SUMEM VEUS:
LECTURA SENSE BARRERES
DOSSIER

Projecte per a la programació estable d’accions
de promoció de lectura a joves i infants discapacitats.

Tortosa, setembre de 2011

1

ÍNDEX...

Introducció

Pàg. 3

Objectius

Pàg. 5

Metodologia

Pàg. 6

Avaluació

Pàg. 8

Recull de premsa

Pàg. 10

2

INTRODUCCIÓ...

Sumem veus: Lectura sense barreres és el títol que explica el
projecte impulsat per la biblioteca Marcellí Domingo de Tortosa. Es tracta d’un
programa de voluntariat que té per objectiu acostar les persones amb
discapacitat intellectual a la lectura i al món dels llibres.
Les persones amb discapacitat mental són aquelles que tenen una
capacitat intellectual inferior a la resta i que han sofert un nivell d’adaptació a
la societat inferior al que es considerat normal.
És per aquest motiu que volem contribuir a millorar la integració d’aquest
collectiu perquè necessiten que coneguem i prenguem consciència de quines
són les seves necessitats, enlloc de mirar cap a una altra banda, i poder així,
entre tots, ajudar-los i fer-los la vida més fàcil ajudant-los a fer un pas més en
el procés de normalització d’aquest collectiu.
Participants i monitors, amb la collaboració de voluntaris de la
biblioteca, realitzen sessions de lectures collectives: monitors i voluntaris posen
veu i donen forma al text per a fer-lo accessible a tothom, ja que sense aquest
suport dels altres, l’activitat lectora estaria fora del seu abast.
Aquesta proposta es duu a terme amb els membres del Centre
Ocupacional Icària de l’EMD de Jesús i del Centre d’Educació Especial de
l’Escola Verge de la Cinta de Campredó, que dues vegades per setmana venen
a la biblioteca per realitzar aquesta i altres activitats (com aprendre a moure’s
per Internet o conèixer més serveis que ofereix la biblioteca).
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Les lectures s’escullen entre una selecció de llibres de lectura fàcil i que
són adaptats per a persones amb problemes de comprensió lectora, a més a
més s’estableix un Club de Lectura Fàcil que permet la integració social d’aquest
collectiu amb risc d’exclusió.
Pensem que l’intercanvi d’experiències entre els nostres voluntaris i els
participants de l’activitat ha estat molt enriquidora per les dues bandes ja que
s’han creat vincles afectius que no podem passar per alt, i hem aconseguit obrir
les portes de la biblioteca a un públic nou fins ara discriminat per la societat i la
mateixa família.
Actualment la biblioteca Marcellí Domingo, compta amb més d’una
vintena de voluntaris que collaboren en diferents activitats i gràcies als quals
podem dur endavant tasques d’extensió bibliotecària com la del projecte

Sumem veus: Lectura sense barreres, que ens ha permès fidelitzar alguns
usuaris que abans de portar a terme aquesta iniciativa desconeixien la
biblioteca i els seus serveis i que ara en fan un ús també a títol individual.
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OBJECTIUS...

Objectiu General: donar a conèixer i aprofitar els recursos que ofereix
la biblioteca pública i fomentar el gust per la lectura a collectius amb
discapacitats.

Objectius específics:
•

Crear i consolidar hàbits de lectura.

•

Garantir l’accés a la informació a tota la població.

•

Crear vincles entre la biblioteca pública i les diferents
associacions i entitats que treballen amb discapacitats.

•

Promocionar i difondre els serveis que ofereix la biblioteca per
despertar la curiositat i el desig d’utilitzar-los.

•

Reduir les diferències culturals i educatives de la població dels
diferents grups, proporcionant a tothom un accés senzill a la
informació i a la cultura.

•

Racionalitzar al màxim els recursos bibliotecaris disponibles
oferts, mitjançant aquest i altres projectes i demostrar la
rendibilitat social dels serveis bibliotecaris.

•

Conscienciar a la població de les mancances i necessitats
d’aquests collectius.

•

Ajudar a aquestes persones a fer ús dels serveis de la biblioteca
i fomentar punts de trobada amb la resta de la població, per tal
de millorar la integració social.
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METODOLOGIA.....

Per tal de començar a posar en marxa el projecte Sumem Veus:

Lectura sense barreres, el primer pas que vam donar va ser contactar amb
les associacions i entitats que treballen amb ells per poder establir lligams
directes amb els usuaris GEIS (Grup d’Entitats d’Iniciatives Socials). En una
segona fase, vam contactar amb el Patronat de Serveis Socials, que ens va
ajudar a donar a conèixer aquest servei. Seguidament van començar les
reunions amb el Cap de Serveis de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre,
amb la directora de l’Escola d’Infermeria de les Terres de l’Ebre, amb el Collegi
de farmacèutics i el responsable del Servei d’Atenció Primària fet que ens ha
permès donar a conèixer aquest nou servei al màxim nombre de persones
possible.
Una vegada hem arribat al collectiu que ens interessa, organitzem amb
els responsables dels grups i els voluntaris de la biblioteca,les sessions de
treball que duran a terme i establim un calendari que podeu consultar als
annexos de la memòria del projecte que us adjuntem. Les sessions van
encaminades a conèixer la biblioteca i els serveis que ofereix, es programen
activitats per a aprendre a moure’s per Internet i porten a terme el taller de
Lectura Fàcil, on entre tots els assistents, voluntaris responsables de grup, es
realitza la lectura en veu alta d’un fragment o d’una obra seleccionada
anteriorment.
Per tal de desenvolupar l’activitat formarem grups reduïts en funció del
grau d’afecció i seguint aquesta divisió, cada dimarts un grup de discapacitats
mentals moderats i un altre de lleugers fan una visita a la biblioteca. El grup de
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discapacitats mentals lleugers (sense monitor que dirigeixi l’activitat) va a la
secció d’adults i consulta documents, mentre que els moderats (amb monitors
que collaboren amb els bibliotecaris) van a la secció infantil on es realitzen
l’activitat de l’hora del conte, veuen vídeos i fan sessions de verbalització i
dibuix.
Les lectures realitzades, les treballem de maneres diferents, segons sigui
el nivell mitjà del grup ja que, per exemple, un llibre d’imaginació té un fil
argumental que és difícil de seguir per a aquests usuaris, i, per tant, necessita
algun tipus de suport (ja sigui presentant abans els personatges, mostrant
imatges de suport, o explicar el conte a dues veus, tal com vam fer nosaltres).
Un cop acabada la lectura dels llibres es duen a terme sessions de
verbalització entorn de la temàtica de la lectura. Aquestes sessions les
realitzàvem mitjançant preguntes que els fèiem nosaltres i els seus monitors.
En el nostre cas, vam observar que en un mateix grup hi havia diferents
personalitats: alguns usuaris eren molt extrovertits, feien moltes preguntes,
interrompien constantment la lectura, fins i tot s’aixecaven de la cadira;
d’altres, en canvi, no hi participaven, i, per tant, calia motivar-los a parlar tot
fent-los preguntes, mostrant-los més de prop el llibre, etc. De vegades la
conversa es desviava cap a altres assumptes i nosaltres intentàvem reconduirla, però mai fent-los callar, ja que el més important és que verbalitzin les seves
idees.
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AVALUACIÓ...

L’avaluació d’un projecte d’aquestes característiques s’ha de fer
conjuntament amb el centre o associació amb què hem collaborat. D’aquesta
manera s’aconsegueix una doble perspectiva, és a dir, tant la vessant
bibliotecària com la vessant pedagògica.
Els vam demanar que ens expliquessin quin profit treien els discapacitats
mentals de les visites a la biblioteca. Tots els monitors van coincidir en el fet
que aquesta no és una activitat terapèutica, sinó més aviat normalitzadora i
integradora. Les accions que comporta la visita a la biblioteca, com ara sortir de
l’edifici del taller, estar en silenci en un espai concret durant un temps o
compartir un mateix lloc amb altres persones, fan que els usuaris s’integrin i
adquireixin hàbits de comportament.
Respecte a això, els monitors van matisar que no tots els discapacitats
mentals responen de la mateixa manera a aquesta activitat i que, de fet, per al
grup de discapacitats mentals lleugers, que són més autònoms, l’experiència és
molt més profitosa que no pas per al grup de moderats, que necessiten
monitor. I fins i tot van especificar que dins d’un mateix grup, hi ha usuaris que
aprofiten el servei més que els altres.
Un dels aspectes que van considerar més positius van ser les sessions de
verbalització realitzades després de cada lectura, ja que reconduíem els usuaris
cap a la matèria de la lectura en comptes de deixar que es desviessin.
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En general creiem que ha estat una experiència doblement positiva, ja
que ha enriquit tant als usuaris d’aquest nou servei com als nostres voluntaris
que s’han ofert a collaborar amb aquesta iniciativa i en realitat, també aquest
era un dels nostres objectius inicials: prendre consciència de les necessitats
especials que tenen aquest collectiu i ajudar-los a sentir-se una mica més part
del nostre dia a dia. I el fet que millor prova el bon resultat obtingut amb
aquesta iniciativa ha estat el fet de constatar que ara, molts membres que han
utilitzat aquests servei, ara venen a la biblioteca pel seu propi peu, fent-ne un
bon ús i gaudint de les nostres installacions i participant de les nostres
activitats com qualsevol altre usuari.

Club de Lectura Fàcil- Icària

Club de Lectura Fàcil- Camp-redó

Club de Lectura Fàcil- Icària

Activitats a Internet

IMATGES DELS CLUBS DE LECTURA FÀCIL PER A DISCAPACITATS
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RECULL DE PREMSA...
.
Font:
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/-/8-articles/181735-lectura-facil-a-tortosa.html

Lectura fàcil a Tortosa
16/06/10 02:00 - JORDI DURAN

Des de fa un parell d'anys, la biblioteca Marcel·lí Domingo, de Tortosa, participa
en un pla pilot de foment de l'anomenada lectura fàcil. L'objectiu del projecte és posar a
l'abast dels col·lectius que tenen dificultats per a la comprensió lectora grans títols de la
literatura universal o obres divulgatives de tota mena escrites mitjançant un llenguatge
planer. Els llibres de lectura fàcil estan redactats amb paraules senzilles, amb frases
d'estructura lògica, amb descripcions cronològiques dels esdeveniments... En fi, que
posen en pràctica allò tan sabut i tan difícil alhora: construir textos clars, breus, senzills,
concisos... tal com recomanen tots els llibres d'estil del món mundial. Segons les dades
que facilita l'Associació Lectura Fàcil, es calcula que un 30% de la població té
dificultats lectores, una xifra que en segons quina mena de textos, com ara en els de
caire jurídic, s'incrementa sensiblement. La iniciativa de la biblioteca tortosina és una
història d'èxit. Fins al moment s'han format una tretzena de grups de lectura fàcil arreu
de la ciutat. Són grups de tipologia diversa. N'hi ha d'integrats per persones estrangeres
que estan en procés d'aprenentatge de la llengua catalana, n'hi ha de gent gran, de
persones que tenen alguna mena de disminució... Al llarg de l'any són centenars els
exemplars que presta la biblioteca a aquests lectors novells o veterans que gràcies a la
lectura fàcil poden accedir a obres literàries tan diverses com L'odissea o Moby Dick.
En la cloenda del curs 2009-2010, celebrada recentment, es va donar a conèixer que la
Generalitat de Catalunya ha volgut premiar la implicació de la biblioteca Marcel·lí
Domingo en aquest àmbit, i li ha ofert quatre activitats de promoció de la lectura que
s'hauran de desenvolupar al llarg del nou curs, amb l'objectiu d'ampliar i consolidar la
tasca iniciada a partir del pla pilot.
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FONT: http://www.lecturafacil.net/news/item?item%5fid=10093
La Lectura Fàcil a l’Escola d’Hivern 29 de gener de la
UB i a l’Escola D’estiu de la UB 15 de juny
El 29 de gener s'inaugurarà la 6a edició de l'Escola d'Hivern de la Biblioteca
Pública, a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB.
L'Escola d'Hivern és una activitat de formació per al personal de les biblioteques públiques
de Catalunya, que inclou sis cursos reconeguts per la Universitat de Barcelona com a cursos
d'extensió universitària.
El dimarts 2 de febrer, dins el curs "La biblioteca com a dinamitzadora social",
Irene Prades, directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa exposarà la
Bona pràctica "Biblioteca sense parets: biblioteca pública i discapacitats"; i Imma Casals,
directora de la Biblioteca Casacuberta de Badalona parlarà del projecte "Llegim Junts:
Servei de lectura i narració de contes als centres d'avis i discapacitats físics i psíquics de
Badalona".
L'Associació Lectura Fàcil també hi serà present amb un estand per donar a
conèixer la seva activitat i els llibres de Lectura Fàcil.
La 6a edició de l'Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública s'inaugurarà el 29 de
gener a les 10h, amb les conferències "Inmigrantes, lectura y biblioteca pública", a càrrec
d'Hilario Hernández, director de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, i "Joves lectors i
escriptors, avui", a càrrec de Daniel Cassany, professor de la Universitat Pompeu Fabra.
L'Escola d'Hivern és organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB.
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FONT: http://lamarfanta.blogspot.com/2010/03/la-biblioteca-de-torrtosa-presenta-el.html
La biblioteca de Tortosa presenta el nou servei de préstec i
lectura a domicili
Escrit per Gustau Moreno el dia 24.3.10 // 0 comments

[Nota de premsa] La Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa ha acollit la presentació del servei de
préstec i lectura a domicili, una nova prestació que esdevé de la col·laboració entre l'Ajuntament de
Tortosa, el Servei d'Atenció Primària de l'ICS i les oficines de Farmàcia de Tortosa. Aquest servei està
dirigit a les persones que tinguin problemes de mobilitat reduïda, a les que tenen problemes de visió i
també a les persones ingressades als hospitals i als geriàtrics. La presentació ha estat a càrrec del
regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, Joan Caballol, de la directora de la Biblioteca Marcel·lí
Domingo, Irene Prades, i del director dels Serveis Territorials de Salut de la Generalitat de Catalunya a les
Terres de l'Ebre, Ismael Roldán.

La Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa compta actualment amb un equip de més de 20 voluntaris i
voluntàries inscrits que s'ocupen en tasques de caràcter solidari adreçades a persones que tenen
problemes de mobilitat o de visió, i també per a residents en hospitals i geriàtrics. La directora de la
Biblioteca Marcel·lí Domingo ha explicat que per accedir a la prestació d'aquest servei només cal disposar
del carnet de soci de la Biblioteca (d'immediata tramitació i totalment gratuït) i posar-se en contacte amb
les dependències de la mateixa per fer-ne les comandes.

"Aquest es el fruit d'una bona col·laboració entre institucions -ha dit Joan Caballol- i tot un exemple de
treball entre les administracions i la societat civil". Així, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa ha
volgut agrair al director dels Serveis Territorials de Salut la implicació i sensibilitat del seu departament
vers les dinàmiques i les iniciatives de la biblioteca municipal de la ciutat, Per la seva banda, Ismael
Roldán s'ha mostrat molt satisfet per la realització d'aquest projecte "adreçat -ha dit- a una bona part de la
ciutadania de la qual nosaltres en som responsables com són els pacients". Roldán ha valorat també molt
positivament la gran difusió que els metges de família poden fer d'aquest servei, ja que són ells els qui
tenen contacte primer i directe amb els malalts. El director dels Serveis Territorials de Salut ha explicat,
així mateix, la propera posada en marxa d'una iniciativa de les oficines de Farmàcia per convertir-les en
dipòsits de llibres per a que els usuaris puguin deixar i recollir llibres o material audiovisual als mateixos
establiments farmacèutics
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Notícia al Diari EL Punt dimecres 16 de juny de 2010
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FONT: http://bibliotecamarcellidomingo.blogspot.com/2010/05/cloenda-de-pla-pilotde-lectura-facil.html

Cloenda del Pla Pilot de Lectura Fàcil a la Biblioteca
Marcellí Domingo.
El dia 11 de maig tingué lloc a Tortosa la cloenda del Pla Pilot de Lectura Fàcil iniciat el
març del 2009. La reunió havia estat convocada per Carme Mayol, de l’Associació Lectura
Fàcil, responsable del desenvolupament del Pla, que hi assistí acompanyada de Joana
Casas Poves de la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat.
Una nombrosa assistència, més de vint persones, encapçalada per la Directora de la
Biblioteca Irene Prades i la responsable de la coordinació dels clubs Maribel Alqueza
participà activament al llarg de gairebé dues hores, intercanviant experiències, oferint
propostes i també formulant preguntes. Alguns dels assistents era la primera vegada que
connectaven amb l’Associació, per la qual cosa es presentà un cop més el projecte i
s’insistí en la idoneïtat d’aquestes publicacions per impulsar la lectura entre segments de
població amb dificultats de comprensió lectora. La reunió finalitzà amb una invitació de
l’Associació Lectura Fàcil a un cafè amb pastes a tots els presents.
La valoració global del desenvolupament del Pla Pilot a Tortosa és molt positiva, la
implicació en primer lloc de la biblioteca, i la dedicació i l’entusiasme dels professionals del
món de la docència, del personal adscrit a l’àmbit d’assistència social i dels voluntaris que
hi han col•laborat han aconseguit la creació i desenvolupament de molts clubs de Lectura
Fàcil (13), de diverses tipologies, que han funcionat amb un excel•lent nivell d’eficàcia. Ha
estat el municipi que millor resposta ha donat al Pla Pilot.
L’Associació Lectura Fàcil ha considerat oportú premiar la bona feina feta regalant a la
Biblioteca un lot de les noves publicacions LF, també es regalà un llibre i una bossa LF a
cada un dels assistents a la reunió.
Per la seva part la Generalitat de Catalunya també ha volgut premiar a la Biblioteca
Marcel•li Domingo oferint-li diverses activitats de promoció lectora que s’hauran de
desenvolupar al llarg del nou curs; l’objectiu d’aquesta nova actuació serà la d’ampliar i
consolidar la tasca iniciada a partir del Pla Pilot de LF.

Imatge de la Cloenda CLF. Sala polivalent de la Biblioteca Marcel·lí Domingo
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Publicació a un diari local La Veu de l’Ebre del divendres 5 de febrer
de 2010
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Publicació a un diari El Punt del divendres 29 de gener de 2010
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FONT: http://bibliotecamarcellidomingo.blogspot.com/2010/07/gravacio-dels-clubsde-lectura-facil-de.html

Gravació dels Clubs de Lectura Fàcil per a
discapacitats per a un documental
De l’Associació de Lectura Fàcil
Des de l'Associació de Lectura Fàcil van sol·licitar a la biblioteca per penjar al web uns
vídeos breus de bones pràctiques dels Clubs de Lectura Fàcil.
L'experiència dels Clubs amb discapacitats mentals de la biblioteca Marcel·lí Domingo han
estat considerats molt interessant i ens varen demanar de gravar uns minuts d'alguna
sessió.

Gravació al Club de Lectura Fàcil per a discapacitats a la sala
d’audiovisuals de la biblioteca Marcel·lí Domingo
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El Ministeri de Cultura, en collaboració amb la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies (FEMP) i la Fundació Coca-Cola Juan
Manuel Sáinz de Vicuña, ha concedit el premi Maria Moliner 2010
d'animació a la lectura, que enguany compleixen el seu XIII Edició,
a la Biblioteca Marcellí Domingo de Tortosa amb el projecte:
Sumem veus: lectura sense barreres, en la categoria de
municipi d’entre 20.001 y 50.000 habitants
El concurs té per objectiu premiar aquelles biblioteques de municipis que portin
a terme un projecte únic que inclogui les accions d'animació a la
lectura, l'eficiència i tasca bibliotecària, la integració social en la seva
comunitat, així com l'ús de les noves tecnologies.
Per determinar quins són els millors projectes, es valora l'eficiència en
l'administració dels recursos de la biblioteca, l'esforç realitzat per aquesta en
funció dels seus recursos disponibles, els projectes d'extensió
bibliotecària, la collaboració amb centres educatius i altres entitats
amb els diferents agents culturals dels municipis, els projectes que
fomentin la convivència intercultural, i el desenvolupament
tecnològic.
Dels projectes presentats s'han seleccionat 414 guanyadors que rebran un lot
bibliogràfic de 200 llibres i, d'entre ells, els tres premiats en les tres diferents
categories que rebran, a més, un premi en metàllic de 12.000 euros cada un.
Quantia del premi
Millor projecte d'animació a la lectura a municipis de menys de 5.000 habitants:
12.000 €
Millor projecte d'animació a la lectura a municipis d'entre 5.001 i 20.000
habitants: 12.000 €
Millor projecte d'animació a la lectura a municipis d'entre 20.001 i
50.000 habitants: 12.000 € BIBLIOTECA MARCELLÍ DOMINGO

18

Biblioteca Marcellí Domingo
C/Mercè, 6
43500 TORTOSA (TARRAGONA)
Tel:977445566
Fax: 977441971
e-mail: bmd@tortosa.cat
Web: http://www.biblioteca.tortosa.cat
Bloc: www.bibliotecamarcellidomingo.blogspot.com

Tortosa, 3 d’agost de 2010
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