Morera, sota les teves branques aviat hi haurà dos cossos.  

En senyal de dol i per la sang que hem vessat  

fes que els teus fruits siguin negres per sempre més!. 

 

Tisbe agafa l’espasa de Píram i se la clava al pit.  

 

Els déus tot ho senten i tot ho veuen.  

Escolten les seves súpliques i es commouen.  

Parlen amb els pares dels dos joves i els convencen  

que Píram i Tisbe descansin junts a la mateixa tomba.  

 

La morera també s’entristeix per la mort dels dos enamorats.  

I des d’aquell dia, tal com demana Tisbe,  

les móres són ben negres quan maduren,  

com a record de la seva història.  
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DAFNE I APOL·LO 

Quin és l’origen del llorer? 

 

El déu Apol·lo és un jove alt i atractiu.  

Duu sempre un arc amb fletxes a l’esquena i és un hàbil caçador. 

Ha matat moltes feres i els enemics li tenen por.  

 

Cupido és el déu de l’amor.  

Té aspecte de nen i amb les seves ales vola per tot arreu. 

És molt entremaliat. També porta un arc a l’esquena.  

Però les seves fletxes no són reals.  

Fan que la gent s’enamori o no vulgui estimar mai 

ningú. 

 

Un dia es troben tots dos i es posen a parlar.  

Apol·lo es riu de l’arc de Cupido. Li diu en to de burla: 

 

- Què fas jugant amb aquest arc?  

Les armes són cosa d’homes i no de nens com tu.  

Jo caço amb les meves fletxes i puc vèncer qualsevol enemic. 

Sóc el més fort. En canvi, les teves fletxes no fan cap mal.  

Amb elles solament aconsegueixes que la gent s’enamori.  

El teu arc és una joguina!. 

 

Cupido li respon: 

 

- Jo sóc el déu de l’amor.  

Semblo un nen però el meu poder és molt gran.  

Si les teves fletxes poden travessar feres i enemics  

ara veuràs la importància del meu arc!  

Et feriré el cor amb una de les meves fletxes i t’enamoraràs.  
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Tu ets molt fort, però jo et venceré.  

Apol·lo l’ha fet enfadar molt i per això decideix castigar-lo. 

Cupido coneix una noia molt bonica anomenada Dafne.  

Farà que Apol·lo s’enamori i que Dafne el rebutgi per sempre. 

Apol·lo sabrà que l’amor pot fer més mal que qualsevol ferida.  

 

Cupido prepara dues fletxes diferents.  

Una és de plom i gruixuda i fa fugir l’amor.  

L’altra té la punta d’or i és afilada i provoca l’amor.  

Cupido tensa el seu arc i dispara les dues fletxes.  

La d’or fereix Apol·lo i la de plom fereix Dafne.  

 

Al moment, Apol·lo se sent completament enamorat de Dafne.  

Li vol tocar els cabells i besar-li els llavis.  

La persegueix per tot arreu. Però en canvi Dafne el detesta.  

Fuig d’ell i corre pels boscos. S’amaga entre els arbres.  

 

Cada dia passa el mateix.  

Apol·lo no fa cap altra cosa que seguir Dafne.  

No pot estar sense ella. I Dafne n’està farta.  

Ha d’amagar-se contínuament. Un matí Apol·lo li diu: 

 

- No fugis més, t’ho suplico. Et segueixo perquè t’estimo.  

No vull causar-te cap dolor. Regno a tres ciutats.  

Sóc conegut arreu. Si et quedes amb mi tothom t’envejarà.  

Jo em burlava de l’amor.  

Ara entenc que el seu poder és molt gran.  

Cupido m’ha donat una lliçó. 

 

Ella no l’escolta i fuig de nou. 
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Però finalment s’atura, cansada. Apol·lo és a punt d’atrapar-la. 

Ella està desesperada. Alça el cap i s’adreça als déus en veu alta: 

 

- Déus, penediu-vos de mi.  

Transformeu el meu cos amb el vostre poder.  

No vull ser una dona bonica!.  

 

Tot just acaba de parlar, el cos comença a pesar-li molt. Una fina 

escorça recobreix lentament els seus braços  

i el seus pits.  

Els cabells se li transformen en fulles. Els braços són branques. 

Els peus de Dafne arrelen a terra, immòbils.  

El seu cap esdevé una copa d’arbre.  

Però es manté la seva bellesa.  

 

Dafne es converteix en arbre davant d’ Apol·lo.  

I tot i així, ell la segueix estimant.  

L’acaricia i posa la mà al seu tronc.  

Nota com batega el cor sota l’escorça. Li diu: 

 

- Dafne, ara ets un llorer.  

No pots ser la meva esposa però seràs el meu arbre.  

Estaràs sempre amb mi.  

Amb les teves fulles faré una corona i et duré sempre als cabells. 

I com no me’ls tallo mai les teves fulles seran perennes. 

Jo t’he desitjat molt i ara ho faran també els altres homes. Cada 

vegada que s’organitzi un torneig,  

el guanyador rebrà una corona de llorer com a premi  

i la durà al cap amb orgull.  

Tots recordarem aquesta lliçó de Cupido. 
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FILÈMON I BAUCIS 

Per què hi ha arbres bessons? 

 

Els déus Júpiter i Mercuri baixen a la Terra amb aspecte humà. 

Volen comprovar la bondat dels homes.  

Es disfressen de pidolaires i marxen cap a un poblet.  

Truquen a la porta de les cases i demanen lloc on passar la nit.  

Tothom els rebutja i els fa fora.  

Caminen per tot el poble però ningú no els ajuda.  

Quan ja estan a punt de desistir veuen una altra casa als afores.  

És la casa de Filèmon i Baucis. S’acosten i truquen a la porta.  

 

Els obre Filèmon, un vellet molt amable.  

Baucis és la seva esposa i els convida a entrar.  

La seva casa és molt petita i senzilla, amb el sostre de palla. 

Filèmon i Baucis són molt pobres.  

Els dos déus disfressats els demanen quedar-se a passar la nit. 

Diuen que estan molt cansats i que tenen gana.  

Filèmon els ofereix un seient perquè descansin.  

Baucis aviva el foc mig apagat per escalfar la casa.  

Hi posa fulles seques i trossos de branques que hi ha al sostre. 

Després agafa una olla amb aigua i posa a coure uns llegums  

que Filèmon ha collit de l’hort.  

 

Mentrestant, Filèmon parla amb els convidats.  

Els ofereix una galleda amb aigua tèbia  

perquè hi remullin els peus adolorits de tant caminar.  

Baucis prepara un llit tou amb fulles i herbes tendres.  

 

Quan el menjar està fet, Baucis neteja una taula petita.  

La frega amb fulles de menta perquè faci bona olor.  
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Posa a taula un plat amb endívies, raves, formatge i ous escalfats. 

I porta una gerra amb una mica de vi.  

No tenen res més però els ho ofereixen tot amb molta amabilitat., 

Molt contents d’haver trobat gent amb bon cor,  

els déus fan que el plat es torni a omplir cada cop es buida. 

Filèmon i Baucis se sorprenen d’aquest prodigi.  

S’adonen que els pidolaires són, en realitat, Júpiter i Mercuri.  

Els déus es treuen la disfressa i els expliquen la veritat.  

Els diuen: 

 

- Benvolguts Filèmon i Baucis, vosaltres ens heu acollit.  

Solament vosaltres dos heu demostrat tenir bon cor.  

Per això us salvareu. La resta del poble serà castigat.  

Inundarem tota la zona. Prepareu-vos i veniu amb nosaltres. 

 

Els dos vells acompanyen els déus dalt d’un turó.  

Des d’allà veuen com tot el poble es cobreix d’aigua.  

I on hi havia la casa de Filèmon i Baucis  

sorgeix un temple preciós, d’or i marbre.  

Com a premi a la seva bondat, els déus diuen a Filèmon i Baucis 

que poden escollir on volen viure. Ja no seran mai més pobres. 

 

Filèmon i Baucis parlen entre ells i ho decideixen.  

Responen als déus:  

 

- Nosaltres ja som vells i no ens hem separat mai.  

Ens agradaria viure al vostre temple i ser els vostres sacerdots.  

I sols us demanem que la mort ens arribi als dos a la vegada,  

per estar sempre junts. 

 

Els déus els concedeixen el desig.  

Ovidi per a tothom! 
UN EXEMPLE PRÀCTIC: OVIDI 35



Gemma González i Herrera                    Tutora UOC: Isabel Moll 
Treball Fi Carrera                    Tutora externa: Eugènia Salvador 

Filèmon i Baucis custodien el temple durant molts anys.  

Un dia surten al jardí a passejar.  

Van agafats de la mà i quan s’aturen es converteixen en arbres. 

Però neixen els dos del mateix tronc.  

Són arbres bessons que no se separen mai.  
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ORFEU I EURÍDICE 

Per què usem l’expressió “confiar en algú cegament”? 

 

Orfeu és un príncep jove.  

Toca la lira i amb la seva veu suau és capaç d’encisar qualsevol. 

Així enamora Eurídice, una. noia molt jove i bonica.  

Quan decideixen casar-se,  

li demanen al déu Himeneu que celebri la cerimònia.  

Amb les torxes màgiques prediu la felicitat dels matrimonis.  

Si fan una flama gran vol dir que seran feliços.  

 

Quan encén la torxa d’Orfeu i Eurídice, la flama s’apaga.  

Tot s’omple tot de fum. És un senyal de mal auguri per als nuvis. 

Però ells es casen igualment.  

Celebrat el matrimoni, Eurídice es passeja descalça per l’herba. 

Una serp la mossega al taló i Eurídice mor a l’instant.  

Orfeu plora molt i es desespera.  

 

Decideix anar al món dels morts per recuperar Eurídice.  

Ha de recórrer un camí llarg i ple de perills.  

Al final del viatge es troba al davant d’una llacuna sense fons.  

La vigila un barquer molt vell.  

Solament poden travessar-la els morts dalt la seva barca.  

Aleshores, Orfeu comença a cantar la seva trista història.  

El barquer s’apiada d’ell i el deixa creuar.  

A l’altra riba l’esperen els déus Hades i Persèfone,  

que governen el món dels morts.  

Al seu costat s’asseu Cèrber,  

el ferotge gos de tres caps que en vigila la porta. 

 

Orfeu agafa la seva lira i novament canta: 
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- Escolteu, déus d’aquest món que hi ha sota la terra.  

Tard o d’hora tots morirem i vindrem amb vosaltres.  

Ara jo sóc aquí per la meva esposa.  

En acabar la cerimònia del nostre casament  

una serp la va mossegar al peu. Ella va morir a l’instant.  

No hem tingut temps d’estar junts. Jo he intentat resignar-me.  

He plorat molt. Però no puc oblidar Eurídice.  

Concediu-me que torni a la vida.  

I si no voleu, quedeu-vos també amb mi. No vull viure sense ella.  

 

Mentre Orfeu canta totes les ànimes l’escolten i ploren de pena.  

I els déus s’apiaden d’ell.  

Fan que Eurídice recobri la vida i li diuen a Orfeu: 

 

- Eurídice pot marxar amb tu amb una condició.  

Al llarg de tot el camí tu aniràs al davant i ella et seguirà. 

Caminareu en silenci.  

I fins que no arribeu al món dels vius no pots mirar enrere.  

Si ho feu així ella estarà salvada. Has de creure la nostra paraula. 

 

Orfeu els dóna les gràcies i junts inicien el retorn.  

Ella es mou molt lentament per la ferida del peu.  

Com al seu voltant tot és ple de boira gairebé no veuen res.  

Els espera un camí molt llarg i penós, tot de pujada.  

 

Orfeu pateix molt perquè vol ajudar Eurídice  

però sap que no pot girar-se.  

Vol comprovar que el segueix i es troba bé.  

Gairebé són al límit amb el món dels vius  

quan Orfeu no pot més i tomba el cap per mirar Eurídice.  
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Ella immediatament comença a caure enrera i li diu adéu.  

Orfeu veu morir Eurídice per segona vegada i embogeix.  

Baixa corrent darrera seu  

però aquesta vegada el barquer no el deixa travessar el llac.  

Es queda durant set dies a la riba sense menjar ni dormir.  

Espera la seva mort amb el cor ple de dolor i llàgrimes.  

Però els déus encara no el volen.  

Com a càstig per no creure en la seva paraula  

haurà de tornar sol al món dels vius. 
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PIGMALIÓ 

Els somnis es poden fer realitat  

 

Venus, la deessa de la bellesa, estiueja a una illa petita.  

Li agrada molt perquè tots els habitants l’estimen.  

Sempre que els visita preparen una gran festa en honor seu.  

 

Pigmalió viu en aquesta illa.  

És un home solitari que no té esposa.  

Cap dona li sembla prou bona per a ell.  

Totes tenen algun defecte:  

o bé són egoistes, o dolentes, o avaricioses, o golafres,....  

No en troba cap de virtuosa!  

 

Un dia està molt avorrit.  

Decideix esculpir una estàtua de vori blanc.  

És la primera vegada que ho fa però hi té molta traça.  

Quan acaba la seva obra s’adona que ha creat una dona molt 

bella.  

Està tan ben feta que sembla que estigui viva.  

Aquesta és la dona que ell vol!.  

Pigmalió, entusiasmat, es passa els dies contemplant-la.  

S’enamora de la seva estàtua. 

 

Cada matí, quan es lleva, s’acosta i la toca.  

Li sembla tan real que comprova si es mou.  

Li fa petons i s’imagina que ella respon.  

L’estreny dolçament amb por de fer-li mal.  

L’acaricia i li ofereix petits regals.  

Li porta petxines, pedres arrodonides, ocells i flors de colors.  
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Cada tarda Pigmalió vesteix la seva estàtua.  

Li posa anells als dits, collarets al coll i arracades a les orelles.  

Li sembla tan bonica vestida com despullada.  

 

Tots els vespres, Pigmalió s’estira amb ella al llit.  

Descansen sobre coixins de plomes.  

 

Mentrestant, Venus ve a passar uns dies a l’illa.  

Tothom es prepara per celebrar la festa en honor seu.  

Les dones es posen boniques.  

Els homes sacrifiquen vedelles per al banquet. 

 

Comença la celebració amb els nens dansant a l’altar.  

Després les dones serveixen menjar i beguda.  

Finalment, els homes ofereixen regals a la deessa.  

Pigmalió també porta la seva ofrena.  

S’acosta a la deessa i li diu en veu molt baixa:  

 

- Deessa Venus, ets la reina de la bellesa.  

Solament tu em pots aconseguir una esposa  

tan bonica i bona com la meva noia de vori. 

 

Venus està molt contenta amb la festa i els regals  

i decideix ajudar Pigmalió.  

Com a senyal, encén la flama del seu altar tres vegades  

però Pigmalió no se n’adona.  

 

Quan arriba la nit la celebració s’acaba i Pigmalió torna a casa. 

No hi troba cap dona esperant-lo.  

L’estàtua segueix estirada al llit, tal com ell l’ha deixada.  

La mira i li fa un petó.  
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Els llavis no li semblen tan freds com abans.  

Molt sorprès li acaricia el pit i s’adona que és tou.  

L’estàtua ja no és de vori sinó humana!.  

Pigmalió gairebé no s’ho creu.  

Té por que tot plegat sigui un somni.  

S’acosta de nou i sent bategar el seu cor.  

 

Aleshores Pigmalió es posa a cridar content  

donant les gràcies a la deessa Venus.  

La noia sent l’enrenou i es desperta. És tímida i té vergonya. 

Pigmalió la besa i ella el reconeix.  

Aquesta vegada sí li torna el petó.  

Poc després es casen i conviden Venus a les seves noces.   
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CIPARISSUS 

Per què hi ha xiprers a tots els cementiris? 

 

(Amb el pas del temps la paraula ciparissus s’ha anat pronunciant 

i transformant fins a arribar a la nostra paraula: xiprer). 

 

Ciparissus era un jove alt i maco, molt estimat pel déu Apol·lo.  

A Ciparissus li agradaven molt els animals.  

Vivia en una casa petita, envoltada per un prat verd.  

Molt a prop del prat hi havia un bosc amb moltes feres. 

Ciparissus hi tenia un amic especial.  

Era un cérvol immens amb les banyes d’or.  

Aquest animal portava el coll ple de collarets  

amb perles i pedres precioses, que eren regals dels déus. 

Ciparissus i ell sempre anaven junts.  

El noi li havia ensenyat a no tenir por de la gent.  

Ciparissus se l’enduia molt sovint de cacera.  

També el portava a beure aigua fresca del llac  

i li guarnia el cap amb corones de flors.  

Ciparissus estimava el cérvol més que res al món! 

 

Un dia, mentre jugaven, Ciparissus va llençar una fletxa a l’aire  

i sense voler va ferir de mort el seu amic.  

Ciparissus no ho podia creure.  

No parava de cridar i plorar de ràbia i dolor.  

Pregava als déus morir ell també, junt amb el seu company.  

En veure’l així, Apol·lo li va demanar que es calmés i li va dir: 

 

- Estimat Ciparissus, controla el teus sentiments.  

Sé que estàs trist però es tracta d’un animal.  

No val igual una vida humana que la del teu cérvol.  
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En sentir això, Ciparissus va demanar una cosa al déu Apol·lo: 

passar la resta de la seva vida plorant pel seu amic,  

en senyal de dol. Apol·lo li ho va concedir.  

Ciparissus va plorar i plorar fins que el seu cos es va assecar. 

Llavors els braços i les cames se li tornaren de color verd.  

I el cabell, abans llarg i llis, es tornà rígid i el va cobrir tot.  

Mentre el noi mirava al cel preguntant-se què passava,  

es va transformar en un arbre punxegut, en forma de con.  

 

Apol·lo, que ho mirava tot des del cel, va dir-li: 

 

- Ai Ciparissus, estimat!  

Jo ploraré la teva mort i tu ploraràs la dels altres.  

Des d’ara els faràs costat en el seu dolor per sempre més. 

 

I així és com el xiprer va convertir-se en l’arbre del dolor.  

Per això es planta a tots els cementiris  

perquè Ciparissus acompanyi la gent en el seu dol. 

Ovidi per a tothom! 
UN EXEMPLE PRÀCTIC: OVIDI 44



Gemma González i Herrera                    Tutora UOC: Isabel Moll 
Treball Fi Carrera                    Tutora externa: Eugènia Salvador 

ARACNÉ 

Com és que les aranyes saben teixir com les persones? 

 

Aracné era una jove amb una extraordinària habilitat per teixir. 

La deessa Atenea, patrona dels artesans,  

li havia concedit aquell do. Els seus brodats eren preciosos.  

Però Aracné també tenia un defecte: era molt orgullosa.  

 

Un dia es va organitzar una exposició de brodats.  

Aracné va ensenyar els seus teixits.  

La gent admirava les seves teles perquè eren de gran bellesa. 

Deien entre ells:  

 

- Aracné teixeix tan bé perquè la deesa Atenea l’ha ensenyada!. 

 

Ella va escoltar els comentaris i va enfadar-se molt.  

Creia que era millor que la deessa.  

I mirant al cel va dir en veu alta: 

 

- Jo sóc la millor teixidora del món.  

Ni tan sols tu, deessa Atenea, pots igualar el meu treball!  

Et repto a teixir al meu costat.  

Concursem les dues i que el poble decideixi quina és la millor!. 

 

Atenea va acceptar el repte.  

Va baixar a la terra per donar-li una lliçó.  

El concurs va començar.  

Aracné i Atenea van passar tot un dia teixint.  

La tela d’Atenea representava els déus en tot el seu esplendor. 

Però la tela d’Aracné mostrava uns déus borratxos i embogits.  
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Atenea va veure que el treball d’Aracné insultava els déus  

i es va enfurismar.  

Va esquinçar la tela d’Aracné i la va mirar enfadada.  

La noia atemorida va fugir corrent.  

Però la deessa la va castigar i la va convertir en una aranya.  

 

Aracné es passarà la vida teixint però ningú lloarà el seu treball.  

 

 

Ovidi per a tothom! 
UN EXEMPLE PRÀCTIC: OVIDI 46



Gemma González i Herrera                    Tutora UOC: Isabel Moll 
Treball Fi Carrera                    Tutora externa: Eugènia Salvador 

4 CONCLUSIONS 

 
Obrir un camí no resulta mai senzill. Però per la nostra part podem fer algunes coses 
perquè sigui més fàcil la seva construcció o perquè ens resulti més planer. Podem emprar 
diverses eines que ens ajudin. Podem explicar la seva utilitat i demanar suport. Podem 
ensenyar els altres a trepitjar-lo correctament i a tenir-ne cura. Podem, en definitiva, fer 
que la nostra tasca serveixi per millorar la nostra qualitat de vida i la dels altres. 
 
L’Associació Lectura Fàcil es va fundar perquè calia obrir un camí que unís la lectura amb 
la població. El seu no és un camí recte sense obstacles, sinó que haurà de recollir un 
munt de grups específics que d’altra manera es quedarien a mig recorregut, en el millor 
dels casos, o bé no arribarien mai a poder gaudir dels seus drets com a lectors. 
 
Les dificultats lectores no són un problema exclusiu de la nostra societat. És una constant 
d’arreu del món que hi ha molts i diversos grups específics que, per diferents motius, en 
algun o altre moment necessiten que la informació i la lectura estigui al seu abast. Per 
això calen textos adaptats. Amb aquest material garantim la seva incorporació plena a la 
societat i la seva possibilitat d’accés a tota la informació i a gaudir de la lectura.  
 
En aquesta línia, aquest treball pretenia fer una petita anàlisi de la situació lectora per 
posar de relleu quines són les necessitats de la nostra societat i per comparar com se 
n’han sortit els altres països, ja que les que té dificultats amb lectura no són solament 
patrimoni nostre. També calia posar de relleu la manca de material que garanteixi els 
drets fonamentals de la persona a la informació i a la lectura. Però, sobretot, aquest treball 
pretenia aportar una sèrie de lectures adaptades basades en Les Metamorfosis d’Ovidi 
per mostrar que aquest autor pot ser a l’abast de tothom i que l’adaptació de textos és útil i 
viable. 
 
Si la part teòrica d’aquest treball comprèn la recerca d’informació, la redacció d’enquestes, 
l’anàlisi de les respostes i del contingut i la comparació entre els països per tal de veure 
en quina situació ens trobem a Catalunya i cap a on podem anar per normalitzar, dintre 
del possible, la literatura adaptada, la part pràctica ha de seguir una fase de prova.  
 
De moment, els textos han estat llegits per infants d’entre 8 i 13 anys, per població 
immigrant amb pocs coneixements de català i per gent gran que o bé té dificultats de 
vocabulari en català o bé dificultats amb la comprensió lectora.  
 
Entre els infants d’entre 8 i 13 anys, les adaptacions han resultat de lectura senzilla amb 
petites dificultats de vocabulari que podien entendre pel context (o amb les il·lustracions 
corresponents). Ha estat necessari reduir el nombre de personatges que no intervenien 
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directament a l’acció de la història, en alguns casos feien que es perdés el fil conductor i 
en d’altres requerien un coneixement específic de mitologia que els lectors no tenien. Les 
històries els han descobert algunes coses que no sabien i els han semblat interessants. 
 
Les persones immigrades amb poc coneixement de la llengua catalana que han llegit les 
històries adaptades han manifestat en general la seva satisfacció per tractar-se de frases 
curtes que els permeten seguir l’acció. També han trobat útil el fet que se segueixi una 
redacció cronològica dels esdeveniments. Quant al vocabulari, els ha estat possible seguir 
la lectura amb algunes recerques de paraules; però no s’han sentit incapaços d’entendre 
el contingut en cap moment. Els ha donat la sensació que podien avançar en la 
comprensió de la llengua catalana i que aprenien detalls del nostre pòsit cultural.  
 
Finalment, les persones grans que han accedit a les adaptacions han manifestat la seva 
satisfacció perquè es tingui en compte la grandària de la lletra i perquè el text sigui 
explicat de forma planera però no infantil. Els suposa un problema afegit quan senten que 
els textos adaptats són “com lectura de criatures”. Els ha interessat el tema i han 
manifestat que desconeixien moltes de les explicacions que Ovidi ofereix per a temes i 
qüestions quotidianes. 
 
Aquestes lectures adaptades, però, encara han d’arribar a la resta de grups específics. La 
Fundació Projecte Aura, l’Associació Catalana de Dislèxia o altres entitats que col·laboren 
amb l’Associació Lectura Fàcil poden ser una plataforma que ens ajudi a veure els 
aspectes que cal millorar. 
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ANNEXOS 

Ovidi per a tothom! 
ANNEXOS 



Gemma González i Herrera                    Tutora UOC: Isabel Moll 
Treball Fi Carrera                    Tutora externa: Eugènia Salvador 
 
 

Annex 1 
Treball de camp: les enquestes 
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Model d’enquesta
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MODEL DE QÜESTIONARI 
 

QUESTIONNARIE TO THE EASY-TO-READ NETWORK MEMBERS 
 

1. The name of the organisation is ...... 
2. Your country is                                                                                       
3. The main goals are ...... 
4. Can you summarize your activities in a few words? 
5. When did you start your work? 
6. Which professionals launched the project? (educators, librarians, special education 

needs teachers, etc.) 
7. How many people are there working full time? 
8. Which was (and/or is) the main public target? 
9. Who stands behind? 
10. Is your organization publicly funded? 
11. How do you get your funds? 
12. If it is supported by public administration, which are the departments involved? 

(Education, Culture, Welfare...) 
13. Are there other institutions/organizations in your country similar to yours? 
14. Do you publish books? 
15. How many easy-to-read books have been published in your country?  
16. How many publishing houses have been involved? 
17. What is the title average per year? 
18. And the average of copies per title? 
19. Price range:  between ------------- and -----------. € 
20. Have you got a logo for the easy-to-read materials? 
21. What are the requirements needed to obtain the logo from your institution? 
22. Which process do you follow to give it? 
23. Can you tell me which are your “best sellers” : .................................. 

 
Newpapers 
• Do you have a newspaper? 
• For whom? 
• How many readers has your newspaper? 
• How do you distribute your newspaper? 
• Do you use your experience to work on other projects? 
 
 
Thanks a lot for your collaboration! 
If you desire to send me more information, please do not hesitate to send me a mail.              gemmag@intrasl.net 
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Enquestes traduïdes 
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RESPOSTES 
 

LETÒNIA
 
Descripció 
L’Agència Easy to Read és una ONG fundada el 18 de juliol de 2000, amb l’objectiu de 
promoure un procés d’integració més complet i un model de societat basat en els principis 
d’igualtat i que asseguri l’accés a la informació i a l’ensenyament a aquelles persones amb 
discapacitats.  
 
Fa més de 30 anys que es coneix la Easy-to-Read. Tant es publiquen llibres escrits en 
llenguatge fàcil que s’adrecen als nens i als adults, com diaris. Per exemple, a Suècia per 
donar la possibilitat a la gent amb discapacitats de formar part i integrar-se completament 
a la societat, totes les lleis sueques i les normatives s’adapten a la lectura fàcil.  
 
El consell de ministres va adoptar el 1999 la concepció “d’igualtat d’oportunitats per a 
tothom” i va decidir que a Letònia calia fer publicacions semblants.  
 
L’Agència Easy to Read es va fundar per donar a conèixer la gent la lectura fàcil i per 
explicar les seves possibilitats d’ús, però també per publicar les primeres edicions de 
lectura fàcil. L’objectiu de l’agència és desenvolupar la lectura fàcil com a nou mitjà de 
comunicació per treballar amb gent que té dificultats de comprensió dels textos escrits 
normalment, sense adaptar. Lectura Fàcil és una  forma de fer el món més accessible per 
a aquells qui coneixen poc la llengua i la volen aprendre, per aquells que des de petits 
tenen problemes de sordesa, per aquells que tenen problemes de comprensió del 
llenguatge o per aquells que tenen desordres de desenvolupament mentals.  
 
Per facilitar una ràpida i efectiva introducció de la metodologia de lectura fàcil a Letònia, 
l’organització treballa activament en diverses direccions, com preparant i traduint textos de 
Lectura Fàcil, publicant edicions especials (és material especial il·lustrat), distribuint els 
materials publicats considerant les característiques especials dels receptors i organitzant 
grups de lectors i explicant les característiques especials de la distribució de la 
metodologia de lectura. 
 
Les activitats de l’organització s’adrecen a la popularització de la Lectura Fàcil i s’adrecen 
tant a la publicació de diferent tipus de literatura com a la publicació de lleis i normatives. 
L’Agència treballa per projectes, que són patrocinats per diverses i variades entitats, entre 
les quals es troben, per exemple: Soros Foundation Latvia, Swedish Institute, Central 
Election comission, VBTAC (State Center for Protection of Rights of Children, Foundation 
of Integration of Society ... 
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Nom de l’organització 
Vieglas Valodas Agentura (Easy-to-Read Agency) 
 
Adreça 
Maskavas 285/6. Rïga LV 1050. Tälrunis 9701672. (Letònia) 
 
Web 
www.vvagency.lv
 
Mail 
Sra. Inese Bancevica (chairperson of the board)         inesse@vvagency.lv    
Sra. Vita Roga (project coordinator)                              vita@vvagency.lv  
 
Any de creació 
2000 (el 18 de juliol) 
 
Quin tipus de professionals van endegar el projecte? 
     professors d’escola 

    bibliotecaris 
     professors d’educació especial 

  altres: Estem cooperant amb diferents professionals, segons el tipus de 
projecte. 

 
Objectius principals 
Els objectius principals són promoure l’accessibilitat a la informació per a tothom qui tingui 
dificultats en la percepció de text escrit i de comunicació verbal.  
A més, assegurar a Letònia una implantació efectiva i de qualitat de la lectura fàcil, per  
garantir els drets humans basats en la coexistència. 
 
A qui s’adreça la vostra organització 
Fa política de suport a la lectura fàcil a tot l’estat. 
 
Cooperen amb altres institucions o associacions... 

       No 
   Sí: adaptadors, bibliotecaris, editorials i tot tipus d’associacions segons el projecte. 

 
Quanta gent treballa a la vostra associació? A temps complet? A temps parcial? 
Tots som voluntaris. Dediquem el temps que podem. 
 
De forma resumida, quines són les activitats que feu? 
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Transformem el llenguatge del text fent-lo de lectura més fàcil; Publiquem edicions 
adaptades. Establim grups de lectura per a grups escollits amb necessitats especials; 
Expliquem la situació a les seccions d’assumptes públics de les diferents institucions 
perquè tinguin una actitud positiva envers la gent amb necessitats especials.  
 
Qui us dóna suport?  
  Administració pública (local, regional, nacional) 
  Institucions privades 

      Depèn del Projecte 
 
Cas de rebre suport de l’administració pública, quins departaments n’estan 
involucrats? (Cultura, Ensenyament, Benestar Social...) 
------------- 
Pressupost aproximat per al 2005-2006 
------------- 
Hi ha d’altres organitzacions o institucions semblants al vostre país? 

       No 
   Sí 

 
Anomena-les i fes-ne una petita descripció 
APEIRON. Aquesta associació és una ONG que treballa amb gent discapacitada. No es 
dedica concretament a la lectura fàcil però promou i exposa a la societat el material i les 
necessitats de la lectura fàcil com a eina de treball. 
Hi ha altres adreçades a un grup semblant de gent però amb diferents objectius. 
 
La vostra organització publica llibres? 

       No 
   Sí 

 
Quines editorials estan involucrades?  
La nostra editorial ETR i una altra petita editorial privada. Treballem amb aquella més 
econòmica en cada cas. 
 
Creieu que aquestes editorials estaran interessades a fer coedicions amb altres 
països? 
La nostra editorial sí, però seria interessant involucrar altres editorials com ZVAIGZNE i 
ABC. 
 
Estaríeu d’acord vosaltres amb coeditar amb altres països? 

       No 
   Sí 

La nostra agència sí està disposada, com a editorial, a fer co-edicions amb altres països. 
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En quina llengua/llengües s’han publicat els llibres? 
Letó 
 
Quants llibres de lectura fàcil s’han publicat en total en el vostre país? 
Quatre (4) 
 
Quina és la mitjana de títols publicats per any?  
No és constant 
 
Quin nombre de còpies es fa de mitjana per a cada títol? 
Dues mil còpies (2.000) 
 
El preu oscil·la entre    2 Euros   i     3,50 Euros 
 
Teniu un logo? 

       No 
   Sí (en cas afirmatiu es reprodueix a la casella) 

 

 
Com el concediu? 
Ara hi estem treballant, perquè l’hem registrat. Però això és molt recent i estem estudiant 
el procés per concedir-lo als materials de lectura fàcil. 
 
Quins són els vostres best sellers? 
El llibre educatiu El meu cos (My body) 
Les novel·les del nostre autor Rudolfs Blaumanis 
 
Publiqueu diaris? 

       No 
   Sí:  Solament un, com a resultat d’un projecte 

  Títol i idioma: solament en letó 
A quins tipus de lectors s’adreça?: delinqüents amb necessitats 
especials 
És en format imprès o electrònic?: Imprès 
Quin nombre aproximat de lectors té?: un petit grup 
Com es distribueix?: es treballa amb serveis socials, educació especial i 
voluntaris 
 

Treballeu en altres projectes de lectura fàcil? 
       No 
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   Sí: 
  Quins? (breu descripció):  

- “Informació pública i accessible”. Per garantir les possibilitats que 
ofereix el sistema democràtic de formar part dels processos de presa 
de decisions (que asseguren la igualtat de drets entre cadascun dels 
ciutadans de Letònia per poder expressar la seva opinió i votar a les 
eleccions locals), es prepara i distribueix la informació en format 
lectura fàcil. 

- “Documents Legals comprensibles per a tothom”. Es prepara i 
condueix un cicle de seminaris informatius amb el lema “Normatives i 
reglamentacions en format de lectura fàcil” per facilitar la tasca dels 
assistents socials letons, quan han d’explicar als seus clients les 
complicades lleis i normatives, assegurant l’accessibilitat d’informació 
adequada sobre seguretat social als grups més marginals  

- “Leonardo da Vinci”. Programa d’intercanvi d’experiències dels 
especialistes en lectura fàcil. S’organitza un grup d’intercanvi 
d’experiències a Estocolm, durant el qual cadascú exposa un 
programa de formació específica i es familiaritza amb el 
desenvolupament de la lectura fàcil per promoure l’intercanvi 
d'experiències mútues i per millorar gràcies a la informació de la 
situació als altres països. 

- “Popularització de la lectura fàcil a Letònia”, per fer conèixer els 
principis bàsics de l’ús de la lectura fàcil als diferents tipus de 
receptors letons. 

- “Assegurar l’accés a la informació mitjançant la lectura fàcil”, per 
integrar els grups socials marginals (amb desordres de 
desenvolupament mental) a la societat, fent accessible la informació. 

- “Informació accessible com a factor que contribueix a la 
nacionalització”, per facilitar a la gent amb discapacitats el procés 
d'adquirir la ciutadania letona preparant i distribuint els formularis i 
documentació necessària en format de lectura fàcil. 

 
 
 

Ovidi per a tothom! 
ANNEXOS 



Gemma González i Herrera                    Tutora UOC: Isabel Moll 
Treball Fi Carrera                    Tutora externa: Eugènia Salvador 
 
 

FINLÀNDIA
 

Descripció 
 
L’associació The Finnish Plain Language Center es va crear oficialment l’any 2000 però ja 
ja treballava editant un diari en format Lectura Fàcil des de l’any 1990. Al seu inici el 
govern ens subvencionava (Departament d’Educació) i formàvem part de l’associació 
Kehitys Vamma Liitto que treballa el retard mental (The Finnish Association on Mental 
Retardation, FAMR). La nostra tasca era específicament facilitar material per a grups amb 
aquest problema de comprensió lectora. El 2003 ens separem del Departament 
d’Educació i passem a treballar com a centre independent. Ara funcionem com a agència 
del llibre, no publiquem però col·laborem amb editorials. Actualment treballem per 
projectes 
 
Nom de l’organització 
The Finnish Plain Language Center 
 
Adreça 
Viljatie 4 A. 00700 Helsinki, Finland 
 
Web 
www.papunet.net/selkokeskus
www.kehitysvammaliitto.fi
 
Mail 
selkouutiset@famr.fi  
 
Any de creació 
Oficialment el 2000, però el diari en format lectura fàcil es publica des de l’any 1990 
aproximadament . 
 
Quin tipus de professionals van endegar el projecte? 
        professors d’escola 

       bibliotecaris 
        professors d’educació especial 

 altres: Primer de tot periodistes i autors, després també s’involucraren 
professors  

 
Objectius principals 
Promoure materials de llenguatge fàcil, fer recerca i informar la societat del problemes 
lingüístics que tenen i poden tenir els grups per als quals treballem.  
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A qui s’adreça la vostra organització 
A gent amb discapacitats de tipus intel·lectual, a gent gran amb demència senil, a 
immigrants que estan aprenent finès, a infants amb disfàsia i afàsia i a gent amb 
problemes o dificultat d’aprenentatge i lectura.  
 
Cooperen amb altres institucions o associacions... 

       No 
   Sí: amb tots els grups esmentats  i a més també amb les autoritats, ministeris i 

municipis. 
 
Quanta gent treballa a la vostra associació? A temps complet? A temps parcial? 
Quatre persones, a temps complet. 
 
De forma resumida, quines són les activitats que feu? 
 
Qui us dóna suport?  
       Administració pública (local, regional, nacional) 
       Institucions privades 

Depèn del Projecte 
 
Cas de rebre suport de l’administració pública, quins departaments n’estan 
involucrats? (Cultura, Ensenyament, Benestar Social...) 
Rebem diferents recursos: El suport a la literatura en format lectura fàcil prové del 
Ministeri d’Educació, però el finançament del nostre centre, The Finnish Plain Language 
Center, prové del Govern i de l’organització Finnish Slottery Machine Organisation (com 
també passa amb la majoria d’organitzacions socials fineses). 
 
Pressupost aproximat per al 2005-2006 
------------- 
Hi ha d’altres organitzacions o institucions semblants al vostre país? 

   No 
 Sí 

 
Anomena-les i fes-ne una petita descripció 
 
La vostra organització publica llibres? 

       Sí 
   No  

 
Quines editorials estan involucrades?  
Hi ha involucrades entre 10 i 20 petites editorials. 
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Creieu que aquestes editorials estaran interessades a fer coedicions amb altres 
països? 
No ho sé, caldria preguntar-ho a cadascun dels editors. 
 
Estaríeu d’acord vosaltres amb coeditar amb altres països? 

       No 
   Sí 

 
En quina llengua/llengües s’han publicat els llibres? 
La majoria en finès, alguns en suec. 
 
Quants llibres de lectura fàcil s’han publicat en total en el vostre país? 
Uns dos-cents (200) 
 
Quina és la mitjana de títols publicats per any?  
Entre 7 i 15. Varia molt cada any. 
 
Quin nombre de còpies es fa de mitjana per a cada títol? 
De cinc-centes (500) a tres mil (3000) còpies. La mitjana serien unes mil còpies (1.000). 
 
El preu oscil·la entre   7 Euros   i   31 Euros 
 
Teniu un logo? 

       No 
   Sí (en cas afirmatiu es reprodueix a la casella) 

 
Com el concediu? 
Per als llibres, aquest logotip solament es concedeix quan el comitè de Literatura Fàcil ha 
acceptat un llibre com a llibre adaptat a la lectura fàcil. Per a d’altres aplicacions, nosaltres 
atorguem directament el logotip. El comitè per a la Literatura Fàcil treballa dintre la nostra 
associació però pren les seves decisions de forma independent. El comitè està format per 
representants de: la societat d’autors de Finlàndia, l’organització de biblioteques de 
Finlàndia, les organitzacions que representen aquests grups amb dificultats concretes.  
 
Quins són els vostres best sellers? 
L’adaptació del clàssic de la literatura finesa Els set germans (Seitsemän veljestä), 
d’Aleksis Kivi. L’adaptació és de Pertti Rajala i Helvi Ollikainen.  
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Altres: La història de Finlàndia (The history of Finland), de Pertti Rajala,  
Muumipeikko ja taikurin hattu de Tove Jansson, adaptat per Pauliina Heine,  
Jukka Vihi de Kari Vaijärvi,  
Robinson Crusoe de Daniel Defoe, adaptat per Pertti Rajala,  
Pikku Heidi de Johanna Spyri, adaptat per Aino Ukkala. 

 
Publiqueu diaris? 

       No 
   Sí:  

  Títol i idioma: Selkouutiset (Finès) i LL-Bladet (Suec) 
A quins tipus de lectors s’adreça?: A tots els esmentats abans 
És en format imprès o electrònic?: Ambdós tipus 
Quin nombre aproximat de lectors té?: Uns cinc mil (5.000) 
Com es distribueix? Es ven per uns 20 € a l’any i s’envia a uns 5.000 
subscriptors. 
 

Treballeu en altres projectes de lectura fàcil? 
       No 

   Sí: 
  Quins? (breu descripció):  

- Ara estem desenvolupant el projecte d’un diari internacional en format 
lectura fàcil. Hem estat treballant a Cuba, a Rússia, a Estònia i a 
Letònia en diferents projectes de lectura fàcil. També desenvolupem 
entre un i tres petits projectes d’abast nacional cada any. 
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CATALUNYA
 
Descripció 
 
L’Associació Lectura Fàcil sorgeix de la Comissió creada l’any 2001 amb el suport de la 
Fundació Jaume Bofill, el Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i la 
Biblioteca de Catalunya, per impulsar la creació de materials de lectura fàcil al nostre país, 
i dur a terme diferents activitats de formació i divulgació, destinades a promoure el 
coneixement del concepte de “lectura fàcil”. La iniciativa responia a la voluntat d’un grup 
de professionals vinculats al mon de l’ensenyament i del llibre, preocupats per la dificultat 
en què determinats col·lectius es veuen per poder accedir a materials adients a les seves 
possibilitats lectores i de comprensió, minvades per diferents factors, d'índole permanent o 
transitòria. La Comissió Lectura Fàcil, partia d’experiències que s’han dut a terme en 
d’altres països europeus, i molt en especial a Suècia. 
 
Actualment, l’Associació Lectura Fàcil és una entitat sense ànim de lucre, integrada per 
persones vinculades a la docència i altres camps professionals, amb la mateixa voluntat 
d’impulsar la producció, edició i difusió de materials de Lectura Fàcil (LF), elaborats 
d'acord amb les directrius internacionals de l'IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions), de constituir un centre de recursos i d'informació 
d'iniciatives i projectes relacionats amb la LF, d’impartir cursos i tallers pràctics sobre 
tècniques de redacció i escriptura LF, adreçats a docents, mediadors culturals, 
bibliotecaris-documentalistes, periodistes, etc. i d’assessorar en l'elaboració de materials i 
atorgar-los el logotip LF. 
 
L'ALF es finança amb les quotes dels socis i amb ingressos per assessorament, cursos, 
tallers i altres projectes. 
 
Nom de l’organització 
Associació Lectura Fàcil  
 
Adreça 
c. Ribera 8, pral. 08003 Barcelona (Espanya) 
 
Web 
www.lecturafacil.net
 
Mail 
lecturafacil@cobdc.org  
 
Any de creació 
2002  
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Quin tipus de professionals van endegar el projecte? 
     professors d’universitat 

    bibliotecaris 
         professors d’educació especial 

       altres:  
 
Objectius principals 
Els objectius principals de l’associació són impulsar la producció, edició i difusió de 
materials de Lectura Fàcil (LF), elaborats d'acord amb les directrius internacionals de 
l'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), constituir un 
centre de recursos i d'informació d'iniciatives i projectes relacionats amb la LF, impartir 
cursos i tallers pràctics sobre tècniques de redacció i escriptura LF, adreçats a docents, 
mediadors culturals, bibliotecaris-documentalistes, periodistes, etc. i assessorar en 
l'elaboració de materials i atorgar-los el logotip LF. 
 
A qui s’adreça la vostra organització 
Els col·lectius destinataris d’aquest tipus de publicacions –en format imprès o electrònic- 
són molt variats. Pot tractar-se de col·lectius amb dificultats de comprensió transitòries, 
com, per exemple, lectors amb suficiència limitada en la llengua oficial o predominant, 
immigrants recents i altres parlants de llengua no nativa, persones en desavantatge 
educatiu i adolescents amb dificultat d’adaptació al currículum escolar Un altre tipus de 
col·lectius correspon als que tenen dificultats permanents de lectura, per exemple, 
persones afectades per deficiències sensorials o psíquiques o persones grans, 
parcialment senils. 
 
Aquest col·lectiu no se sent còmode amb els textos adreçats a un públic infantil o juvenil 
que no s’adiu amb la seva edat adulta, però els llibres aquells pensats per a adults els 
exigeixen un esforç excessiu que no els estimula a llegir.  
 
Cooperen amb altres institucions o associacions... 

       No 
   Sí: El col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, la xarxa de 

biblioteques de la Diputació de Barcelona, la xarxa de biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya, el centre UNESCO de Catalunya, el Centrüm For Latläs (Suècia) i hi ha 
centres que col·laboren realitzant lectures de prova. 

 
Quanta gent treballa a la vostra associació? A temps complet? A temps parcial? 
Solament voluntaris. El nombre depèn de cada projecte concret. 
 
De forma resumida, quines són les activitats que feu? 
Contribuïm a definir una política de publicacions dels materials basada en les 
recomanacions de les entitats de suport dels col·lectius destinataris. 
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Impulsem els contactes establerts amb els representants dels col·lectius de lectors 
potencials. 
 
Donem a conèixer els materials publicats i difonen el logotip que els identifica. Captem 
autors i altres professionals vinculats a la creació i edició de materials. 
 
Organitzem cursos i trobades per a professionals implicats en la formació i atenció dels 
col·lectius destinataris d’aquests materials 
 
Qui us dóna suport?  
     Administració pública (local, regional, nacional) 
       Institucions privades  El Col·legis de Biblioteconomistes i Documentalistes 

Depèn del Projecte 
 
Cas de rebre suport de l’administració pública, quins departaments n’estan 
involucrats? (Cultura, Ensenyament, Benestar Social...) 
De tots tres però no constant ni a la vegada. El suport fonamental el rebem de les 
administracions autonòmiques i municipals, que van subvencionant alguns dels projectes 
segons els interessos. També hi col·labora la Diputació de Barcelona. 
 
Pressupost aproximat per al 2005-2006 
40.000 Euros 
 
Hi ha d’altres organitzacions o institucions semblants al vostre país? 

      No 
       Sí 
 
Anomena-les i fes-ne una petita descripció 
Hi ha la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) que treballa en 
projectes de lectura fàcil però té objectius diferents als nostres. 
 
La vostra organització publica llibres? 

       Sí 
   No  

 
Quines editorials estan involucrades?  
Hermes Editora General (amb la col·lecció Kalakat), Editorial Germania (València), 
Editorial Sirpus, Editorial Mediterrània, Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Gestió i 
Promoció Editorial. 
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Creieu que aquestes editorials estaran interessades a fer coedicions amb altres 
països?  
Sí, ho estarien. 
 
Estaríeu d’acord vosaltres amb coeditar amb altres països? 

       No 
          Sí 
 
En quina llengua/llengües s’han publicat els llibres? 
En català, castellà i algun en anglès. 
 
Quants llibres de lectura fàcil s’han publicat en total en el vostre país?  
42 (alguns més en procés) 
 
Quina és la mitjana de títols publicats per any?  
Varia molt cada any. Entre 7 i 15.  
 
Quin nombre de còpies es fa de mitjana per a cada títol? 
Entre 1.500 i 5.000 còpies. 
 
El preu oscil·la entre   7  Euros    i   12  Euros 
 
Teniu un logo? 

       No 
   Sí (en cas afirmatiu es reprodueix a la casella). El logotip identifica aquelles 

obres adaptades lingüísticament i tipogràfica a persones amb dificultats lectores, d'acord 
amb les directrius internacionals de la IFLA. 

 

 
 

Com el concediu? 
L'Associació Lectura Fàcil l’atorga a aquells materials en l'elaboració dels quals ha 
col·laborat, per tal de garantir que s'ajusten a les directrius de l'IFLA. (Veure el 
procediment d’atorgament a l’annex 2) 
 
Carme Mayol i Eugènia Salvador, van registrar el logotip abans que es constituís 
l’sssociació. L’han cedit temporalment a l’associació, que l'atorga a aquelles publicacions 
que reuneixen uns requisits de disseny (presentació atractiva, grandària fàcil de manejar, 
tapes dures o relligat, il·lustracions bones i funcionals, marges i espais generosos, 
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tipografia clara sobre paper blanc de bona qualitat), de llegibilitat (línia argumental clara, 
llenguatge senzill, frases curtes. caràcters i escenaris interessants, llenguatge per adults, 
sense actituds paternalistes o condescendents, defugir el llenguatge figuratiu, les 
metàfores, els homònims, etc.) i de continguts (temes quotidians, rellevants quant a les 
experiències del lector, adequació a l’edat mental i cronològica, final feliç o, com a mínim, 
satisfactori, que s’inscriguin dins els paràmetres de foment dels drets humans). 
 
Quins són els vostres best sellers? 
L’Illa del tresor. 
 
Publiqueu diaris? 

   No 
      Sí:  
  Títol i idioma:  

A quins tipus de lectors s’adreça?:  
És en format imprès o electrònic?:  
Quin nombre aproximat de lectors té?:  
Com es distribueix?  
 
 

Treballeu en altres projectes de lectura fàcil? 
       No 

   Sí: 
  Quins? (breu descripció):  

 
- Cal publicar les experiències i les conclusions extretes de la Jornades 
Internacionals de Lectura Fàcil, celebrades a Barcelona del 6 al 8 d’octubre 
d’enguany. 
- Es col·labora amb algunes biblioteques de diferents maneres: 
 Biblioteca de Manlleu, que ha creat un grup de lectura per a la gent 

d’hospitals i residències a partir del llibre de lectura adaptat No Estem 
Mai Sols, de Miquel Martí i Pol. 

 Biblioteca de Rubí, que ha creat un grup de lectura adreçat a 
immigrants a partir del llibre adaptat El Fantasme de Canterbury. 

 Biblioteca de Viladecans, que ha creat un grup de lectura per a 
discapacitats utilitzant els materials recomanats per l’associació. 

 Biblioteca pública de ;Lleida, que també ha creat Grups de lectura 
fàcil a partir del material recomanat per l’associació. 
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NORUEGA
 
Descripció 
 
El 30 % de la població noruega té dificultats per llegir un llibre amb text ordinari. Això es 
deu a raons variades però tots tenen en comú la necessitat de trobar llibres que puguin 
llegir fàcilment. 
 
És per això que LESER SOEKER BOK (Llibres per a tothom) treballa donant suport als 
autors, finançant-los per compensar el treball extraordinari que cal fer per adaptar o 
escriure llibres de lectura fàcil, donant suport a les editorials que fan l’esforç d’adaptar 
literatura), informant, ja que hi ha una xarxa informàtica i un catàleg que són una guia per 
conèixer tota la literatura adaptada disponible a Noruega, i donant suport a la lectura, ja 
que en cooperació amb les Biblioteques Públiques ajuden a crear una xarxa de gent que 
vol llegir a grups. 
 
El principal suport econòmic el reben del Departament de Cultura, però també reben 
ajudes de 21 organitzacions literàries i humanitàries. 
 
Nom de l’organització 
LESER SOEKER BOK  
 
Adreça 
BygdØy  alle 58B. 0265 OSLO. Norway. 
 
Web 
www.lesersoekerbok.no    www.sok.bok.no  
 
Mail 
post@lesersoekerbok.no 
 
Any de creació 
2002-2003 
 
Quin tipus de professionals van endegar el projecte? 
      professors d’escola 

    bibliotecaris 
       professors d’educació especial 

  altres: escriptors i pedagogs 
 
Objectius principals 
L’associació es va establir amb l’objectiu d’oferir llibres de lectura fàcil a tots els grups de 
gent amb problemes de lectura. Els llibres són tant variats com la gent a la qual s’adrecen. 
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A qui s’adreça la vostra organització 
 
Al 30 % de la població noruega que té dificultats per llegir un llibre amb text ordinari. 
Aquest percentatge, però inclou un ampli ventall de població amb problemes diversos. Els 
adults amb discapacitats de llenguatge o de lectura constitueixen un grup gran i complex. 
Però és clar que tots nosaltres podem mostrar dificultats de lectura, depenent del grau de 
complexitat del text. 
 
Cooperen amb altres institucions o associacions... 

       No 
   Sí:  

 
Quanta gent treballa a la vostra associació? A temps complet? A temps parcial? 
Seríem exactament 3’3 persones a temps complert (som entre tres i cinc) i els autors i 
altres professionals implicats, amb el temps que hi dediquen. 
 
De forma resumida, quines són les activitats que feu? 
Qui us dóna suport?  
       Administració pública (local, regional, nacional)   un 60% 
       Institucions privades: 21 organitzacions literàries i humanitàries. 

Depèn del Projecte 
 
Cas de rebre suport de l’administració pública, quins departaments n’estan 
involucrats? (Cultura, Ensenyament, Benestar Social...).  
Rebem el 60 % de suport del Departament de Cultura. Educació no dóna cap suport i no 
treballem amb ensenyament ni material adreçat a escoles. 
 
Pressupost aproximat per al 2005-2006 
------------- 
 
Hi ha d’altres organitzacions o institucions semblants al vostre país? 

   No 
 Sí 

 
Anomena-les i fes-ne una petita descripció 
 
La vostra organització publica llibres? 

       Sí 
   No  

 
Quines editorials estan involucrades?  
15 cases editorials. 
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Creieu que aquestes editorials estaran interessades a fer coedicions amb altres 
països? 
 
Estaríeu d’acord vosaltres amb coeditar amb altres països? 

       No 
   Sí 

 
En quina llengua/llengües s’han publicat els llibres? 
 
Quants llibres de lectura fàcil s’han publicat en total en el vostre país?  
100 en total  
 
Quina és la mitjana de títols publicats per any?  
 
Quin nombre de còpies es fa de mitjana per a cada títol? 
 
El preu oscil·la entre          Euros     i          Euros 
 
Teniu un logo? 

       No 
   Sí (en cas afirmatiu es reprodueix a la casella) 

 
 

 
Com el concediu? 
Aquest logotip identifica aquell material que no ha rebut directament una altra subvenció 
nostra directa de tipus econòmic, per mostrar que és material que atén a les necessitats 
especials de lectura fàcil i ha estat revisat per nosaltres.  
 
Quins són els vostres best sellers? 
 
Publiqueu diaris? 

    No 
  Sí:  

  Títol i idioma:  
A quins tipus de lectors s’adreça?:  
És en format imprès o electrònic?:  
Quin nombre aproximat de lectors té?:  
Com es distribueix?  
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Treballeu en altres projectes de lectura fàcil? 
       No 

   Sí: 
  Quins? (breu descripció) 

- Editem un catàleg amb totes les publicacions realitzades i disponibles 
i l’envien a entitats de tot tipus (mitjans de comunicació, associacions 
de dislèxia i altres disfuncions, educació especial.... En fem 20.000 
còpies. 
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SUÈCIA
 

Descripció 
 
Els estudis suecs relacionats amb la publicació de material de lectura fàcil van començar 
fa 45 anys, com a treball experimental. La Fundació CENTRUM FÖR LÄTTLÄST es 
constituí per decisió parlamentària el 1987. La Fundació és una agència editorial especial 
que ofereix materials de lectura fàcil i funciona com a centre promotor de la lectura fàcil 
que ofereix els materials adequats de lectura fàcil i que dóna suport i assisteix les altres 
entitats i particulars.  
El pressupost global és de 4 milions de dòlars i l’estat en garanteix un 50 %. 
 
L’objectiu dels materials lectura fàcil publicats és que pugui ser compresos per qualsevol 
persona, malgrat les seves dificultats lingüístiques o cognitives. 
 
La fundació CENTRUM FÖR LÄTTLÄST està formada per:  

 LL-förlaget – L’editorial Lectura Fàcil  
 8 SIDOR – El diari setmanal 8 PÀGINES  
 LL-tjänsten – El servei d’interpretació dels impresos amb informació 

d’interès públic  
 Läsombud – Promotors dels materials de lectura fàcil produïts per la 

fundació i adreçats específicament a persones amb discapacitats.  
 
És el govern qui decideix l’orientació general i designa la direcció de la Fundació. Aquesta 
està integrada per polítics i professionals de la cultura, periodisme, màrqueting i 
organitzacions de discapacitats. La fundació és finançada pels ingressos de les vendes de 
les publicacions i per les subvencions estatals. 
 
Nom de l’organització 
CENTRUM FÖR LÄTTLÄST (Centre de Lectura Fàcil) 
 
Adreça 
Långholmsgatan 27 piso 9, Estocolmo, Suecia 
 
Web 
www.lattlast.se   
 
Mail 
info@lattlast.se 
 
Any de creació 
1987 
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Quin tipus de professionals van endegar el projecte? 
      professors d’escola 

    bibliotecaris 
       professors d’educació especial 

  altres: escriptors i pedagogs 
 
Objectius principals 
D’un total de població de 4,5 milions de persones 1 milió té problemes de lectura. El 
nostre objectiu és garantir material en format lectura fàcil. 
 
A qui s’adreça la vostra organització 
Els grups destinataris són persones que per diferents motius poden tenir dificultats  de 
comprensió lectora. Moltes persones amb discapacitats i altres dificultats també poden 
beneficiar-se d’aquests materials de lectura fàcil. 
 
Cooperen amb altres institucions o associacions... 

       No 
   Sí:  

 
Quanta gent treballa a la vostra associació? A temps complet? A temps parcial? 
Unes 23 persones 
 
De forma resumida, quines són les activitats que feu? 
Qui us dóna suport?  
       Administració pública (local, regional, nacional)  50% 
         Institucions privades:  

Depèn del Projecte 
 
Cas de rebre suport de l’administració pública, quins departaments n’estan 
involucrats? (Cultura, Ensenyament, Benestar Social...).  
L’estat subvenciona el 50 % del pressupost de la fundació. Se n’encarrega Cultura i 
Benestar Social. 
 
Pressupost aproximat per al 2005-2006 
4 milions de dòlars (aproximadament 3.290.000 euros) 
 
Hi ha d’altres organitzacions o institucions semblants al vostre país? 

   No 
 Sí 

 
Anomena-les i fes-ne una petita descripció 
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La vostra organització publica llibres? 

    Sí 
      No  

 
Quines editorials estan involucrades?  
Som la nostra pròpia editorial. 
 
Creieu que aquestes editorials estaran interessades a fer coedicions amb altres 
països? 
 
Estaríeu d’acord vosaltres amb coeditar amb altres països? 

       No 
   Sí 

 
En quina llengua/llengües s’han publicat els llibres?  
Suec i algun en anglès 
 
Quants llibres de lectura fàcil s’han publicat en total en el vostre país?  
500 en total  
 
Quina és la mitjana de títols publicats per any?  
30 títols l’any 
 
Quin nombre de còpies es fa de mitjana per a cada títol? 
 
El preu oscil·la entre    3,5 Euros   i   30 Euros  
 
Teniu un logo? 

       No 
   Sí (en cas afirmatiu es reprodueix a la casella) 

 

 
Com el concediu? 
 
Quins són els vostres best sellers? 
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Publiqueu diaris? 

    No 
      Sí:  és setmanal  

  Títol i idioma: 8 SIDOR (8 PÀGINES), suec 
A quins tipus de lectors s’adreça?: Tots els grups anteriors 
És en format imprès o electrònic?: en paper, electrònic (format pdf) 
solament per a fora d’Escandinàvia i en format audio-CD. 
Quin nombre aproximat de lectors té?: 13.000 
Com es distribueix? Solament a subscriptors 
Preu: Varia segons el tipus de subscripció: 

Imprès: 12 mesos (685 corones sueques), 6 mesos (370 corones 
sueques*), any escolar sense diari de mitjans de juny a mitjans d’agost 
(575 corones sueques), mig any escolar (300 corones sueques) i 8 
setmanes (125 corones sueques). Hi ha una càrrec postal de 6 corones 
sueques (correu ordinari) o 7,5 corones sueques (correu aeri). 
PDF: el mateix preu, sense càrrec postal. 
Audio CD: hi ha un càrrec extra de 3 corones sueques, si és per a 
particulars, o de 15 corones sueques si s’adreça a entitats, escoles, etc.  
 
(*) 1 euro = 9,53 corones sueques 

 
Treballeu en altres projectes de lectura fàcil? 

       No 
   Sí: 

  Quins? (breu descripció) 
   

- S’adapta per encàrrec Informació civil, cívica i social sobre eleccions, 
assegurances socials, drets i deures del ciutadà. També s’adapten 
materials d’investigació i d’altre tipus interessant per al ciutadà que 
editen organitzacions socials, polítiques, jurídiques i culturals. El 
Servei d’interpretació té convenis amb la Caixa d’Assegurances, el 
parlament i el govern, L’Ajuntament d’Estocolm... 

- Comissions i cursos: El Centre de Lectura Fàcil organitza cursos de 
capacitació sobre lectura fàcil, adreçats a professionals del sector..  

- Läsombud – Promotors dels materials de lectura fàcil. Es tracta de 
promoure aquest tipus de material entre els propis lectors a qui els 
manca, de vegades, la iniciativa per cercar aquesta documentació. 
S’informa el possible lector i la societat en general sobre la lectura 
fàcil i els material a disposició.  

- Informació y màrqueting adient i específic. 
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- Creació de web’s informatives adaptades. Ara estem en procés de 
crear una nova web de lectura fàcil amb informació, jocs, xats, etc. La 
intenció és desenvolupar un serial televisiu. També és possible 
experimentar amb DVD adaptats a lectura fàcil i amb llibres 
electrònics adaptats. 

 
 
 
 
 
 

Ovidi per a tothom! 
ANNEXOS 



Gemma González i Herrera                    Tutora UOC: Isabel Moll 
Treball Fi Carrera                    Tutora externa: Eugènia Salvador 
 
 

Enquestes rebudes 
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QUESTIONNAIRE TO THE EASY-TO-READ NETWORK MEMBERS 
october 2005 
 
 
 
• Name of the organisation .......The Finnish Plain Language Center............................ 

Address, City, Zip Code, Country ..Viljatie 4 A, 00700 Helsinki, Finland........ 
email selkouutiset@famr.fi........................................... 
web .www.papunet.net/selkokeskus – 
www.papunet.net/selko.............................................. 
 

• Year when it was created ..officially 2000, but our plain language Newspaper has been 
published here allready from the year 1990 

• Which kind of professionals launched the project? 
       school teachers 
      librarians 
      disabled people teachers 
  x    others (specify) ...journalists, authors in the first place, after them there has been 

teachers involved too............................................ 
• Main goals .......to promote plain language materials, research and to inform the society 

about the linguistical problems our target groups have / can have........................................ 
................................................................................................................................................
..... 
................................................................................................................................................
..... 

• Main target public .......people with intellectual disabilities, elderly people with 
dementia, immigrants learning finnish, dysfatic children, aphatic people, people with 
difficult learning / reading  
problems.............................................................................................. 

• Do you work in cooperation with other institutions/associations (e.g.: adult education 
schools, libraries, centres for disabled people, immigrant associations, , etc).  
       No  
   x    Yes (please, specify) .......With all mentioned above plus society authorities, 
ministries and municipals................................................................................................... 

• How many people are working in your organization? 
Full time ...4....... 
Part time .......... 

• Can you summarize its activities in a few 
words?.................................................................. 

...................................................................................................................................................

.... 

...................................................................................................................................................

.... 
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• Who stands behind?  
   x    Public administration (local, regional, national) .............................. 
  x    Private institutions .......... 
      Depends of projects  

• If supported by public administration, which Departments are involved? (Education, 
Culture, Welfare ..) ...Different resources: Support for easy-to-read -literature comes from 
the ministry of education, but the financing of the plain language center is supported by 
the Finnish Slottery Machine Organisation / Governement like allmost all Finnish social 
Organisations  

• Approximate estimate budget for the year 2005-2006 (in €) .................. 
• Are there other institutions/organizations in your country similar to yours? 

  x    No  
      Yes 

Name and brief description of them 
.................................................................................. 
 
.......................................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................
..... 

• Does your organization publish books? 
  x    No → Which publishing houses are involved?.......About 10-20 small 
publishing houses................................................... 
 
 .......................................................................................................................... 

→ Do you think these publishing houses would agree on co-editions with 
other countries? (some words about pros and cons of this possibility) .....I 
can’t say, this should be asked of each publisher 
themselves................................... 

 
       Yes  

→ Would you agree on co-editions with other countries? (some words about 
pros and cons of this possibility) 
.............................................................................. 

 ........................................................................................................................
........................................................................................................................
......... 

 
• In which language/s are books published ........Mostly in Finnish, some in 

Swedish.............. 
• How many books ETR have been published in your country, as a whole? . About 200 
• How many titles in average are published per year? ..7 – 15... varies a lot for year to 

year 
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• What is the average of copies per title? .500 – 3000, average maybe something like 
1000 

• Price range:  between 7  and 31 € 
• Have you got a logo?     

       No  

  x     Yes (please, reproduce it here) ... . 
How do you grant it? (Need for application? Internal commission for validations? 
Proof reading from collaborating centers, etc.) 
For books this logo is given only when a committee of ETR-literature has accepted 
the becoming book as an ETR-book. For other applications the logo is given 
directly from us. The committee of ETR-literature works under our organisation, 
but does its decissions independently from us. The committee consists of 
representatives from following: the author organisations of Finland, the librerian 
organisation of Finland, the target groups organisations. 
 

Let we know your “best sellers” : The adaption of the classicer of Finnish literature, 
Aleksis Kivi’s The seven brothers (Seitsemän veljestä), plain language adaption by Pertti 
Rajala and Helvi Ollikainen. Others: The history of Finland (Pertti Rajala), Muumipeikko 
ja taikurin hattu of Tove Jansson (Pauliina Heine), Jukka Vihi (Kari Vaijärvi), Robinson 
Crusoe of Daniel Defoe (Pertti Rajala), Pikku Heidi of Johanna Spyri (Aino Ukkala)... 
 
Newspapers 
• Do you publish a newspaper? 

      No 
  x     Yes 

• Title and language Selkouutiset (Finnish), LL-Bladet (Swedish) 
What are your target readers? All mentioned above 

• Is it printed or electronic? .Both 
• How many estimated readers has it  5 000 
• How do you distribute it? (in case of printed copies) 

 sold (price) 20 e / year 
 send to subscribers (how many subscribers)  5 000 

 
Other projects 

Do you work on other ETR projects? 
      No 
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 x     Yes 
Can you explain them in a few words? 

............................................................................. 
Right now we are involved in the international Plain language newspaper project. 

We have been working in Cuba, in Russland, in Estonia and in Letland in different 
ETR-projects. Domestic smaller projects we have 1 – 3 every year.  
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QUESTIONNAIRE TO THE EASY-TO-READ NETWORK MEMBERS 
october 2005 
 
 
 
• Name of the organisation  - Easy-to-Read Agency, Latvia, Riga 

Address, City, Zip Code, Country  
email veritass@inbox.lv 
web http://vvagency.lv 
 

• Year when it was created  - 2000 
• Which kind of professionals launched the project? 

 x     school teachers 
  x    librarians 
 x     disabled people teachers 
      others (specify) children with special needs, elderly 

Main goals - to promote ETR development in Latvia, ensure available information for 
different social groups 
Main target public - elderly, people with special needs, dyslexia, aphasia, blind people, 
hard hearing, functional illiterates, imigrants 

• Do you work in cooperation with other institutions/associations (e.g.: adult education 
schools, libraries, centres for disabled people, immigrant associations, , etc).  
  x     No  
       Yes (please, specify) 
.......................................................................................................... 
................................................................................................................................................
.... 
................................................................................................................................................
.... 

• How many people are working in your organization? 
Full time ..........0 
Part time ..........0 (Only volunteers) 

• Can you summarize its activities in a few 
words?.................................................................. 

...................................................................................................................................................

.... 

...................................................................................................................................................

.... 
• Who stands behind?  

       Public administration (local, regional, national) .............................. 
      Private institutions ...................................... 
  x    Depends of projects  

• If supported by public administration, which Departments are involved? (Education, 
Culture, Welfare ..) 
.................................................................................................................... 
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• Approximate estimate budget for the year 2005-2006 (in €) .................. 
• Are there other institutions/organizations in your country similar to yours? 

  x    No  
      Yes 

Name and brief description of 
them...............................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................
..... 

• Does your organization publish books? 
      No → Which publishing houses are 
involved?.......................................................... 
 
 .......................................................................................................................... 

→ Do you think these publishing houses would agree on co-editions with 
other countries? (some words about pros and cons of this 
possibility)......................................................................................................
..... 

 
   x    Yes  

→ Would you agree on co-editions with other countries? (some words about 
pros and cons of this possibility) Yes. It is depend on conditions of co-
edition  

 
• In which language/s are books published – only Latvian 
• How many books ETR have been published in your country, as a whole? 4 
• How many titles in average are published per year? No constant 
• What is the average of copies per title? 2000 
• Price range:  between 2 and 4 € 

 

• Have you got a logo?     
       No  
  x     Yes (please, reproduce it here)  
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• How do you grant it? (Need for application? Internal commission for validations? 

Proof reading from collaborating centers, etc.) 
Need for application. 
.......................................................................................................................................

... 
.......................................................................................................................................

... 
.......................................................................................................................................

.. 
Let we know your “best sellers” : “My body”, Fairy Tales”, “Novels” 

 
Newspapers 
• Do you publish a newspaper? 

  x    No But we have one edition 
       Yes 

• Title and language News paper in ETR 
What are your target readers? People with special needs 

• Is it printed or electronic? Printed 
• How many estimated readers has it -  5 institutions 
• How do you distribute it? (in case of printed copies) 

 sold (price) .................. 
 send to subscribers (how many subscribers) .......................................... 

 
Other projects 

Do you work on other ETR projects? 
      No 
  x    Yes 

Can you explain them in a few words?  
1. We have project on 20 youngsters with mentall disorder and their 

facilitators. 
2. Other project will start on January – Research projects on statistical data 

about potential reader of ETR in Latvia (will be include almost all target 
group) 
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1. The name of the organisation is Easy-to-Read Agency 

2. Your country is       Latvia                                                                               LATVIA 

3. The main goals are to promote accessibility of information to everybody who has 

difficulties with perception of written text and verbal communication. To ensure 

effective and qualitative implementation of Easy-to-Read in Latvia in order to 

provide human rights based on coexistence. 

4. Can you summarize your activities in a few words? To transform the language of 

the text making it easier for reading; to publish prepared editions; to establish 

groups of readers for target group; educate public affairs sections in different 

institutions and make positive attitude toward people with special needs. 

5. When did you start your work?  2000 

6. Which professionals launched the project? (educators, librarians, special education 

needs teachers, etc.) Yes, we are cooperating with different professionals 

7. How many people are there working full time?-------- 

8. Which was (and/or is) the main public target? Supportive policy making for easy-to-

Read in all state  

9. Who stands behind? -------- 

10. Is your organization publicly funded? No 

11. How do you get your funds? Only projects 

12. If it is supported by public administration, which are the departments involved? 

(Education, Culture, Welfare...)---------- 

13. Are there other institutions/organizations in your country similar to yours? With 

similar target group but with different purpose and mission 

14. Do you publish books? Yes 

15. How many easy-to-read books have been published in your country? 4 
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16. How many publishing houses have been involved? 2 

17. What is the title average per year? Not constant 

18. And the average of copies per title? 2000 

19. Price range:  between 1,20 LS--- 2,00 Ls and  2,00 Eur --- 3,50 Eur 

20. Have you got a logo for the easy-to-read materials? Yes 

21. What are the requirements needed to obtain the logo from your institution? We are 

working on this now 

22. Which process do you follow to give it? At working level 

23. Can you tell me which are your “best sellers” : “”  

24. Educational handbook “My body”  

25. Novels of Latvian novelist Rudolfs Blaumanis.  

 

Newpapers 

26. Do you have a newspaper? Yes. Just one (it was only project result) 

27. For whom? Offenders with special needs 

28. How many readers has your newspaper? Small group 

29. How do you distribute your newspaper? There were working social services, 

special educators, volunteers. 

30. Do you use your experience to work on other projects? Yes. 

 

You are very welcome and have a great success!!!! 

Vita 
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Annex 2 
Material de l’Associació Lectura Fàcil
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Documentació Jornades
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Acords de la Xarxa Internacional 
I JORNADES INTERNACIONALS DE LECTURA FÀCIL 

 
 
S’ha arribat als següents acords: 
 

 S’ha constituït un Comitè de Treball  amb un representant de cadascun dels 
països assistents a les Jornades, que serà operatiu fins a la propera trobada de 
la xarxa (probablement per un període d’entre 2 i 3 anys). 

 S’ha escollit com a director del Grup de Treball el Sr. BrØr Tronbacke, director 
del Centre per a la Lectura Fàcil de Suècia. 

 El Comitè de Treball considerarà la possibilitat d’admetre nous representants 
d’altres països. 

 L’objectiu del Comitè és treballar sota les directrius de la xarxa per a la Lectura 
Fàcil. 

 Suècia serà el país responsable de la creació d’una pàgina web de Lectura Fàcil 
en cooperació amb Finlàndia i Noruega. 

 Cadascun dels països que constitueixen la xarxa per a la Lectura Fàcil 
proporcionarà en el seu propi lloc web informació en anglès que es difondrà 
també a la pàgina web de la Xarxa per a la Lectura Fàcil. 

 Fóra aconsellable que aquesta informació seguís un patró comú. El Comitè de 
Treball està preparant un esborrany de qüestionari que es penjarà a la pàgina 
web de la Lectura Fàcil i que cadascun dels membres de la xarxa respondrà, 
amb l’ànim d’informar sobre els seus projectes de Lectura Fàcil a la resta de 
membres. 

 La pàgina web ha d’incloure un panell de missatges i enllaços a les 
organitzacions participants dels diferents països. 

 Tots els membres del Comitè de Treball hauran de declarar que accepten els 
principis de la Xarxa per a la Lectura Fàcil, tal com es presenta a la pàgina 
web. Aquest és un requeriment imprescindible per a formar-ne part. 

 La Xarxa per a la Lectura Fàcil provarà de treballar de forma coordinada amb 
l’IFLA i amb les altres organitzacions existents que promouen la Lectura Fàcil. 
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