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Ens trobem davant una situació excepcional.
Cada dia es genera informació de gran importància,
i tota la ciutadania hauria de poder accedir-hi i entendre-la.
Cal tenir present les persones amb dificultats lectores o de comprensió,
algunes d’elles, pertanyen als col·lectius de major risc en aquests moments:
•
•
•
•
•
•

Gent gran amb deteriorament cognitiu
Persones amb discapacitat intel·lectual o sensorial
Persones nouvingudes que desconeixen l’idioma d’acollida
Persones amb malaltia mental
Persones amb malaltia degeneratives o dany cerebral adquirit
Persones amb trastorns de l’aprenentatge

Des de l’Associació Lectura Fàcil i DINCAT recordem
que l’accés a la informació és un dret de totes les persones.
Per això, demanem a les administracions que ofereixin informació clara,
directa i accessible perquè tota la ciutadania la puguin entendre.
Alhora, agraïm les administracions i organitzacions
que ja ofereixen informació adaptada.
També demanem a totes les entitats, professionals
i persones compromeses amb l’accessibilitat cognitiva
que se sumin a aquest manifest.
Hem de recordar que l’accés a la informació és un dret
que tenim totes les persones,
i que les administracions estan obligades a comunicar de manera clara
perquè tota la ciutadania ho puguin entendre.

Formulari d’adhesió

Llei d’accessibilitat de Catalunya
D’acord amb la Llei d’accessibilitat, aprovada pel Parlament de Catalunya
l’octubre de 2014, les administracions han de garantir l’accés als documents més
rellevants en format Lectura Fàcil.
Capítol V. Accessibilitat dels serveis
Article 26. Condicions d’accessibilitat dels serveis d’ús públic
1. Els proveïdors de serveis d’ús públic han de proporcionar als usuaris que ho
requereixin informació accessible sobre els serveis, que han de tenir disponible en
documents en format de lectura fàcil, ...
Capítol VI. Accessibilitat en la comunicació
Article 32. Condicions d’accessibilitat en la comunicació en l’àmbit de
l’Ensenyament
El departament competent en matèria d’ensenyament (...)
c) Ha de garantir l’accés a materials educatius en format lectura fàcil i amb lletra
ampliada per als alumnes que tenen dificultats de lectura degudes a discapacitats
cognitives, trastorns de l’aprenentatge o altres factors causals, i ha de garantir que
els professionals que han d’atendre aquests alumnes coneixen les estratègies
d’aprenentatge i les ajudes tècniques adequades per a aquests casos.
Article 33. Accessibilitat en la comunicació en la relació amb les
administracions públiques i amb els proveïdors de serveis públics
3. Les administracions públiques i els proveïdors de serveis públics han de facilitar a
les persones amb discapacitats sensorials que ho requereixin l’accés a la
informació, especialment la més rellevant (...) i han de promoure que els textos
d’interès públic i formularis d’ús freqüent s’ofereixin en format de lectura fàcil...

Entitats impulsores
Associació Lectura Fàcil
Entitat sense ànim de lucre que treballa per fer accessible la lectura, la cultura i la
informació a tothom, amb especial atenció a les persones amb dificultats lectores.
Creada l'any 2003, és el centre d'informació i referència de la Lectura Fàcil.
Dincat
Federació d’entitats catalanes de persones amb discapacitat intel·lectual.
És la veu principal en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat
intel·lectual. Engloba a 285 entitats catalanes, amb més de 40.000 persones
usuàries.
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