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Un Sant Jordi 
per a totes les persones! 
 
El 23 d’abril és Sant Jordi! 
 
Saps que hi ha persones 
que no podem llegir 
molts dels llibres 
que es venen a les botigues? 
 
Això passa perquè tenen paraules 
molt difícils d’entendre. 
El nostre dret a la cultura 
i a accedir a la informació 
no es compleix 
si no podem entendre 
la major part dels llibres i documents. 
 
És per aquest motiu, 
que necessitem la lectura fàcil. 
La lectura fàcil 
és una forma de crear 
i adaptar documents 
per a que siguin 
més fàcils de llegir i d’entendre. 
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Si el món és més fàcil d’entendre 
les persones amb discapacitat intel·lectual 
podrem participar més a la societat, 
podrem anar als llocs 
sense dependre d’altres persones, 
i podrem llegir molts llibres. 
 
Per aquest motiu, 
avui que és la diada de Sant Jordi 
diem el següent: 
 
 Volem que en totes les biblioteques i llibreries 

hi hagin molts llibres en lectura fàcil 
per a que totes les persones  
puguem llegir. 
 

 Volem que s’escriguin més llibres 
en lectura fàcil. 
Les editorials han de saber 
què és la lectura fàcil 
i publicar més llibres 
que siguin fàcils d’entendre. 
Les persones amb discapacitat intel·lectual 
també podem i volem escriure llibres. 
 
 
 
 
 

 Com hi ha pocs llibres en lectura fàcil, 
molts cops hem de llegir llibres infantils. 
Volem que hi hagi llibres fàcils d’entendre 
per a persones adultes. 
 

Editorial: 
Una editorial és una empresa 
que publica llibres. 
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 A més dels llibres, 
també han d’estar en lectura fàcil 
els documents de la administració, 
els formularis, les webs, les lleis 
o les receptes mèdiques. 
 

 Volem lectura fàcil ben feta. 
Les persones que adapten i validen els textos 
han d’estar formades. 
 

 Els textos en lectura fàcil 
han d’estar validats. 
Això significa que un grup de persones 
que tenen dificultats de comprensió 
han de comprovar que el text s’entén. 
 

Avui és la diada de Sant Jordi 
i les persones 
amb discapacitat intel·lectual 
us diem que volem un món 
més fàcil d’entendre!! 


