


Un espai web de comunicació 
multimèdia de la comunitat sorda?

Sí, la comunitat sorda utilitza internet amb molt frequència i 
amb una constant recerca de continguts visuals. 

Internet i la televisió convencional està pensada per un món 
d’oients i no té en compte a tota la comunitat sorda.

La comunitat sorda catalana no disposa d’un 
espai de referència a la xarxa que mostri l’actualitat 
del món sord, de Catalunya i del món des d’un punt 
de vista propi. 



LSC??

Sí, cada cultura té la seva llengua i les persones 
sordes catalanes utlitzen el llenguatge de signes 
català  (LSC).

Perquè no un mitjà de comunicació fet en LSC 
per a usuaris que parlen en LSC, es relacionen 
en LSC i es distreuen en LSC? 





Vídeos, subtítols?

Aquesta comunitat agraeix molt poder accedir al mon web i a 
les notícies d’una manera el més visual possible. 

Cal doncs un portal on el sentit de la vista agafi protagonisme. 
Els vídeos permeten il·lustrar molt bé la notícia que s’explica i 
veure els gestos i matisos del qui parla, de la mateixa manera 
que els oients perceben els matisos del qui parla tot escoltant-
lo, les persones sordes ho fan amb els gestos tot veient-los.

Els subtítols escrits ajuden a aprendre l’idioma de signes i a 
obrir els continguts a familiars i amics de la comunitat.



Els vídeos publicats al portal oferiran la opció de 
subtítols per a persones oients



Però amb text escrit també!

Sí, és clar. El català escrit és universal i per a tots. Permet 
obrir els continguts del portal a persones oients i a més, pot 
ser molt útil per complementar continguts de vídeo que no 
sempre es poden generar de manera àgil i ràpida.



Crear comunitat

Si parles i et relaciones amb LSC doncs voldràs comentar una 
notícia o article en llenguatge de signes català, és evident.

Amb :Món LSC l’usuari podrà donar-se d’alta i a través de la 
seva webcam podrà enviar els seus vídeo-comentaris per a  
tota la comunitat. 

Llegeix, mira, parla, opina, relaciona’t!



En la figura mostrem el possible procediment per a 
realitzar un comentari a l’article. Si s’escull un comen-
tari escrit, caldria estar registrat o bé donar el nom i 
correu en el mateix moment, escriure el comentari i 
enviar. Si s’escull realitzar comentari de vídeo caldria 
estar registrat o indicar nom i correu electrònic en el 
mateix moment, caldria indicar el compliment d’algu-
na premisa com per exemple: que s’és major d’edat i 
que el vídeo estarà fet en llenguatge de signes català. 
(cada llengua parlada sol tenir el seu símil en llen-
guatge de signes, català, castellà, anglès, francès...). 

Un cop donades aquestes dades s’accediria a la cà-
mera i micròfen de l’usuari per enregistrar el vídeo. 
Es podria oferir un petit manual d’ajuda per optimit-
zar i estandaritzar els vídeos entregats.



Periodisme sord de primera línea

Que no hi ha periodistes sords professionals? Oi tant que si, 
i qui millor que ells per explicar les notícies amb el mateix 
llenguatge i sota un punt de vista i sensibilitat comuna. 
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Cal un espai d’actualitat en llenguatge de signes català


