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Entitat creada el 2003 per un grup de professionals  
de diferents àmbits que compartien: 
 
Una convicció: l’accés a la cultura, la literatura  
i la informació és una necessitat i un dret. 
 
Una voluntat: aconseguir que es portin a la pràctica  
les normatives que tipifiquen el dret a rebre una informació 
accessible: UNESCO, IFLA, Llei de biblioteques, etc. 
 
Una constatació: no existeixen materials adaptats  
per a persones adultes amb dificultats lectores. 
 
 
 

Associació Lectura Fàcil 
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• La Llei d’accessibilitat aprovada pel Parlament de 
Catalunya el 2014 recull que les entitats culturals  
i de lleure, entre d’altres, han de garantir  
una informació comprensible. 
 

Un dret reconegut per la Llei d’accessibilitat 
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• Adaptem textos a les pautes de Lectura Fàcil  
per tal de fer-los comprensibles per a tothom. 

• Supervisem el disseny, il·lustracions i maquetació. 

• Fem lectures de contrast amb el públic destinatari. 

• Oferim formació en tècniques de redacció LF. 

 
Som un centre d’informació i referència d’iniciatives  
a l’entorn de la Lectura Fàcil. 

 

 
 

 
 
 
 

Associació Lectura Fàcil 
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• Unes pautes internacionals sobre el contingut,  
el llenguatge i la forma que s’apliquen en documents 
(informatius, divulgatius, legals, narratius,...) i pàgines 
web per tal que puguin ser llegits i compresos  
per persones amb dificultats lectores.  
 

• Les dues institucions que avalen les pautes de Lectura 
Fàcil són la IFLA (Federació Internacional d’Associacions 
i Institucions Bibliotecàries) i Inclusion Europe. 
 
 
 

Què és la Lectura Fàcil (LF)? 
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Dificultats lectores permanents o transitòries: 
• Discapacitat intel·lectual o sensorial 
• Neolectors adults 
• Persones grans amb senilitat 
• Immigració recent 
• Trastorns de l’aprenentatge 
• Analfabetisme funcional 
 
Més del 30% de la població té dificultats lectores. 
  

 
 

 
 
 

A qui s’adreça la LF? 
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Pautes quant al contingut: 
 

• Descriure els fets en ordre cronològic. 
 

• Narrar històries amb una sola línia argumental. 
 

• No donar per assumits coneixements previs  
 sobre el tema. 
 

• Contextualitzar els fets. 
 
 
 

 

 

 
 

Com fer que un text sigui Lectura Fàcil? 
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Pautes quant al llenguatge: 
 
• Utilitzar un vocabulari senzill i directe. 

• Evitar conceptes abstractes, llenguatge figurat,  
 tecnicismes, sigles poc habituals. 

• Escriure frases curtes, amb una sola idea principal 
 i una estructura ordenada (S+V+C) 

• Evitar les dobles negacions.  

• Utilitzar preferiblement la veu activa a la passiva.  

• Economitzar paraules.  
Un bon escrit té només les paraules necessàries per transmetre el missatge.  
Reviseu el text i pregunteu-vos: totes les paraules aporten informació?  
Podria dir el mateix amb menys paraules? 

 
 
 

 

 

 
 

Com fer que un text sigui Lectura Fàcil? 
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Aspectes formals: 
 
• Lletra clara i ben contrastada sobre el fons. 

• Marges i interlineats generosos (proporcionals al cos de lletra).  

• Tall de línia que respecti el ritme natural de la parla. 

• Paràgrafs breus i encapçalats amb subtítols.  
 Ajuden a localitzar els continguts  
 i permeten pauses freqüents en la lectura.  

• No justificar el text a la dreta. Marge dret irregular.   

• Imatges descriptives com a element de suport al text.  

• Evitar paper brillant o que reflecteixi massa,  
ja que dificulta la lectura en persones amb problemes visuals.  

 
 

 
 

 

 
 

Com fer que un text sigui Lectura Fàcil? 
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12 

DGCEC - ICEC SERVEI DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 

(SDE) 
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Com s’identifiquen els materials LF? 

• Els materials LF són revisats i validats  
per l’Associació Lectura Fàcil,  
que atorga el logotip LF.  
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Un exemple pràctic: el Gran Teatre del Liceu 

Punt de partida: 
•El GTL té la voluntat de millorar l’accessibilitat  
dels seus espais i de facilitar la comprensió  
dels materials escrits adaptant-los a LF. (accessibilitat 
física i cognitiva) 

 
•GTL i ALF establim una fórmula de col·laboració  
per treballar conjuntament en les accions  
de millora de l’accessibilitat. 
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• Informe-diagnosi i assessorament  
sobre els continguts i els aspectes formals  
dels senyals del teatre  
tenint en compte els criteris de Lectura Fàcil. 

• Revisió del resultat. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Millora de la senyalística 
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La senyalística presenta dificultats de llegibilitat  
degut a aspectes de contingut i disseny: 
 
Contingut: 
•Excés d’informació en els rètols generals de cada planta. 

•Orientació confusa de les fletxes dels rètols. 
 
 
 
 

Millora de la senyalística 



17 

DGCEC - ICEC SERVEI DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 

(SDE) 

>> Proposta de millora: 
•Als rètols generals eliminar la informació de la resta 
de plantes i només deixar-hi els serveis: WC, bar  
i sortides.  
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Tipografia: 
•  Cos de lletra dels rètols massa petit.  
•  Desproporció entre cos de lletra i tamany dels rètols. 
•  Lletra amb serifa no és la més adequada per a rètols.  
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>> Propostes de millora: 
•Tipografia de pal sec. 
•Tenir en compte la grandària de la lletra  
segons la distància des d’on es llegiran els rètols. 
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Contrast:  
• Poc contrast entre el color dels rètols (grana)  

i el del text (daurat). 
• Rètols brillants, difícils de llegir segons  

com hi incideix la llum. 
 
>> Propostes de millora: 
• Millorar el contrast entre el fons i el text (blanc 

sobre vermell).  
• Rètols en acabat mat per evitar reflexes.  
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Localització de la informació:  
•El públic ha de saber en tot moment on es troba  
i on localitzar la informació per accedir a un espai 
determinat. 
•Rètols situats en llocs poc visibles.  
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>> Propostes de millora: 
•Localització visible dels rètols generals,  
tant si s’accedeix a la planta per les escales  
com per l’ascensor. 
•Rètols mòbils al peu de les escales de l’entrada  
que indiquin els accessos a cada planta i els serveis.  
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• Adaptació a les pautes de Lectura Fàcil  
dels resums argumental d’una selecció d’òperes 
(temporades 2015-2016 i 2016-2017). 

• Descarregables des del web del Liceu. 
El programa de mà de cada òpera incorpora  
un codi QR des del qual també s’hi accedeix.  
 
 
 
 

Resums argumentals de les òperes 
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Vídeo accessibilitat informativa 

Per què Lectura Fàcil? 

https://www.youtube.com/watch?v=yb0Gus4uCWw&feature=youtu.be
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Associació Lectura Fàcil  
c/ Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona 
lecturafacil@cobdc.org 
Tel.: 93 310 76 94  
 
Web: www.lecturafacil.net 
Facebook: www.facebook.com/lf.lecturafacil 
Twitter:    @Lectfacil 
 
 

Més informació 

mailto:lecturafacil@cobdc.org
http://www.lecturafacil.net/
http://www.facebook.com/lf.lecturafacil
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SERVEI DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 
(SDE) 
  
Tel. 935.565.199 
sde.icec@gencat.cat 
www.sde.cultura.gencat.cat 
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