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Objectiu. Millorar el foment de la lectura amb la inclusió 
com a activitat oberta a tothom dels clubs de lectura 
fàcil 
 
Objectiu: .     

 
 

• A partir del 2010 ens proposem l’objectiu d’iniciar clubs de lectura fàcil  
     en llengua catalana i des de la Biblioteca es planteja una programació   
     trimestral a partir del mes d’abril de 2010  

 
 
 

Metodologia. Conèixer les necessitats del territori 
 
Reunió informativa: 
 

• Contacte amb el grup de treball de Lectura Fàcil. 
• Reunió informativa i de contacte amb entitats interessades 
• Detecció de necessitats i creació de grups 

 
 
 
Creació de grups. Què tenim de singular 
 
Grup segons els perfils  
 

• Persones amb .una comprensió de català bàsic 
• Persones castellano parlants afiliades a la ONCE  
• Activitats complementàries d’animació a la lectura 
 
 

L’evolució del grup.  
 
2011. L’evolució i adaptació a noves necessitats  
 

•  Creació del grup de lectura i conversa 
 

. 
 

 

FEM LECTURA FÀCIL 
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Objectiu: .     
 
 

• A partir del 2010 ens proposem l’objectiu d’iniciar clubs de lectura fàcil  
     en llengua catalana i des de la Biblioteca es planteja un programació   
     trimestral a partir del mes d’abril de 2010  
      
• Comencen dos grups. 

 
 

1. Amb aquesta finalitat s’inicia com a objectiu el treball amb les persones 

amb dificultats lectores en llengua catalana i des de la Biblioteca es 

planteja un programa a través dels clubs de lectura fàcil que veuen el 

seu començament  el mes d’abril de 2010 amb la formació un grup 

d’unes vuit o deu persones i que continuen a la tardor amb dos grups 
 

2. Tarragona ciutat no ha tingut fins ara cap iniciativa semblant i es detecta 

una  manca d’oferta en aquesta línia en les comarques més properes al 

nostre territori. 

 

3. Com a punt de partida tenim subscrit un conveni de col·laboració amb el 

Centre de Normalització Lingüística que volem renovar i continuar en la 

línea de col·laboració. 1 

 

 

Metodologia. Conèixer les necessitats del territori 
 
Reunió informativa: 
 

• Contacte amb el grup de treball de Lectura Fàcil. 
• Reunió informativa i de contacte amb entitats que considerem 

potencialment interessades (escoles d’adults, organismes i entitats vinculats 
amb formació permanent, etc.) 

• Detectem necessitats 
 

 

 
                                                 
1 La finalitat del conveni tot i que no te com a objectiu treballar la lectura fàcil és potenciar el 
conéixement i l’ús social del català entre la població de la ciutat de Tarragona 
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Contacte amb el grup de LF 
 

 
Demanem assessorament per la realització de les activitats al grup de LF de 

Barcelona i es va acordar una reunió informativa el 7 d’abril a càrrec Carme 

Mayol i Mireia Estapé  oberta a tothom adreçant-nos als responsables de 

col·lectius de la ciutat que pensàvem que hi podien estar interessats i donar-los 

a conèixer la tasca de la Lectura Fàcil. 

 
 

Reunió informativa: 

 

Es fa la convocatòria pels canals habituals de la Biblioteca (Web, Facebook, 

agendes pròpies i agendes culturals de la ciutat i territori d’influència, etc.), la 

xarxa ciutadana Tinet i mitjans de comunicació. 

 

De fet, la difusió es considerada una eina clau especialment perquè es tracta 

d’arribar a persones i col·lectius molt diversos. En conseqüència iniciem 

tasques concretes per arribar a col·lectius susceptibles de necessitar 

complementar la lectura ajudada com son les institucions de formació d’adults, 

Escoles d’adults, Plans d’entorn i Consorci de Normalització Lingüística i 

ONCE. 

 

En el context de la Lectura Fàcil de qui hem tingut més implicació és del 

Consorci de Normalització Lingüística amb qui tenim subscrit un conveni de 

col·laboració. En el marc dels seus cursos, es difonen les programacions de 

lectura fàcil de la Biblioteca, tot explicant els beneficis de la participació en 

aquestes iniciatives. 

 

 
Detectem necessitats 
 

Del total de persones inscrites es creen dos grups inicials bàsicament formats 
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per persones sud-americanes amb coneixements molt bàsics de català un de 

més bàsic i un altre de més avançat. 

 

 
 
Creació de grups. Què tenim de singular 
 
Grup segons els perfils  
 

• Persones amb una comprensió de català bàsic 
• Persones castellano parlants afiliades a la ONCE  
• Activitats complementàries d’animació a la lectura 
 

 
Persones amb una comprensió de català bàsic  
Amb aquest perfil comencem el primer grup amb persones immigrants 

procedents d’ Amèrica del Sud, la majoria estudiants de català procedents del 

Consorci de Normalització Lingüística. Inici de dos grups, el grup l’inicial i el 

grup Antaviana amb un total de 25 persones inscrites 

Alguns del llibres que hem llegit 

 

 

Persones afiliades a la ONCE: 

Tarragona té seu de l’ONCE. A la seu de l’ONCE hi ha biblioteca i club de 

lectors constituït on comenten llibres que llegeixen en braille o bé n’escolten 

l’audiollibre. Tenim dues persones invidents que demanen poder pertànyer al 

club de lectura fàcil de la Biblioteca Pública de Tarragona per tal de llegir també 
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en català ja que la major part dels llibres en braille que ells llegeixen són en 

castellà. 

 Recordem el que diuen els principis establerts a El Manifest de la IFLA 
sobre la biblioteca multicultural. 
 
Tot individu de la nostra societat global té dret a tot el ventall de serveis bibliotecaris i d’informació. Per 
tractar la diversitat cultural i lingüística les biblioteques haurien de: 
-servir a tots els membres de la comunitat sense cap discriminació per raons de caire cultural o lingüístic. 
-proporcionar informació en les llengües i escriptures apropiades 
-donar accés a un ampli ventall de materials i serveis que reflecteixen totes les comunitats i necessitats. 
-utilitzar un personal que reflecteixi la diversitat de la comunitat i que estigui format per treballar amb 
comunitats diverses. 
 

D’acord amb aquest principis adaptem les lectures programades al braille 

mitjançant la responsable del club de lectors de la ONCE i durant el curs 2010 -

2011 hem integrat aquestes persones al grup llegint uns en format braille i els 

altres la lectura habitual. Aquest treball ens permet desenvolupar el treball 

d’inclusió social vinculat al de promoció de la ectura 

 

Activitats complementàries d’animació a la lectura 
 

1. Activitats adreçades a la integració i a la socialització mitjançant clubs 
de lectura i clubs de lectura fàcil 
Com a activitat complementària dels clubs de lectura hem fet el primer recital 

poètic a la BPT2. Hi han participat membres dels clubs de lectura d’adults i 

membres dels clubs de lectura fàcil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Primavera poètica a la Biblioteca Pública de Tarragona (2010) 
https://picasaweb.google.com/104012159849720727653/RecitalPoesiaDimecresTarda13Abril# 
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 Les persones invidents del club també hi han pres part. Aquí en teniu una 
mostra 
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2. Activitats adreçades a la dinamització lectura de tipus transversal i que 
integren persones d’edats diverses 
 

Amb aquest objectiu hem presentat l’activitat d'animació a la lectura  
 
 
Et convidem a escoltar un relat màgic: El tresor de la nit de Nadal, 
de Pep Coll i a participar-hi  
Per a grans i petits lectors amb alguna dificultat en la lectura 
 
29 de novembre de 2010 

 
 

 

.  

 
L’evolució del grup.  
 
2001. L’evolució i adaptació a noves necessitats  
 

•  Creació del grup de lectura i conversa 
 
Un pas més en l’evolució de la coneixença de la llengua és poder trobar espais i 
persones per a practicar-la. A partir del 2011 i com  a una evolució del grup més 
avançat de lectura fàcil hem vist la necessitat d’oferir aquest espai a les persones que 
presenten un perfil més avançat en el domini lingüístic. El grup de lectura i conversa 
ofereix aquest servei. Llegim breus textos d’actualitat que permeten introduir un tema 
per a la conversa. El grup és limitat per tal de donar-hi la màxima participació a les 
persones inscrites. La publicitat es fa conjunta amb els grups de lectura fàcil per tal de 
que s’hi vegi el vincle. 
 
 

Vegeu-ne els reclam 
 
PARLAR EN CATALÀ. T’ho posem fàcil! 

Vols parlar més en català i et falta una mica d’empenta?. Al club 
de lectura fàcil llegim llibres en veu alta i comentem allò que no 
entenem. 
Els títols que llegirem són: 
La Volta al món en 80 dies; L’Illa del tresor; El Llibre de la 
selva; Les aventures de Tom Sawyer; una mica de poesia i 

algun llibre molt i molt pràctic. 
Què et sembla?. T’animes a formar part del grup?. 
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Novetat! Grup de lectura i conversa en català 
“Un espai per a conversar” 

 
A la Biblioteca Pública de Tarragona tenim un grup de 
lectura fàcil on es fa bàsicament lectura en veu alta de 
textos literaris per tal de ser una ajuda en l’aprenentatge del 
català i està adreçat a persones amb algunes dificultats 
lectores 
Un pas més en l’evolució de la coneixença de la llengua és 
poder trobar espais i persones per a practicar-la. El grup de 
conversa ofereix aquest servei. Llegim breus textos 
d’actualitat que permeten introduir un tema per a la 

conversa. El grup és limitat per tal de donar-hi la màxima participació a les persones 
inscrites. 
Us hi voleu apuntar?. Són dues sessions mensuals (dos dimarts) de 18 a 19h).  
Dimarts Octubre: 4 i 18 
Dimarts Novembre: 8 i 22 
Dimarts Desembre: 13 i 20 

 
 
  


