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L

ectura Fàcil Boca Ràdio és un projecte voluntari que neix el març de 2014 amb la intenció de servir
d'eina de difusió dels materials i, en general, del moviment de la Lectura Fàcil espanyol, sent
conscient de la necessitat d'una major difusió dels productes LF com a eina de foment de la lectura i
democràcia lectora, a travès de càpsules radiofòniques.

Marc de l'entitat
Treballem dins de la graella i amb la col·laboració de Boca Ràdio,
l’emissora radiofònica gestionada des de l’any 2005 per l’Associació
Juvenil d’Amics de la Ràdio d’Horta-Guinardó (AJARHG), una entitat
juvenil i sense ànim de lucre molt vinculada amb el voluntariat i
l’assosiacionisme. La ràdio emet per la freqüència 90.1 de l'FM
(Barcelona) i pel podcast de l'emissora a través del web amb la voluntat
de poder arribar a tothom.

Durabilitat del projecte
El projecte neix el març del 2014 i, tenint en compte l'aturada de la
temporada en la franja juliol-setembre 2014 i fins a la data actual, ha
tingut 5 mesos efectius de durada. En el transcurs d'aquests mesos,
s'han presentat una càpsula mensual de mitjana. Presentem també
el compromís i objectius del projecte per a demostrar-ne la seva
durabilitat.

Finançament i recursos humans
Lectura Fàcil Boca Ràdio és un projecte totalment voluntari que compta
amb el recolçament de Boca Ràdio com a mitjà de difusió i amb
l'Associació de Lectura Fàcil per a l'obtenció de materials i pautes en
cas de necessitat.
L'equip del projecte està format en biblioteconomia, llengua i ràdio,
disciplines indispensables per a dur-lo a terme. Es tracta de personal
compromès (vinculat a projectes solidaris, d'associacionisme i d'inclusió
social) i actiu (present a jornades i a xarxes socials), amb molta
empenta i emprenedoria. Més enllà del projecte de LF Boca Ràdio, el
personal forma part del marc laboral de la biblioteconomia i els mitjans
audiovisuals.

Compromís
El projecte pren com a referència les directrius de l'IFLA en matèria
de Lectura Fàcil i els principis de democràcia i aprenentatge al llarg de
la vida comuns a les diferents branques de la Biblioteconomia. Es té
molt en compte la diversitat de col•lectius a qui s'adreça el projecte i la
sensibilització que aquest requereix.
A continuació se'n detallen els punts essencials:
• Proposta destinada a la universalitat de col·lectius identificats
per les directrius de l'IFLA
• Àmbit d'actuació estatal: càpsules en castellà i català de
qualsevol indret de l'Estat, accessibles a través del podcast
• Sensibilització amb la inclusió social i les dificultats dels usuaris
potencials
• Compromís amb les directrius de l'IFLA i el món de la
biblioteconomia
• Compromís amb els drets d'autor dels materials
• Compromís amb la varietat de materials de LF (temàtica i
destinataris)
• Seguiment de les normes de redacció en LF (concisió, lògica,
missatges directes) en la producció de càpsules radiofóniques i
reducció del nombre d'efectes sonors que poguessin resultar una
distracció per als usuaris amb dificultats
• Treball en un mitjà atractiu per a la població i diferent dels
mitjans de promoció lectora més tradicionals
• Potencialitat del mitjà per arribar a usuaris amb dificultats
visuals (ceguesa o gent amb dificultats visuals com a resultat de
l'edat o alguna patologia transitòria, per exemple)
• Voluntariat del projecte (no subjecte a subvencions ni
pressupostos)

Objectius i activitats
A continuació es detallen els objectius que es van marcar inicialment i
les activitats que s'han anant realitzant per dur-los a terme.

Objectius actuals:
• Donar difusió als materials i el món de la LF (existència d'entitats,
clubs de lectura i altres agents implicats)
• Conscienciar de l'existència i necessitat dels productes LF
• Fomentar l'autoestima i participació dels lectors
• Demostrar per la via oral que es tracta de materials de qualitat i
restar els prejudicis que es poden treure de l'aparença i .4 primer
contacte amb els llibres
• Oferir noves eines de dinamització als col•lectius que ja treballen
amb materials LF
• Col·laborar en la tasca de democratització i accés a la cultura,
informació i literatura (materials de ficció i coneixement)
• Fomentar l'aprenentatge al llarg de la vida i l'alfabetització
funcional

Activitats realitzades:
• Gravació de càpsules amb el personal de la ràdio, per a la difusió.
• Gravació de càpsules amb lectors alients a la ràdio, usuaris
reals de la LF (clubs de lectura i associacions), com a motivació i
promoció lectora.
• Presentació del projecte i de la primera càpsula aliena al carrer
ambmotiu de la celebració de Sant Jordi de Boca Ràdio.
• Entrevista a l'Associació de Lectura Fàcil al programa Boca
Orella ( premi BCJ de Participació del Consell de la Joventut de
Barcelona).

Mostra de resultats i objectius futurs
A continuació es detallen els resultats obtinguts amb el projecte,
basats en els objectius enumerats anteriorment.
• Realització de càpsules radiofòniques pròpies i alienes
Totes les càpsules es poden escoltar i descarregar al web http://
www.bocaradio.org/boca_wp/categories/lectura-facil-abocaradio/ .
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• Resposta d'entitats interessades
Llistat d'entitats que han compartit un interés real demostrable o
han demanat col.laborar amb nosaltres espontàniament i amb qui
hem mantingut diversos e-mails de contacte:
* Associació Lectura Fàcil
* Lectura Fácil Euskadi
* Lectura Fácil Castilla y León
* Lectura Fácil Madrid
* Taller Escola Sant Camil de Barcelona
* USEE Príncep de Girona Barcelona
* Editorial Castellnou
* Club de lectura Habitatge Joan Torras Barcelona
* Centre de Normalització Lingüística de Girona
* Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de
Barcelona
* Asociación Inter Europa LF La Rioja
* Librería Chundarata de Pamplona
* Consultoria Calícrates d'Accessibilitat de Navarra
* S. H (professional vinculada al món bibliotecari)
* J.T (particular aliè vinculat al món de l'esport i la
superació)
• Agraïment d’agents implicats
L’agraïment dels agents implicats en el projecte queda palès per
les respostes rebudes via correu electrònic i per altres accions
complementàries. És el cas de la Núria Martí Constans, escriptora,
i que va fer servir una de les càpsules per realitzar un vídeo
promocional.
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• Dades estadístiques
* Seguidors a les xarxes socials (Twitter): 91 seguidors
(5 octubre 2014)
* Escoltes/ descàrregues de les càpsules (dades a
través del podcast a 5 d’octubre de 2014):
»» Alienes:
◊
Associació Uribe Costa: 50
◊
Residencia Álbiz Santiago Llanos: 36
◊
‘La llegenda de Sant Jordi’: 24
* Pròpies:
◊
‘Set dies al llac’: 51
◊
‘Com gestionar els teus diners’: 13
◊
‘De Chamartín a Collbató’: 16

Objectius a mitjà i llarg termini
• Augment de la difusió
• Preservació del testimoni oral de lectors en LF
• Activitats de dinamització de la proposta: concursos i
activitats a través de les xarxes socials
• Ampliació de l'actuació a nous àmbits (editorial, llibreries,
infantil)

Lectura Fàcil Boca Ràdio
lecturafacil.bocaradio@gmail.com
Caterina Riera: 649.265.996

