
  

 

  

  

Nota de premsa            

 

Lectura + promou l’edició d’obres clàssiques i actuals de lletra gran amb la finalitat 
de facilitar l’accés a la cultura a persones amb dificultats de visió  
 

Grupo Planeta, Grup 62 i l’Obra Social ”la 
Caixa” llancen una iniciativa per fomentar la 

lectura entre la gent gran 
 

• Grupo Planeta, Grup 62 i l’Obra Social ”la Caixa” s’uneixen per llançar una 

col·lecció pensada per satisfer la demanda de totes les persones que, pel motiu 

que sigui, tenen dificultats per llegir llibres amb l’estil i la tipografia 

convencionals. 

• "Lectura +" inclou l’edició de 100 obres d’autors universals, clàssics i 

contemporanis, amb l’objectiu d’abraçar la màxima varietat de gustos. Amy Tan, 

Juan José Millás, Almudena de Arteaga, Susanna Tamaro, John Boyne, Baltasar 

Porcel, Paul Auster o Mercè Rodoreda figuren entre els autors dels primers 

volums de la col·lecció, editats en català i en castellà.  

• La lletra gran va néixer a Anglaterra l’any 1964, impulsada per l’afany 

d’Agatha Christie que les seves velles amigues poguessin continuar llegint els 

seus llibres. A França va aparèixer a mitjan anys 70 i, a Espanya, es va publicar 

per primera vegada l’any 2000. Lectura + és la més completa de les editades en 

aquest format. 

• L’Obra Social ”la Caixa” complementa amb aquesta col·lecció els tallers de 

lectura Amics Lectors, que desenvolupa en el marc del seu programa 

d’envelliment actiu. Els més de 600 centres del Programa de Gent Gran tindran 

els 100 títols a disposició dels usuaris. 

 

Barcelona, 15 de juliol de 2009. Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació ”la 

Caixa”; SAR  la Infanta Cristina, directora de l’Àrea Social de l’Obra Social ”la Caixa”; Jesús 
Badenes, director general de la Divisió Editorial de Llibreries de Grupo Planeta; Xavier 
Mallafré, director general de Grup 62, i els escriptors Carme Riera i Juan José Millás han 

presentat avui a Barcelona una nova iniciativa adreçada a facilitar l’accés a la lectura de la 
gent gran.  

 



Atenta a les necessitats de les persones i en el marc del seu compromís amb la divulgació 
de la cultura entre públics de totes les edats i nivells de formació, l’Obra Social ”la Caixa” 

impulsa conjuntament amb Grupo Planeta i Grup 62 el naixement del segell editorial 
Lectura +. El projecte neix amb l’objectiu de satisfer la demanda d’edicions adequades de 
totes les persones amb dificultats d’accés als formats editorials convencionals, 

especialment persones grans o amb dificultats de visió. 

 

La col·lecció comprèn l’edició de 100 títols en castellà i en català, entre els quals figuren 

obres referencials de la literatura clàssica (Nada, de Carmen Laforet; El vell i la mar, 
d’Ernest Hemingway; El Perfume, de Patrick Süskind; Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen; 
Cançó de Nadal, de Charles Dickens; La Mort a Venècia, de Thomas Mann, o La mort 

d’Ivan Ilitx, de Leon Tolstoi) i alguns dels èxits literaris més recents (El noi del pijama de 
ratlles, de John Boyne; L’Africà, de l’últim Premi Nobel Jean Marie Le Clézio; El Club de la 
buena estrella, d’Amy Tan; Los crímenes de Oxford, de Guillermo Martínez, o Esperadme 

en el cielo, de Maruja Torres). Tot això, amb l’objectiu de satisfer la varietat de gustos més 
gran possible. 

 

Les característiques de l’edició dels títols inclosos en el nou segell editorial són, en aquest 
sentit: tipografia palatina amb cos de text 17 i interlineat de 19 punts; enquadernació rústica 
sense solapes i format de 15 x 23 centímetres. Cada edició té una mitjana de 288 pàgines. 

 

En el marc del projecte destaca el fet que els 605 centres de gent gran en què l’Obra 
Social ”la Caixa” desenvolupa el seu programa d’envelliment actiu rebran la col·lecció 

completa Lectura + i que els usuaris disposaran dels 100 títols de manera gratuïta. A més, 
qualsevol ciutadà podrà adquirir els llibres de la col·lecció a les llibreries comercials. 

 

Els primers títols que es publicaran i es distribuiran seran els següents: 
 
- El alquimista impaciente, Lorenzo Silva 
- La princesa de Éboli, Almudena de Arteaga 
- El Club de la buena estrella, Amy Tan 
- Laura y Julio, Juan José Millás 
- La cabeza en las nubes, Susanna Tamaro 
- Viatges i flors, Mercè Rodoreda 
- Te deix, amor, la mar com a penyora, Carme Riera 
- T’imagines la vida sense ell?, Isabel-Clara Simó 
- El pont dels jueus, Martí Gironell 
- El noi del pijama de ratlles, John Boyne 
  

 



L’activitat preferida de la gent gran 

El 64% de les persones de més de 65 anys té hàbits de lectura, segons es desprèn de l’últim 

estudi sobre Condicions de Vida de la Gent gran fet per l’Observatori de Gent Gran de 
l’Imserso. Així mateix, l’estudi sosté que la lectura se situa com la primera activitat que els 
agradaria fer a les persones grans.  

 
A més, la lectura és un hàbit plaent i saludable alhora: fomenta l’exercici mental, augmenta la 
memòria i evita el deteriorament de les funcions cognitives com ara l’atenció, la creativitat o la 

imaginació, al mateix temps que proporciona el plaer de viure o reviure històries, i de 
traslladar-se a altres espais i temps. 
 

Allò que priva moltes persones d’obrir un llibre és que exigeix un estat de salut raonable que 
inclou d’una manera determinant l’aptitud visual. I aquest obstacle és precisament el que 
pretén superar la nova col·lecció Lectura +, de la qual, a més, es pot beneficiar tothom, tant si 

és gran com si no ho és, que tingui dificultats per llegir llibres amb tipografia convencional.  
 

L’objectiu, crear “Amics Lectors” 

L’Obra Social ”la Caixa” complementarà, amb la col·lecció "Lectura +", els tallers de lectura 
que promou als 605 centres de gent gran de tot Espanya, propis o en conveni amb les 
administracions públiques, en què du a terme el seu Programa de Gent Gran, en pro d’un 

envelliment saludable. Aquests tallers s’emmarquen dins del projecte Amics Lectors, 
orientat al manteniment actiu de la ment de la gent gran, així com a l’intercanvi 
d’experiències i coneixements entre aquestes persones a partir de la lectura. 

 

La línia de treball Amics Lectors, impulsada per l’Obra Social ”la Caixa”, funciona a partir 
de grups de lectura, conduïts per monitors, que promouen el gust per la literatura i el debat 

del sentit dels textos, i que afavoreixen la comunicació entre les persones, l’adquisició de 
coneixements i l’estimulació de la creativitat i la imaginació. La iniciativa es va posar en 
marxa l’any 2006 i des d’aleshores hi han participat més de 20.000 persones i s’han dut a 

terme més de 1.500 tallers arreu d’Espanya, amb uns resultats molt satisfactoris.  

Per ampliar aquesta informació o concertar entrevistes: 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo – Tel. 629 79 12 96 – jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Marina Teixidó – Tel. 608 09 90 23 – mteixido@fundacionlacaixa.es 

 
 


