
Presentació
La sordesa és una discapacitat real i present en el nostre dia a dia. És un tema del 
qual hi ha molta manca d’informació per part de la societat oient, ja que si no et 
toca de primera mà no se’n coneixen les característiques. En aquest treball m’he 
volgut endinsar dins de la comunitat sorda i poder conèixer de primera mà totes 
les seves dificultats. Ser conscient del que suposa ser una persona sorda i po-
der-los donar la visibilització que necessiten i haurien de tenir. 
El meu objectiu, per tant, és conèixer la realitat de les persones sordes a Catalu-
nya per tal de comprovar si tenen dificultats per desenvolupar-se plenament en 
una societat formada majoritàriament per persones oients. Per fer-ho vaig fer un 
reportatge audiovisual on no només vaig conèixer la comunitat sorda de primera 
mà, sinó que també em va permetre conscienciar el meu entorn més proper sobre 
les seves dificultats.

Metodologia
Per poder aconseguir tota la recerca plantejada i arribar a acceptar o refutar la hipò-
tesi llançada, vaig dividir el treball en dos grans blocs: un de recerca prèvia i l’altre de 
realització del reportatge. La primera part consta de tota la part teòrica del treball, on 
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vaig aconseguir tots els coneixements sobre el sistema auditiu, la sordesa, la llengua de 
signes catalana i la comunitat sorda. Tota aquesta informació la vaig posar en pràctica 
en l’altra part, on gràcies a l’ajuda de dos entrevistats vaig fer un reportatge audiovisual. 

Cos del treball
El primer que desenvolupo és la part teòrica del treball, que correspon a tota la 
informació necessària per poder realitzar un reportatge sobre les persones sordes: 
descripció del funcionament del sistema auditiu, característiques de la sordesa, una 
breu explicació dels trets més rellevants de la llengua de signes catalana (LSC) i un 
resum de la situació legal pel que fa a la LSC i les persones sordes a Catalunya. A 
més, un recull dels mites més estesos sobre les llengües de signes tanca el primer 
bloc a mode de sumari. 
Al segon bloc es descriu el procés de creació del reportatge, tant pel que fa a la for-
mació bàsica en LSC per aconseguir una capacitat comunicativa suficient, com als 
aspectes tècnics: elecció dels participants, disseny de l’entrevista, localització d’es-
pais, il·luminació i edició del vídeo per a la seva publicació. 



El treball finalitza amb la publicació del reportatge audiovisual a la plataforma de 
YouTube, on s’hi pot accedir sempre que es vulgui buscant a la web: «No hi sentim o 
no ens senten?».
 
Conclusions
En aquest treball hem pogut comprovar que, efectivament, les persones sordes o 
amb dificultats auditives tenen, en alguns casos, problemes per integrar-se plena-
ment en una societat majoritàriament oient com la catalana. Tot i que això ens per-
met validar la nostra hipòtesi inicial, l’elaboració d’aquest treball ens ha permès en-
tendre millor quina és la realitat de la comunitat sorda i conèixer a fons les barreres 
que els imposa la societat d’oients. D’una banda, hem vist que l’ús de la llengua oral 
i la lectura labial com a sistema de comunicació permet una integració més fluïda 
en diversos àmbits de la societat, ja que el gran desconeixement que sol haver-hi 
respecte de les llengües de signes fa que sigui més pràctic comunicar-se mitjançant 
la llengua majoritària de la societat. Tanmateix, també hem pogut determinar que 
l’ús d’una llengua de signes permet la realització plena de les facultats lingüístiques 
de les persones signants, a més del desenvolupament de manifestacions culturals 
pròpies tan riques com les de la societat oient. Això semblaria indicar que les famí-
lies amb infants sords haurien d’optar sempre per la modalitat oral, però la nostra 
recerca ens porta a afirmar que no és necessàriament així. D’una banda, perquè fins 



i tot les persones oralistes segueixen estant en inferioritat de condicions en alguns 
aspectes respecte de la comunitat oient; d’altra banda, hem pogut comprovar que 
una persona sorda i signant pot participar de forma activa en diversos àmbits so-
cials i sentir-se plenament realitzada. Per tant, podem concloure que la manca d’in-
tegració no es pot atribuir a les persones amb dificultats auditives, sinó que també 
és conseqüència de la manca d’esforç i d’informació per part de la societat oient 
pel que fa a les persones signants o a la sordesa en general. A més d’aquestes con-
clusions generals, aquest treball m’ha permès endinsar-me en la comunitat sorda i 
aprendre sobre la seva llengua i cultura. He pogut reprendre un objectiu personal 
que tenia pendent de fa molts anys: adquirir coneixements bàsics de LSC, i com-
prendre millor la riquesa de les llengües de signes i prendre consciència de molts 
mites i falses creences que jo mateixa tenia sobre la comunitat sorda.
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