NOTA DE PREMSA
DIA MUNDIAL DE L’AUDICIÓ: QUAN PERDS AUDICIÓ

La sordesa “nouvinguda”: a la pèrdua d’audició, s’hi
afegeix l’aïllament, la depressió i l’ansietat
La campanya #QuanPerdsAudició explica què suposa per a la persona que sempre
ha estat oient deixar de sentir.
La presbiacúsia, la pèrdua d’audició a causa de l’edat, afecta a una de cada 4
persones
En el Dia Mundial de l’Audició, el 3 de març, ACAPPS vol sensibilitzar la ciutadania
de com la sordesa adquirida pot comportar aïllament, depressió i ansietat
2 de març. Barcelona.- Perdre l’audició a causa de l’edat afecta a una de cada quatre persones, és
la presbiacúsia. Quan la persona sempre ha estat oient, acceptar la sordesa és un xoc important:
no sentir, portar audiòfons i/o implants coclears, perdre la comunicació amb l’entorn.
Segons ACAPPS, en un 80% de les persones ateses per l’entitat, a la pèrdua auditiva se’ls suma
altres factors, com l’aïllament, la soledat, la depressió i l’ansietat. “La pèrdua d’audició és una
pèrdua i es pot passar per un dol i per diferents fases emocionals, des de negar-ho, sentir ira,
frustració i, en casos més greus, arribar a la depressió”, explica Laia Sullastres, directora de
l’associació catalana de famílies i persones amb sordesa (ACAPPS) que atén anualment un miler de
persones amb sordesa i les seves famílies. Quan vénen a l’associació els fem un acompanyament
emocional, tenim grups de suport i sobretot els donem recursos per tornar-se a comunicar, com
aprendre a llegir els llavis per saber el que et diuen o d’entrenament auditiu: els implants coclears o
audiòfons ajuden molt però no són màgics: cal entrenar l’audició per sentir de nou els sons”.
LA COMPRENSIÓ DE L’ENTORN, CLAU PER SORTIR-SE’N I ACCEPTAR LA SORDESA
Tot i la importància dels recursos i ajudes, el que és determinant per a les persones que han perdut
l’audició és sentir-se comprès per l’entorn, un fet que no sempre és així. “Al principi, quan em vaig
quedar sorda, estava amb amics i feia com si res, tot i que no m’assabentava de res. Quan els dius,
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al principi la gent et fa cas però després se n’obliden. És impossible seguir una conversa on tothom
parla alhora, riu,.. Acaba marxant, sentint-me frustrada, emprenyada i trista tot alhora”, explica
l’Ariadna que va perdre l’audició als 27 anys i és una de les persones que ha rebut el suport
d’ACAPPS. A poc a poc, amb els grups de suport i la descoberta de noves maneres de comunicar-se
ha pogut acceptar i conviure amb la sordesa. Tot i així, reivindica que cal que la societat sigui
conscient del que implica a sordesa, s’incentivin les mesures d’accessibilitat com la subtitulació i/o
el bucle magnètic arreu i, sobretot, hi hagi un canvi d’actitud. “No hi sents bé i la gent encara es
molesta per haver-te de repetir una cosa, et fa sentir pitjor i et fas petita. Hem de poder dir que
tenim sordesa amb seguretat i sense vergonya i que aprenguin a comunicar-se: només necessitem
que ens parlin mirant-nos a la cara perquè puguem llegir els llavis: no necessitem que ens cridin!”,
explica.
Per això ACAPPS impulsa, amb motiu del Dia Mundial de l’Audició la campanya #QuanPerdsAudició.
Perquè hi ha una altra sordesa invisible: la que viuen totes les persones que, per l’edat però també
per malalties, accidents o medicaments, han deixat de sentir.

QUI SOM. La Federació ACAPPS i les seves entitats membres (ACAPPS Barcelona, Vallès i Lleida)
treballem amb i per a les famílies i les persones amb sordesa. El nostre objectiu és aconseguir la
plena integració de la persona amb discapacitat auditiva en tots els àmbits: educatiu, laboral, social
i cultural. A nivell estatal, formem part de la Confederación FIAPAS, i a nivell autonòmic som entitat
membre del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. També estem
representats al CODISCAT, òrgan consultiu de la Generalitat format per les principals entitats del
col·lectiu de la discapacitat de Catalunya.
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