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                                            INTRODUCCIÓ  
 
El present document mostra com els materials de  Lectura Fàcil van tenir  
un inici pioner i com mica en mica s’han anat filtrant, calant dintre de la 
ciutadania i  dels agents locals implicats en la formació i cohesió social.  
 
Tal i com veurem al document de bones pràctiques a la Biblioteca  
de Viladecans van ser pioners en la creació de clubs, la segona biblioteca, 
(la primera va ser Rubí ), i pioners en el tipus de club :  discapacitats 
intel·lectuals, persones que sabien llegir però  amb poc nivell de comprensió 
lectora i amb un alt risc d’exclusió social per  tenir poc accés a la informació.  
Les millores obtingudes  amb el primer club utilitzant materials de Lectura 
Fàcil va generar bones expectatives als agents socials implicats en la 
formació d’adults i la inclusió social.   
 
Van ser fonamentals els reconeixements professionals ( en l’àmbit educatiu 
i bibliotecari)  i socials. I mica en mica van néixer altres clubs amb col·lectius 
diversos :  
 

a. gent gran en procés d’alfabetització,  
b. aprenentatge de català,  
c. aprenentatge de català o castellà per a immigrants, 
d. gent gran   
e. malalts mentals  
 

Ciutadans/es que corrien risc d’exclusió a la gran societat del coneixement i 
gràcies als materials de Lectura Fàcil han obtingut millores substancials i 
poden accedir a la societat del coneixement.  
 
Ha estat un trajecte  intens però des de la Biblioteca de Viladecans hem 
treballat per reduir l’exclusió social per manca de comprensió lectora, on els 
materials de Lectura Fàcil han estat la gran eina.  
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                                         HISTÒRIA DE VILADECANS  
 
 
 
 
Viladecans és un municipi de la província de Barcelona, situat al sud de la 
ciutat de Barcelona, en la primera corona de l’Àrea Metropolitana. Té una 
extensió de 20,11 Km2, limitant amb el municipis de Gavà i El Prat.  
Els seus orígens es remunten a l’època romana, anomenant-se el territori “les 
sorres”, però el segle X s’establia el primer nucli de població, de economia 
agrícola .  
 
 Així va anar evolucionant fins a la segona meitat del segle XX, on l’exode rural 
i la crisi del tèxtil va fer arribar població des del nord de Catalunya, Andalusia i 
Extremadura.  
 
Bàsicament ha estat una societat agrícola fins a la segona meitat del segle XX.  
Inicià el segle XXI amb una profunda transformació, convertint-se en una ciutat 
moderna, amb parcs i avingudes amplies. En el sector econòmic hi ha una forta 
aposta per les noves tecnologies, tota la ciutat està cablejada, la protecció del 
medi ambient, la recuperació de la platja i l’educació medio-ambiental, 
juntament amb el Parc Aeroespacial i de la Mobilitat de Viladecans-Delta BCN, 
integrats dintre dels projectes de 22@ i el Parc del Alba de Cerdanyola ( situat 
a la Universitat Autònoma, on s’ubica l’accelerador de partícules). 
 
 
 El creixement de  població de  Viladecans ha estat imparable, fins a l’actualitat 
on viuen 65.566 habitants.  
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                                    FITXA DE LA BIBIOTECA   
 
 
 
BIBLIOTECA DE VILADECANS 
 
 
 
 
La biblioteca de Viladecans és de titularitat municipal, co-gestionada per la 
Gerència de Serveis Bibliotecaris de la Diputació de Barcelona amb el 
Departament de Cultura del Ajuntament de Viladecans. 
 
Direcció : Remei López Cuadra 
 
Adreça : Av. Josep Tarradelles, 16 
  08840 Viladecans 
 
Telèfons : 936.374.090 / 
936.378.187 
E-mail : b.viladecans@diba.cat 
Pagines web de la biblioteca:  
bibliotecavirtual.diba.cat 
www.viladecans.cat 
www.bibliotecadeviladecans.blogsp
ot.com 
www.facebook.com/BibliotecaVilade
cans 
 
Horari d’hivern (15.09/14.06) 
De dilluns a divendres: 16 a 20.30h 
Dimecres, dijous, divendres i 
dissabtes: 10 a 14h. 
Total: 38.5 hores 
 
Horari d’estiu (15.06/14.09) 
De dilluns a divendres de 15.30 a 
21h. 
Total: 30 hores 

1. DADES GENERALS 
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Arquitectes : Ramón Artigues i Ramón Sanabria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades de l’edifici 
Inauguració: 20.01.1999 

• Superfície útil total (metres quadrats): 1920 
• Superfície útil d'ús bibliotecari (metres quadrats): 1580 
• Punts de lectura: 192 
• Accesibilitat a l’edifici: Sense barreres arquitectòniques  (rampa d’accés 

i ascensor) 
 

2. ESPAI / EDIFICI 
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Plaques fotovoltaiques  
• Potencia: 4,86 Kwp 
• Potencia Nominal: 3,5 Kw 
• Tipus de placa: 162 Wp 
• Nombre de plaques: 30 Ut. 
• Fabricant: BP SOLAR 
• Inclinació: 25º 
• Orientació: 45º 
• Superfície plaques: 39,3 m² 
• Tipus d’inversor i numero: 1 Ut. Monofàsic 3,5 Kw 
• Fabricant: FRONIUS IG 40 
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La biblioteca de Viladecans és una biblioteca pública integrada en el Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya, través de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Gerència de Serveis Bibliotecaris de la Diputació de Barcelona. 

Segons la legislació sobre bases de regim local Ley 7/ 1985, les biblioteques 
són de competència municipal obligada en els municipis de més de 5.000 
habitants. Per altra banda la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya Llei 
4/1993, estableix l’obligatorietat per part dels ajuntament de més de 30.000 
habitants, com és el cas de Viladecans, de tenir una biblioteca central. 

 
Des del punt de vista normatiu és el Manifest de la Unesco, Manifest de la 
biblioteca pçública de IFLA/UNESCO ( 1995) on es defineixen les missions de 
les biblioteques públiques. Mes actual i més extens hi ha les Directrius 
IFLA/UNESCO per el desenvolupament del servei de biblioteques públiques, 
adaptat pel Col·legi de Bibliotecaris i documentalistes de Catalunya (2002),  
referent actual de les biblioteques públiques. 
 
La  Biblioteca de Viladecans és un servei públic municipal i com a tal ha de 
satisfer les necessitats generals de la població a la que serveix, en aquest cas 
la població de Viladecans. El servei que ofereix fomenta la igualtat d’accés a 
tothom, sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat o 
la classe social. Una de les seves finalitats bàsiques és garantir la igualtat 
d’oportunitats entre els membres de la nostra societat, és per això que la quasi 
totalitat dels seus serveis són gratuïts. 

La biblioteca vol ser un centre obert a tota la població, oferint uns fons 
bibliogràfics i documentals que incloguin tots els temes i en diferents suports 
(llibre, vídeo, Cds, pàgines web, etc.), dotat dels mitjans tecnològics i 
documentals més moderns, per a fomentar la lectura i promoure el préstec. Ser 
centre d’informació de les activitats culturals i recreatives que es duguin a 
terme al municipi i a la comarca, a més de planificar i organitzar activitats 
d’animació a la lectura conjuntament i amb altres organismes del municipi.  
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Missió  

La Biblioteca de Viladecans és un servei municipal que està gestionat pel 
Departament Cultura de l’Ajuntament de Viladecans i rep el suport del Servei 
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, formant part de la Xarxa de 
Biblioteques municipals de la província de Barcelona. Té com  a missió ser un 
espai cultural obert, on tots els ciutadans i ciutadanes de Viladecans  i la 
comarca, puguin passar el seu temps lliure i trobar els serveis de qualitat 
necessaris per a  cobrir les necessitats bàsiques d’autoformació, d’informació i 
d’accés a la cultura. 
Té un interès especial en donar resposta a les necessitats especifiques 
d’informació del propi ajuntament, de les entitats i dels col·lectius específics del 
municipi. 

Visió  

La biblioteca de Viladecans serà la coordinadora de l’oferta de lectura pública al 
municipi i esdevindrà el centre cultural de referència que garanteixi l’accés de 
qualitat a la informació i al coneixement local i global, amb recursos presencials 
i/o virtuals, de tots els ciutadans de Viladecans.  

La biblioteca seguirà amb el seu paper de mediadora entre l’usuari i la 
informació, oferint serveis de qualitat, que es podran obtenir a la mateixa 
biblioteca o de forma virtual, de forma ràpida i durant un temps més ampli que el 
propi d’obertura de la biblioteca. Tot això ho farà en estreta col·laboració amb 
els altres agents del territori que treballin en les mateixes línies de formació, 
informació  i cultura. 
 
 
La biblioteca de Viladecans va formar part d’un important Pla Urbanístic de 
principis de la dècada dels anys 90, on es contemplà un triangle cultural : 
biblioteca, teatre, poliesportiu i cinemes al bellmig de la població.  L’objectiu era 
dotar al municipi d’equipaments bàsics i inexistents.  
 
El primer en oferir serveis va ser la Biblioteca, era la primera biblioteca de 
tituralitat municipal, s’inaugurà el matí del dimecres 20 de gener de 1999.  
S’han anat incorporant  serveis i millores, per assolir la seva missió. La darrera 
incorporació, una nova sala polivalent a la planta primera de l’edifici amb la 
subvenció FEIL 2009.  
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• Maneres de llegir : Trobada de bones practiques lectores.  
La Biblioteca de Viladecans va participar a la trobada de bones 
pràctiques lectores, organitzada pel Ministeri d’Educació i Cultura per 
donar a conèixer accions per promoure la lectura des de diferents 
àmbits, que va tenir lloc a Madrid els dies 20 i 21 de setembre de 2011, 
presentant la bona pràctica Bibliorecomanacions. 
La pràctica Bibliorecomanacions , consisteix en difondre 
recomanacions bibliogràfiques a traves d’un espai setmanal de cinc 
minuts a la televisió local (Viladecans TV) 

 
• Institució de les Lletres Catalanes . Subvenció pel programa:  “Vols 

llegir? La biblioteca publica i l’escola t’ajuden”  
Aquesta activitat, consisteix en unes tertúlies literàries infantils (llegir una 
obra i assistir a la biblioteca a una tertúlia amb l’autor/a de l’obra), que  
neixen buscant la manera de millorar l’estímul lector i millorar la 
comprensió lectora dels mes menuts de Viladecans. 
Es va buscar suport institucional del món educatiu i cultural. 
Hem comptat amb els escriptors: Laura i Lorenzo Silva, Maite Carranza i 
Lola Casas; i amb les escoles: Doctor Fleming, Marta Mata, 
Montserratina, Doctor Trueta, Garrofer i Pau Casals 

3. RECONEIXEMENTS I SUBVENCIONS 
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• Informació  
Referència i 
obtenció de 
documents 

Informació 
Local 

Accés a internet Consulta 

• Prestec Préstec 
interbibliotecari 

Préstec de 
documents 

Préstecs a institucions 
 

• Formació 
d’usuaris Visites guiades Visites 

escolars 
Tecnologies de la 

informació 

 

• Activitats 
d’extensió 

cultural 

Agenda 
d’activitas 

*Clubs de 
lectura 

CL Fàcil 
CL 

Narrativa 
actual 

**Bibliorecomanacions 
(Viladecans TV) 

Hora del 
conte 

• Serveis 
especifics 

Servei d’internet i 
+ 

Ecoteca Viatgeteca Racó de 
l’opositor 

 Autoaprenentatge 
de català (SAC) 

Sales 
d’estudi (al 

periòde 
d’exàmens) 

CL Fàcil per a 
discapacitats 
intel·lectuals 

Serveis 
a les 

escoles 

 Espai petits 
lectors 

Racó de 
mares i 
pares 

(Kidteca) 

Racò d’hàbits Wi-FI 

 
 
 
 
* El Club de Lectura Fàcil  es va començar a realitzar a l’any 2005 i encara 
continua. Adreçat a persones amb discapacitats intel·lectuals i majors d’edat. 
Formen part del club divuit persones que durant nou mesos (d’octubre a juny) 
llegeixen quatre obres de lectura fàcil. Es troben dos cops al mes  i en una de 
les trobades es comparteix amb l’autor/a de l’obra. Es compta amb el suport del 
Taller Ocupacional CAVIGA 
 
** El programa Bibliorecomanacions  té per objectiu fer difusió de la col·lecció 
de totes les temàtiques i suports a traves  de un espai setmanal de cinc minuts 
a la televisió local. 
 
 
 
 
 
 

4. SERVEIS 
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Amb el Municipi 
 
Departame

nt de 
Programe

s 
Transvers

als 

Departame
nt de 

Serveis 
Socials 

Departame
nt 

d’Educaci
ó 

Departame
nt de 

Patrimoni 

Atrium 
Viladecan

s 
CNL 

Concurs de 
Narrativa 
“Delta” 

Centres 
Oberts 

Programa 
Vols llegir? 

Exposicion
s de 

l’Agrupació 
Fotografica 

de 
Viladecans 

Converses 
amb els 
creadors 

Clubs de 
Lectura 

Facil 
(aprenentat
ge català) 

Concurs de 
Poesia 

“Temps de 
primavera” 

Grup 
Materno-
Infantil 

Formació 
d’usuaris 

Exposicion
s d’Historia 

Local 

Promocion
s especials 

per als 
socis de la 
Biblioteca 

 

Concurs de 
Poesia de 
Gent Gran 

Acull 
persones 
de Treball 
en Benefici 
Social per 

la 
Comunitat 

    

Certamen 
“Les lletres 

tenen 
premi” 

 

    

Club de 
Lectura 

Facil per a 
Gent Gran 

    

 

Aules 
d’estudi 

     

Amb la Gerencia del 
Servei de Biblioteques   

 Cercles de 
Comparació 
Intermunicipal de 
Biblioteques  

Grup de Treball de 
Lectura Facil de 
Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris i 
Documentalistes de 
Catalunya  

5. COL·LABORACIONS 
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FONS ESPECIALS 

• Raco de l’opositor : llibres per preparar oposicions 

• Kidteca : Documentació relacionada amb els pares i la criança dels fills 

• Ecoteca : Documentació referent a Ecologia i Medi Ambient 

• Viatgeteca : Tota l’informació necessaria per preparar viatges o 
excursions 

• Racó dels hàbits : Racó de contes sobre els diferents aspectes de la 
criança 

 
 

DADES 
Ordinandors Internet  
• D'ús públic exclusiu:  31 
• Per a gestió interna:  10 
• Cobra la biblioteca per la utilització d'Internet a la sala? No 

FUNCIONS AUTOMATITZADES 
• Gestió d'adquisicions: Sí 
• Catalogació: Sí 
• Préstec: Sí 
• Gestió de publicacions periòdiques: Sí 
• Catàleg de consulta pública (OPAC): Sí 
• Obtenció d'estadístiques: Sí 
• Autopréstec: No 
• Préstec interbibliotecari: Sí 
• Altres funcions automatitzades: Sí 

FONS 
• Fons general: 29.643 
• Fons infantil: 11.611 
• Música i cinema: 7.727 
• Revistes: 4.659 
• Col·lecció local: 1.347 
• Petits lectors: 474 
• Referència: 677 
• Magatzem: 5.844 
• Fons especial: 4.587 
• Total (sense revistes): 61.910  
• Total (amb revistes): 66.569 
• Nombre de títols en curs de recepció: 140 
• Nombre de títols electrònics: 10 

6. DADES ESTRUCTURALS 
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• Usuaris inscrits 28.216 
• Préstec de fons 43.876* 
• Préstecs 

Interbibliotecaris 
Deixats: 819* 
Rebuts: 1.163* 

• Us servei Internet i 
+ 

7.708* 

• Us servei Wi-Fi 5.556* 
• Visites 72.165* 
• Activitats 

realitzades 
221* 

• Cesions d’espai 8* 
    * Dades del primer semestre de 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposicions 6  
Hores del conte 5 161 

Conferències 1 64 
Visites escolars 50 1.111 

Cursos TIC 66 698 
Sessions de Clubs de 

lectura 
22 423 

Altres tertúlies 
literàries 

12 471 

Altres activitats 3 142 
Total  165 3.070 

• Guies de lectura 34 
• Altres publicacions de la 

biblioteca 
12 

• Col·laboracions en ràdio 1 
• Col·laboracions en TV 15 
• Col·laboracions en prensa 

escrita 
6 

• Col·laboracions en mitjans 
digitals 

162 

Total  230 

8. ACTIVITATS PRIMER SEMESTRE 2012 

7. DADES D’US DELS SERVEIS 

9. DIFUSIÓ PRIMER SEMESTRE 2012 
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Blog Biblioteca : http://bibliotecadeviladecans.blogspot.com/ 
Facebook Biblioteca : http://ca-es.facebook.com/pages/Biblioteca-de-
Viladecans/210118862348617 
Ajuntament de Viladecans:  http://www.viladecans.cat 
Viladecans acull : http://www.viladecansacull.cat/index.php?id=37 
CNL: http://cpnl.cat/agenda/2577/visites-guiades-a-la-biblioteca-de-viladecans 
TV Viladecans : http://www.viladecanstv.tv/ 
Diputació de Barcelona : http://www.diba.cat  
 
 
 

• Banc de bones practiques: Bibliorecomanacions. [document en línia] a 
http://www.bbp.cat/ficha_completa_diba.php?su_idioma=&on=fora 
[darrera consulta: 24/4/2012] 

 
•  “ Biblioteca Viladecans” a Dos anys fent xarxa : memoria 1999-2000.. 

Barcelona ;  Diputació de Barcelona, 2002.  p.189 
 

• CANO JURADO, Miguel . “Llegir, esforç i integració :  L'experiència del 
club de lectura de la Biblioteca de Viladecans, en funcionament des del 
2005, amb discapacitats intel·lectuals. [ document en línia] a 
http://www.cobdc.org/jornades/JLF/jie_12-2010/programa.html [darrera 
consulta : 24/4/2012] 

 
• Catàleg d’experiències per al foment de la lectura a les biblioteques de la 

xarxa.  
Barcelona : [Diputació de Barcelona] , 2001. p. 26, 46, 71. 

 
• FERRERES, Pere, GUERRERO Alba,  “Viladecans : Biblioteca de 

Viladecans” a Vint-i-cinc biblioteques de la província de Barcelona. 
[Barcelona ] : Diputació de Barcelona, 2008. p. 310-321, 384 i 410. 

 
• ROMERO, Santi, . “Biblioteca(Viladecans,Barcelona)” a L'Arquitectura de 

la biblioteca. Recomanacions per a un projecte integral.   [Barcelona]: 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, 2001. (Papers Sert,5) p. 
285- 288 

 
• Tertúlies LF a Ràdio Estel sobre la Lectura Fàcil al Pla Nacional de 

Foment de la Lectura. [document en línia] a 
http://www.lecturafacil.net/news/item?item_id=51177 [darrera consulta 
24/4/2012] 

 
• Utilitzar la biblioteca : els serveis al vostre abast [ enregistrament vídeo] / 

Manel Mayol. [ Barcelona ] : Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació. 
Àrea de Cultura. Servei de Biblioteques, DL 2002. 1 videocasset (VHS) 
(ca 15 min): col., so ( Biblioimatges ;5) 

10. ENLLAÇOS WEB 

11. BIBLIOGRAFIA SOBRE LA BIBLIOTECA DE VILADECANS 
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             BIBLIOTECA DE VILADECANS, BIBLIOTECA DIPOSITÀRIA   
 
 
 
Des de la creació del Grup de Treball de Lectura Fàcil del Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya la Biblioteca de Viladecans ha 
format part del grup de treball, com una de les biblioteques representants de la 
Xarxa de Biblioteques de la Gerència de Serveis Bibliotecaris de la Diputació 
de Barcelona.  
 
La Direcció de la biblioteca ha participat i ha fet participar la biblioteca 
activament en totes les iniciatives de difusió dels materials de Lectura Fàcil, així 
com dels clubs de lectura que els utilitzen.  Amb la creació del club de Lectura 
Fàcil per a discapacitats intel·lectuals l’any 2005, la Biblioteca de Viladecans va 
ser pionera donant una oportunitat a grup de població que fins llavors tenia 
moltes dificultats per mantenir l’hàbit lector adquirit. 
 
L’any 2007 el Servei de Coordinació Bibliotecària de Gerència de Serveis 
Bibliotecaris de la Diputació de Barcelona va donar un pas endavant per 
facilitar l’accés a la informació, per millorar els nivells de comprensió lectora, 
l’hàbit lector de la població de la província. Va seleccionar cinc biblioteques, en 
cinc punts estratègics on s’havien detectar majors necessitats lectores, les 
poblacions van ser : Badalona, Cornellà, Rubí, Vic i Viladecans. Cadascuna 
d’elles cada any rebrien un lot de materials de Lectura Fàcil, cada lot contenia : 
quinze exemplars de set títols diferents en català, per potenciar la creació de 
clubs de lectura en Lectura Fàcil, amb l’objectiu de millorar la comprensió 
lectora dels ciutadans  amb els següents problemàtiques : 
 
 

� discapacitats intel·lectuals 
� gent gran   
� alfabetització  
� aprenentatge del català o castellà 

 
 
A mesura que els materials LF van ser coneguts es van incrementar el nombre 
de clubs de la província fins als gairebé quaranta actuals.  
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A continuació tenim un quadre de l’evolució del fons i el préstec realitzat :  
 
                          ANY 2007  
 
7 títols           95 exemplars               8 biblioteques 
 
                         ANY 2008  
16 títols          278 exemplars            27 biblioteques  
 
                         ANY 2009  
15 títols           303 exemplars           22 biblioteques 
 
                          ANY 2010  
15 títols            303 exemplars           22 biblioteques  
 
                           ANY 2011  
14 títols             303 exemplars           14 biblioteques 
 
                           ANY 2012  (dades a 30.06.2012) 
12 títols              151 exemplars           12 biblioteques  
 
Es pot observar com el préstec ha anat oscil·lant segons les necessitats de la 
xarxa  i la manca de recursos deguts a la crisi econòmica.  
 
Al quadre podem observar com el primer any van fer ús vuit biblioteques, set 
títols diferents es van deixar en préstec, 95 exemplars van ser els que es van 
prestar.  
L’any 2008 va ser l’any amb millors resultats, vint-i-set biblioteques ens van 
demanar setze títols d’obres diferents que van produïr un préstec de 278 
exemplars. 
Les xifres s’han anat mantenint fins l’any 2011, s’ha mantingut el préstec de 
nombre d’exemplars però s’ha reduït el nombre de biblioteques que ofereixen 
clubs de lectura fàcil.  
 
Poder ser biblioteca dipositària ha incentivat la creació de clubs de LF en les 
poblacions veïnes i al mateix municipi. A la comarca varen començar dues 
biblioteques, Sant Boi de Llobregat- MaAurelia Campany i Viladecans. 
Actualment als municipis del voltant com a mínim hi ha un club LF.  
 
El paper de les biblioteques dipositàries ha estat decisiu  en la millora de la 
comprensió lectora de la població, ha facilitat l’accés  gràcies a la participació i 
l’estímul lector.  No s’hagués avançat tant ràpidament en ritme, ni encara 
menys en nivells de comprensió lectora, sense la seva existència.  
Ha estat una aposta estratègica amb resultats excel·lents.  
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                      L’EXPERIÈNCIA PIONERA DEL CLUB LF   
 
 
Es va crear  al gener de 2005, i el mes de  juny fem la primera sessió. Es crea 
en col·laboració amb ASDIVI ( Associació de Disminuïts psíquics i físics de 
Viladecans). També volia col·laborar i formar part CAVIGA, el taller-escola per 
a  disminuïts i  aporta assistents.  
 
Actualment, ASDIVI ja no forma part del projecte. Ho fem  amb CAVIGA 
(Escola – Taller de Castelldefels-Viladecans-Gavà). 
 
Va adreçat a joves i adults , majors d’edat, que ha n superat l’ensenyament 
reglat  amb discapacitat psíquica però amb habilitat lectora. 
 
 
L’objectiu és consolidar l’habilitat lectora de persones amb molt de risc perdre- 
ho fàcilment i anar avançant per integrar els membres de LF en altres clubs de 
lectura, no LF. 
Des del 2005 fins a l’actualitat el nombre de participants ha oscil·lat entre 12 ó 
20 participants, 
Durant el curs 2012/2013 comptem amb divuit participants. 
 
La metodologia de treball és la següent : ens trobem 2 cops al mes durant el 
curs escolar. I es treballen les 15 ó 20 pàgines llegides  a casa des de la sessió 
anterior. Treballem la comprensió lectora  i assimilació de coneixements. Per 
complementar la sessió es realitzen altres tasques com la consulta de fons 
documental o continguts digitals, amb l’objectiu de millorar la comprensió 
lectora. 
 
Un cop l’any també comparteixen les seves impressions amb els autors.Hem 
compartit tertúlia amb la Fina Niubó, amb la lectura El nou món de la Sandy… I 
amb la Núria Martí amb les novel·les Les mateixes estrelles i Trampa de foc. 
L’encontre amb l’autor és un estímul i un motiu més d’inclusió social, igual que 
la resta de clubs ells també tenen trobades amb els autors.  
 
Durant els primers anys només feien tres lectures anualment, una lectura per 
trimestre però ha calgut posar una lectura més. Actualment fem una lectura per 
trimestre i comencem un altre.  
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El  treball amb discapacitats és molt dur i reconfortant, costa avançar però el 
resultat és molt satisfactori, hem assolit els objectius.  
Hem aconseguit  :  
 

� Major ús dels serveis bibliotecaris, no tant sols el dia de la trobada, 
assisteixen a activitats de la biblioteca  

 
� han millorat en 15% la seva comprensió lectora, llegeixen a diari. 

 
� El ritme lector ha augmentat considerablement, llegeixen més 

paraules/minut 
 

� En les activitats teatrals del centre ocupacional, els participants del club 
aconsegueixen millors papers, amb més text.  

 
� estem integrant  un col·lectiu a la societat a través de la biblioteca 

pública 
 
 
 
L’experiència, pionera en tot l’Estat, ha estat reconeguda a les jornades 
professionals :  
 
 

• CANO JURADO, Miguel . “Llegir, esforç i integració :  L'experiència del 
club de lectura de la Biblioteca de Viladecans, en funcionament des del 
2005, amb discapacitats intel·lectuals. [ document en línia] a 
http://www.cobdc.org/jornades/JLF/jie_12-2010/programa.html [darrera 
consulta : 24/4/2012]    

 
• LÓPEZ CUADRA, Remei. “ Un pas + enllà” al curs  Generant oportunitats 

per les persones- Bones Pràctiques.  Escola d’Hivern-Facultat de 
Biblioteconomia (7 ena edició 2011)   

 
• Tertúlies LF a Ràdio Estel sobre la Lectura Fàcil al Pla Nacional de 

Foment de la Lectura. [document en línia] a 
http://www.lecturafacil.net/news/item?item_id=51177 [darrera consulta 
24/4/2012] 

 
 



BONES PRÀCTIQUES – LECTURA FÀCIL – 2012  

Biblioteca de Viladecans                                                                                                                                      19 

 
 
                           ELS ALTRES CLUBS LF A VILADECANS   
 
 
Club del Servei de Rehabilitació Comunitària – St. Joan de Déu 
 
Va començar el seu camí fa uns deu anys, l’objectiu era inicià una integració en 
la comunitat, sortir del centre, mostrar als malalts que podien utilitzar tots els 
serveis del municipi.  Arrel d’una visita organitzada per als malalts del centre  
va sorgir la possibilitat d’iniciar un club de lectura. Finalment la possibilitat es va 
convertir en un projecte i ràpidament en una realitat : es va iniciar el nou club, 
amb periodicitat mensual, d’octubre a maig.  
 
En un principi només necessitaven l’espai de la biblioteca, l’objectiu dels 
professionals era integrar-los en l’ús del servei. Els professionals de salut 
mental triaven les lectures, narracions curtes, articles de premsa, etc.  
Mica en mica, s’estretaven llaços entre biblioteca i el centre de rehabilitació i  
els professionals bibliotecaris van fer arribar les lectures de Lectura Fàcil.  
 
Va adreçat als usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària-St. Joan de 
Déu- Viladecans.  
Els professionals del centre trien els usuaris que participen, són majors d’edat, 
amb formació i sense. En aquests moments hi ha dos grups. 
 
Algunes de les persones tenen un bon nivell de formació i una capacitat 
intel·lectual elevada i han passat a formar part del club de lectura d’adults. 
 
 
La metodologia és la següent, amb periodicitat setmanal des de l’octubre fins al 
maig, treballen a través de la lectura  realitzada individualment a casa i després 
comenten les impressions, opinions, per acabar la sessió amb una lectura 
conjunta en veu alta d’un dels capítols.  
 
 
La col·laboració amb el centre de rehabilitació ha estat una mostra de la 
capacitat integradora de la Biblioteca Pública. La de Viladecans, va ser una de 
les primeres biblioteques en acollir a grups de malalts mentals, l’experiència era 
tant innovadora que durant la cel·lebració del dia de la Salut Mental de 2002, es 
va participar en una taula rodona radiofònica on es va exposar la col·laboració i 
l’èxit del projecte.  
Els participants de la tertúlia han augmentat la seva rapidesa i comprensió 
lectora, llegeixen més paraules per minut, tenen major concentració i capacitat 
retentiva. I sobretot, els ajuda en la millora de la seva malaltia.  
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Club de Lectura Fàcil – Integració d’immigrants 
 
 
 
Càritas-Viladecans fa molts anys que té un programa d’alfabetització per a 
persones immigrants .  
Des de la inauguració  de la Biblioteca, Càritas ha estat un agent local 
fonamental i amb qui hem col·laborat en moltes ocasions, hem compartit grups 
de treball, etc., hi hagut un alt grau de complicitat, suport i compartim objectius.  
 
Fa un any dintre del curs d’alfabetització van decidir crear clubs de lectura 
utilitzant els materials de Lectura Fàcil. Van crear dos clubs d’aprenentatge de 
la llengua  catalana, conduïts per professionals de l’educació jubilades.  
 
La metodologia utilitzada és la lectura individual i una trobada mensual per 
intercanviar opinions.  Les sessions es realitzen a la seu de Càritas a 
Viladecans, la biblioteca col·labora en l’assessorament per la tria de les lectures 
i préstec del fons documental. 
 
La valoració és positiva, els materials han servit per millorar l’ús oral de la 
llengua catalana en dones magrebines amb un nivell d’alfabetització baix.  
 
 
 
 
 
 
Club de Lectura Fàcil- Aprenentatge del català 
 
Amb l’objectiu de millorar i avançar en els coneixements de la llengua  
catalana, els responsables del Centre de Normalització Lingüística van crear el 
club de lectura per l’aprenentatge del català.  
 
Actualment tenen tres grups, són conduïts per dues voluntàries, triades pel 
professorat del CNL. Els alumnes també són seleccionats pel professorat del 
mateix centre. 
 
La col·laboració de la Biblioteca ha consistit en cedir l’espai per realitzar la 
tertúlia i les obres LF per realitzar la tertúlia. 
La valoració ha estat molt satisfactòria ja que s’han assolit els objectius de 
millora en l’ús oral i escrit de la llengua catalana.  
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Club de Lectura Fàcil – Alfabetització Gent Gran  
 
 
La col·laboració amb els casals d’avís a través del departament de Gent Gran 
de l’Ajuntament sempre ha estat un treball continuu des de que es va inaugurar 
la biblioteca, exposicions, visites, etc. Però hi havia un aspecte en el que no 
havien col·laborat: els clubs de lectura. I van trobar la col·laboració en les 
classes d’alfabetització de dones de més seixanta anys.  
 
La metodologia és la següent : utilitzen la lectura seleccionada com guió de 
treball de contingut de matèries, treballen  la comprensió lectora a través de la 
lectura en veu alta per rotació. La sessió de club la fan setmanalment i un cop 
al mes venen a la biblioteca per realitzar la sessió, i s’aprofita per fer el canvi de 
lectura triada.  
 
En acabar el curs, al mes de juny, reben un certificat d’aprofitament, signat per 
l’Alcalde, en un acte presidit per la Regidora de Gent Gran.  
 
La valoració és molt positiva, per motius històrics la gent gran ha tingut 
dificultats per la formació, actualment tenen l’oportunitat d’accedir a un procés 
d’alfabetització i és ben aprofitat.  
 
A la biblioteca li ha donat un valor afegit : ha format part del procés d’accés a la 
informació de persones que per motius històrics van perdre el dret d’accedir al 
coneixement i ara, gràcies als materials de Lectura Fàcil han pogut aprendre a 
llegir, amb un ritme de lectura i comprensió lectora.  
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                                 CONCLUSIONS 
 
 
Els materials de Lectura Fàcil a la Biblioteca de Viladecans compleixen la seva 
funció de cohesió social amb tots els col·lectius que els necessiten per millorar  
l’accés a la societat del coneixement, a través d’ells han millorat el ritme lector i 
la comprensió lectora, per tant assoleixen la competència lectora i accedeixen a 
continguts que fins ara no podien per no saber llegir.  
 
A una societat del segle XXI, tecnificada, amb una crisi econòmica global i 
greu, on tots els resultats de serveis són valorats amb criteris economicistes, 
les persones anb baix nivell de formació, els escolars amb problemes de 
comprensió lectora, tenen un alt risc de ser exclosos de la formació, de la 
societat del coneixement.  
Les obres adaptades amb materials de Lectura Fàcil són fonamentals per 
consolidar i avançar en comprensió lectora, en el gust per llegir, i descobrir el 
món, el coneixement. En l’actual societat tecnificada, en crisi i valoracions 
economicistes, tenir recursos que ajudin a trencar barreres en la formació de 
les persones són recursos ben valorats, la millor inversió que es pot fer en 
polítiques públiques de Foment de la Lectura.  
Els resultats i les millores socials són un bé per a tots i totes les ciutadans a 
llarg i curt termini.  
 
Amb el primer  club de Lectura Fàcil per a discapacitats intel·lectuals, del que 
van ser pioners,  quan el  vam crear poc podiem imaginar que ens ajudaria a  
assolir la nostra missió de biblioteca pública :  
“facilitar l’accés a la informació”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remei López  
Directora-Biblioteca de Viladecans 
 
 
Viladecans, 16 de  novembre  de 2012 
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                                  8. ANNEXOS 

CLUB DE LECTURA FÀCIL 
Tertúlia amb: Fina Niubó 
Viladecans, 10 de Juny 2010 
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CLUB DE LECTURA 
Tertúlia amb: Fina Niubó 
Viladecans, 10 de Juny 2010 
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CLUB DE LECTURA 
Tertúlia amb: Nuria Martí 
Viladecans, 8 de Juny 2011 
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CLUB DE LECTURA 
Tertúlia amb: Nuria Martí 
Viladecans, 8 de Juny 2011 
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CLUB DE LECTURA 
Tertúlia amb: Nuria Martí 
Viladecans, 3 de Maig 2012 
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CLUB DE LECTURA 
Servei de Rehabilitació Comunitària -  St. Joan de Deu 
Viladecans 
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Club de Lectura de Gent Gran – Casal de Can Pastera  
 


