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En tan sols nou anys s'ha duplicat el nombre de persones sordes a les 
nostres illes, passant de 1.732 a 2.623 segons l'últim cens de 2008 de 
l'Institut Nacional d'Estadística. 

Aquest augment considerable de la població sorda de Balears ha creat 
noves necessitats socials i noves demandes que fins a ara no s'havien 
previst, i que és indispensable respondre per tal d'integrar les persones 
sordes en el seu propi entorn. 

La lluita del col�lectiu de persones sordes és sempre la mateixa: 
aconseguir la seva integració a través de l'eliminació de les barreres de 
comunicació. Aquestes barreres són enteses com a dificultats per 
comunicar-se per la falta d'intèrprets de la llengua de signes en tots els 
àmbits i per la falta de recursos adaptats a les necessitats del col�lectiu. 

A més, la situació de les persones sordes a les nostres Illes és 
especialment desesperada atès que només es disposa de dos intèrprets per 
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tot Mallorca i per cobrir tota la demanda diària del col�lectiu de persones 
sordes. 

Així, la vida quotidiana de les persones sordes sempre es troba limitada; 
una cosa tan senzilla com demanar una informació de l'ajuntament, o voler 
anar al metge, són situacions difícils amb les quals es troben les persones 
sordes de les Balears perquè és impossible una comunicació entre els oïdors 
i els sords, si usen diferents idiomes per comunicar-se. 

Arribats a aquest punt, és on comença el paper tan important dels 
intèrprets, per crear un pont entre els sords i els oïdors, i que flueixi la 
informació. No obstant, el nostre primer problema és aquest, l'absència 
d'intèrprets: cita prèvia per a anar al metge, reunions de pares en el 
col�legi, anar al banc... A Mallorca es converteix en una odissea poder 
aconseguir una intèrpret amb dues setmanes d'antelació o més. 

Ni tan sols hi ha estudis per formar futurs intèrprets de la llengua de 
signes en la nostra comunitat. I no ens oblidem, que el primer afectat 
sempre és el col�lectiu de persones sordes de Balears. 

Àmbits com l'oci o la cultura de les Illes, són inaccessibles per a un sord, 
el que es tradueix en un sentiment d'exclusió perquè no se senten part de 
la societat balear i arriben a sentir-se com un estranger en la seva pròpia 
terra. 

Per altra banda, un altre dels problemes que afecta el col�lectiu és que 
des de l'àmbit sanitari la resposta davant el naixement d'una persona sorda 
sol ser estrictament oralista, és a dir, s'opta per recursos com la logopèdia o 
la cirurgia, però es desestima la possibilitat de facilitar-li la llengua de 
signes com a forma de comunicació o com a eina per al seu aprenentatge. 
Aquest fet és especialment preocupant ja que, des de la infància, comencen 
a trobar-se barreres en la seva vida. 

Un nin o nina sord que inicia la seva etapa escolar en un centre on 
comparteix classe amb nins oïdors i on no hi ha el suport d'una intèrpret, 
haurà d'esforçar-se molt més que la majoria, atès que la professora explica 
en un idioma que el nin no entén i això provoca que no pugui seguir el ritme 
normal d'aprenentatge. 

És per això que es necessita un intèrpret de la llengua de signes des del 
col�legi perquè els nens siguin independents i puguin aprendre a l’hora que 
els oïdors i no es trobin, com sempre, un graó per sota. 

En comparació a qualsevol altra Comunitat Autònoma d'Espanya, 
existeix una gran desigualtat quant a drets i quant a la qualitat de vida de 
les persones sordes de Balears. 

Aquesta situació és especialment dura, atès que, si es comparen amb 
les altres Comunitats Autònomes, les nostres Illes són les que menys 
recursos destinen a donar suport al col�lectiu de persones sordes de tot 
Espanya. Les persones sordes d'aquesta comunitat es veuen obligades a 
renunciar a la seva pròpia cultura i formació perquè la sordesa segueix sent 
una discapacitat invisible per a gran part de la societat. 

Enfront d'aquesta situació, la Federació de Persones Sordes de les 
Balears lluita dia a dia pels drets de les persones sordes i per eliminar les 
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barreres de comunicació. Ajudam a associacions, famílies i al col�lectiu sord 
en general a aconseguir integrar-se i millorar la seva qualitat de vida. 

Com presidenta d'aquesta federació, des que vaig assumir el càrrec el 
2009 amb molta il�lusió i esperança, perseguesc un objectiu clar: que les 
persones oïdores i les persones sordes puguin sentir-se part d'una mateixa 
comunitat en la qual no existeixin barreres de comunicació.  
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