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OBJECTIU I VALORS  

 
L'Oficina de Vida Independent  és una entitat sense ànim de lucre
amb la finalitat de promoure la filosofia de Vida Independent al municipi de Barcelona.
 
Aquesta filosofia es basa en quatre pilars:

1. Tota vida humana té el mateix valor;
2. Tothom, independentement de la seva 

diversitat funcional, és capaç 
3. Les persones amb diversitat funcional ho 

són per la resposta de la societat a la 
diferència física, intel·lectual i sensorial i, 
tenen dret a exercir el control de les 
seves vides; 

4. Les persones amb diversitat funcional 
tenen dret a la plena participació en la 
societat. 

 
La missió de la OVI és fonamentalment:

• Difondre l'enfocament de Drets Humans i Vida Independent com a eix vertebrador de 
tota acció i reflexió. 

• Promoure lleis, polítiques i recursos orientats a donar poder a la persona i potenciar la 
seva independència i autodeterminació.

• Dirigir i gestionar una experiència pilot d'assistència personal autogestionada "El 
Projecte Cap a la Vida Independent"

• Crear un model de cooperació, capacitació i autogestió basat en xarxes socials de 
suport entre iguals. 

Els seus eixos principals de funcionament de 

a) Promoció i defensa dels drets de ciutadania de les persones amb diversitat funcional
b) Facilitar l'accés a tot tipus de rec

Independent, és a dir, el poder controlar la pròpia vida, el dret a triar com, on i amb qui 
es vol viure, en igualtat de condicions i sense discriminar per motiu de la diversitat 
funcional. 

c) Gestionar un projecte pilot d'assistència personal autogestionada proporcionant a 
cada individu la cobertura d'hores d'assistència personal necessàries per dur a terme 
el seu projecte vital, possibilitant la inclusió social en tots els àmbits i transferint el 
poder i la responsabilitat de buscar, seleccionar, contractar, formar, dirigir, supervisar i 
acomiadar els seus assistents personals.

d) Suport entre iguals: Es refereix al procés d'orientació, formació i motivació que ofereix 
una persona amb diversitat funcional a una altr
experiència. Aquesta formació en horitzontal és un element clau per adquirir habilitats 
en l'autogestió i donar poder a la persona per reclamar els seus drets.

 

RECURSOS 

L'Oficina de Vida Independent  és una entitat sense 
ànim de lucre dirigida i gestionada per persones 
amb diversitat funcional i necessitat d'assistència 
personal vinculades al Fòrum de Vida Independent

L’Assemblea General d’associats celebrada el 22 
de juliol del 2011 va definir la composició de la 
nova Junta Directiva que s’especifica a continuació:

 

'Oficina de Vida Independent  és una entitat sense ànim de lucre que es va fundar l’any 2005
amb la finalitat de promoure la filosofia de Vida Independent al municipi de Barcelona.

es basa en quatre pilars: 
Tota vida humana té el mateix valor; 
Tothom, independentement de la seva 
diversitat funcional, és capaç d’escollir; 
Les persones amb diversitat funcional ho 
són per la resposta de la societat a la 
diferència física, intel·lectual i sensorial i, 
tenen dret a exercir el control de les 

Les persones amb diversitat funcional 
tenen dret a la plena participació en la 

La missió de la OVI és fonamentalment: 
ndre l'enfocament de Drets Humans i Vida Independent com a eix vertebrador de 

lítiques i recursos orientats a donar poder a la persona i potenciar la 
seva independència i autodeterminació. 
Dirigir i gestionar una experiència pilot d'assistència personal autogestionada "El 
Projecte Cap a la Vida Independent" 

cooperació, capacitació i autogestió basat en xarxes socials de 

rincipals de funcionament de són: 

Promoció i defensa dels drets de ciutadania de les persones amb diversitat funcional
Facilitar l'accés a tot tipus de recursos que possibilitin l'emancipació i la Vida 
Independent, és a dir, el poder controlar la pròpia vida, el dret a triar com, on i amb qui 
es vol viure, en igualtat de condicions i sense discriminar per motiu de la diversitat 

te pilot d'assistència personal autogestionada proporcionant a 
cada individu la cobertura d'hores d'assistència personal necessàries per dur a terme 
el seu projecte vital, possibilitant la inclusió social en tots els àmbits i transferint el 

onsabilitat de buscar, seleccionar, contractar, formar, dirigir, supervisar i 
acomiadar els seus assistents personals. 
Suport entre iguals: Es refereix al procés d'orientació, formació i motivació que ofereix 
una persona amb diversitat funcional a una altra, a partir de la seva pròpia 
experiència. Aquesta formació en horitzontal és un element clau per adquirir habilitats 
en l'autogestió i donar poder a la persona per reclamar els seus drets.

L'Oficina de Vida Independent  és una entitat sense 
ànim de lucre dirigida i gestionada per persones 
amb diversitat funcional i necessitat d'assistència 
personal vinculades al Fòrum de Vida Independent. 

L’Assemblea General d’associats celebrada el 22 
de juliol del 2011 va definir la composició de la 

Junta Directiva que s’especifica a continuació: 
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fundar l’any 2005 
amb la finalitat de promoure la filosofia de Vida Independent al municipi de Barcelona. 

ndre l'enfocament de Drets Humans i Vida Independent com a eix vertebrador de 

lítiques i recursos orientats a donar poder a la persona i potenciar la 

Dirigir i gestionar una experiència pilot d'assistència personal autogestionada "El 

cooperació, capacitació i autogestió basat en xarxes socials de 

Promoció i defensa dels drets de ciutadania de les persones amb diversitat funcional 
ursos que possibilitin l'emancipació i la Vida 

Independent, és a dir, el poder controlar la pròpia vida, el dret a triar com, on i amb qui 
es vol viure, en igualtat de condicions i sense discriminar per motiu de la diversitat 

te pilot d'assistència personal autogestionada proporcionant a 
cada individu la cobertura d'hores d'assistència personal necessàries per dur a terme 
el seu projecte vital, possibilitant la inclusió social en tots els àmbits i transferint el 

onsabilitat de buscar, seleccionar, contractar, formar, dirigir, supervisar i 

Suport entre iguals: Es refereix al procés d'orientació, formació i motivació que ofereix 
a, a partir de la seva pròpia 

experiència. Aquesta formació en horitzontal és un element clau per adquirir habilitats 
en l'autogestió i donar poder a la persona per reclamar els seus drets. 
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JUNTA DIRECTIVA   Fins el 22 de juliol  A partir del 22 de juliol  
President/a  Antonio Centeno Ortiz M. Teresa Fernández Adelantado 
   
Secretari/ària  José Conrado Gargallo Monte Matilde Febrer Basil 
   
Tresorer/a  Margarida Alonso Guevara Laura López Alonso 
   
Vocals  Laura López Alonso 

Martí Ballada Sánchez 
Matilde Febrer Basil 
M. Teresa Fernández Adelantado 
Núria Gómez Jiménez 

Antonio Centeno Ortiz  
José Conrado Gargallo Monte 
Margarida Alonso Guevara 
 Núria Gómez Jiménez. 

 

L’estructura de l’associació és molt bàsica i disposa per a les activitats de gestió i administració 
de l’entitat d’un despatx al Centre Cívic Parc Sandaru (cedit gratuïtament per l’Ajuntament de 
Barcelona). 

RECURSOS HUMANS  
Nombre  de persones associades  7 
  
Nombre de persone voluntàries  7 
  
Nombre de persones assalari ades  24 

Balanç de l’any 2011    
Ingressos  Subvencions públiques € 6.000,00 
 Prestació de serveis € 246.360,55 
 Donacions i altres ingressos € 20.346,91 
   
Despeses  Personal € 216.488,12 
 Altres despeses € 35.854,39 
   
Balanç final   € 20.364,95 

L’OVI - Oficina de Vida Independent - forma part de  la Xarxa Europea de Vida 
Independent (ENIL). Ara fa cinc any, va iniciar, am b conveni amb l’ Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat, un projecte d’autogestió  de l’assistència personal per a 
persones amb diversitat funcional, per tal de poder  viure independent.  
 
Durant el 2011, ha estat treballant i lluitant pel dret a l’Assistència Personal de les 
persones amb diversitat funcional, eina fonamental per a fer significatius i amb 
contingut real els seus i nostres drets humans. Aqu est exercici de ciutadania plena s'ha 
estès, a les famílies que es veien forçades a cobri r el buit de suport de l'Administració, i 
que gràcies al projecte han pogut rescabalar la sev a llibertat.  
De la mateixa manera, també cal destacar la generac ió d'ocupació i activitat econòmica 
que ha impulsat el projecte; una mitjana de 22 nòmi nes (a temps parcial) mensuals, amb 
drets laborals dignes, cotitzacions a la Seguretat Social i contribucions via impostos. És 
una inversió eficaç i eficient, perquè cada persona  rep el finançament per cobrir les 
hores que necessita (oscil·la entre 1.000 €/mes i 5 .000 €/mes), i aquest abordatge 
veritablement individual garanteix respecte per les  diferències i un cost mitjà 
econòmicament sostenible (2.500 €/persona mensuals) , per sota del cost mitjà d'una 
plaça residencial per a persones amb diversitat fun cional. 
 
La Oficina de Vida Independent ha mostrat que les p ersones amb necessitat 
d’assistència poden viure a la comunitat amb igualt at de condicions que la resta de 
ciutadans i ciutadanes. 
 
Antonio Centeno Ortiz 
President sortint 
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El treball en grup ha sigut la tècnica que ha permès el control de forma directa i continuada de 
tot el procés de definició, execució i seguiment de les activitats de l’associació: 

Grups de treball  Activitats  
Organització i Gestió  � Talleres d’auto formació 

� Talleres de suport entre iguals  
� Elaboració de guies d’autogestió d’assistència personal 
� Acreditació servei Assistència Personal 
� Formació en cooperativisme 
� Formació en banca ètica 

Conscienciació i 
Denúncia 

� Formació en Drets Humans 
� Recopilació de material divulgatiu sobre Drets Humans i 

filosofia del Moviment de Vida Independent 
� Creació de la Clínica Jurídica 
� Seguiment del recurs al Tribunal Superior de Justícia 

contra l’ordre ASC/471/2010 de la Generalitat. 
Sensibilització i Difusió  � Xerrades sobre diversitat funcional, drets i vida 

independent 
� Reunions amb instituts i centre educatius 
� Jornades 
� Intervencions públiques als mitjans de comunicació 
� Creació de la pàgina web 

Treball en X arxa  � Creació de la Clínica Jurídica 
� Autoria material assignatura “Dependència i educació 

per a la autonomia” 
� Definició d’entitat que presta servei d’Assistència 

Personal 
� Participació a “Experticia, democracia y movilización 

social: acción política de los grupos concernidos con la 
promoción de la vida independiente en España” 

� Participació a “Cojos y precarias, haciendo vidas que 
importan” 

� Festa del barri   
Projectes  � Vida independent: una qüestió de Drets Humans 

� Cap a la vida independent 
 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

Fundada l'11 d’octubre del 2005 com a associació, el 07 de juny del 2011 la Oficina de Vida 
Independent va ser inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la 
Generalitat de Catalunya com a Servei d’assitència personal per a persones amb diversitat 
funcional.  

Els membre de la OVI van optar per aquesta forma jurídica a causa de la senzillesa dels 
requisits de constitució i com a via per poder rebre finançament públic però, durant el 2011, han 
anat valorant un canvi de model i han mirat cap a mecanismes de desenvolupament social i 
cultural que es basin en la igualitat, equitat i solidaritat entre els participants. Per això, els 
membres de la OVI han volgut formar-se en cooperativisme i economia real, recopilant i 
analitzant informació sobre el moviment cooperatiu, la banca ètica i el seu context jurídic i 
econòmic. 

Un cop al mes, s'ha organitzat un taller d'autoformació en gestió d'assistència personal i una 
trobada de suport entre iguals davant de la discriminació i vulneració de drets a causa de la 
diversitat funcional. Els participants s'han format per posteriorment, a partir de la seva 



 

experiència, oferir a les altres
mètode de l’aprentatge servei
adquirir habilitats en l'autogestió i donar poder a la persona per reclamar els seus dret.
tallers i les trobades han estat valorats
habilitats i coneixements i han
funcional capaços de transmetre’
bibliografia en drets humans i
continguts i s’ha col·laborat a la realització 

La OVI ha volgut compartir la 
de contribuir a que l’aplicació del recurs d’Assistència Personal a Cataluny
coherent amb els principis rectors de la filosofia de vida independent.
conjuntament amb ECOM, ha establert
amb aquesta filosofia i la seva pràctica demostrada, 
prestin aquest servei abans de ser acreditades per realitzar aquesta tasca. 

Aquests criteris han d’orientar
de la persona en la presa de decisions 
assistència. 

 

CONSCIENCIACIÓ I DENUN

Un cop al mes, s'ha organitzat un
suport entre iguals davant de la discriminació i 
vulneració de drets a causa de la diversitat 
funcional. Posant en pràctica
l'aprenentatge servei, les persone
funcional s'han format per posteriorment
de la seva experiència, oferir a les altres
persones orientació, formació i motivació.

Aquesta formació en horitzontal 
donar poder a la persona per reclamar els seus dret
de recopilar el material divulgatiu i bibliografia en
Independent i per a continuar l'autoformació i la reflexió en xarxa

Amb l'objectiu d'analitzar i realitzar el seguiment de casos reals en què s'apreciï vulneracions 
de la Convenció Sobre els Drets de les persones amb diversitat funcional
jurídica amb la col·laboració de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

� Activitats d’autoprenentatge i recerca guiada per a 
millora de la qualitat docent a l’Espai Europeu d’Educació Supe

� Practiques amb casos reals i concrets de discriminació per a 
estudiants. 

Mitjançant la prestació d’un servei públic d’orientació i assessorament, es realitzarà el 
compromís i la vocació social de la universitat pública vers a 
eficaç reconeixement i defensa de les necessitats que són pròpies de les persones amb 
diversitat funcional i dels seus entorns familiars i socials

 

experiència, oferir a les altres persones orientació, formació i motivació, posant en pràctica el 
mètode de l’aprentatge servei. Aquesta formació en horitzontal ha sigut un element clau
adquirir habilitats en l'autogestió i donar poder a la persona per reclamar els seus dret.

han estat valorats com a una eficient eina d'aprenentatge per adquirir 
i han convertit els participants en experts en matèria de diversitat 

capaços de transmetre’n la filosofia.  Després d’haver recopilat el material divulgatiu i 
drets humans i filosofia del Moviment de Vida Independent, s’

i s’ha col·laborat a la realització de 2 llibres d'autogestió d'assistència personal .

la seva experiència amb les Administracions corresponents per tal 
de contribuir a que l’aplicació del recurs d’Assistència Personal a Catalunya, sigui el més fidel i 
coherent amb els principis rectors de la filosofia de vida independent. Un grup de treball 

amb ECOM, ha establert uns criteris de funcionament i gestió del recurs d’acord 
amb aquesta filosofia i la seva pràctica demostrada, que haurien d’exigir-se a les entitats que 
prestin aquest servei abans de ser acreditades per realitzar aquesta tasca.  

Aquests criteris han d’orientar-se principalment cap el control absolut –i sense cap ingerència
de la persona en la presa de decisions de tots els aspectes relacionats amb la seva 

NCIA  

n cop al mes, s'ha organitzat una trobada de 
vant de la discriminació i 

vulneració de drets a causa de la diversitat 
en pràctica el mètode de 

es persones amb diversitat 
per posteriorment, a partir 

de la seva experiència, oferir a les altres 
ientació, formació i motivació.  

Aquesta formació en horitzontal ha sigut un element clau per adquirir habilitats en l'autogestió i 
donar poder a la persona per reclamar els seus drets. També s'han obert espais per internet

el material divulgatiu i bibliografia en drets humans i filosofia del Moviment de Vida 
continuar l'autoformació i la reflexió en xarxa. 

d'analitzar i realitzar el seguiment de casos reals en què s'apreciï vulneracions 
de la Convenció Sobre els Drets de les persones amb diversitat funcional, s’ha creat una 
jurídica amb la col·laboració de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Activitats d’autoprenentatge i recerca guiada per a adaptar els processos de formació i 
millora de la qualitat docent a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) 
Practiques amb casos reals i concrets de discriminació per a la formació dels 

la prestació d’un servei públic d’orientació i assessorament, es realitzarà el 
vocació social de la universitat pública vers a la societat actual a Catalunya i un 

eficaç reconeixement i defensa de les necessitats que són pròpies de les persones amb 
diversitat funcional i dels seus entorns familiars i socials. 
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, posant en pràctica el 
. Aquesta formació en horitzontal ha sigut un element clau per 

adquirir habilitats en l'autogestió i donar poder a la persona per reclamar els seus dret.  Els 
aprenentatge per adquirir 

experts en matèria de diversitat 
recopilat el material divulgatiu i 

, s’han elaborat els 
gestió d'assistència personal . 

experiència amb les Administracions corresponents per tal 
a, sigui el més fidel i 
Un grup de treball 

uns criteris de funcionament i gestió del recurs d’acord 
se a les entitats que 

i sense cap ingerència- 
de tots els aspectes relacionats amb la seva 

un element clau per adquirir habilitats en l'autogestió i 
espais per internet a fi 

filosofia del Moviment de Vida 

d'analitzar i realitzar el seguiment de casos reals en què s'apreciï vulneracions 
, s’ha creat una clínica 

jurídica amb la col·laboració de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona que permetrà 

els processos de formació i 
rior (EEES)  

a formació dels 

la prestació d’un servei públic d’orientació i assessorament, es realitzarà el 
la societat actual a Catalunya i un 

eficaç reconeixement i defensa de les necessitats que són pròpies de les persones amb 



 

SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Els membres de l’associació s'han convertit
experts en matèria de diversitat funcional, han 
après a valorar la seva pròpia experiència vital com 
un coneixement vàlid per ser transmès: 
xerrades sobre diversidat func
independent i reunions amb instituts i altres centr
educatius per a introduir a les aules la matèria.

Una nova concepció de la diversitat funcional
protagonistes en diferents espais socials (centres cívics, festes majors, web) i àmbits 
institucionals (Congrés dels Diputats, ajuntaments, universitats, instituts d'educació 
sencundària), per tal d'anar progressivament difonent l'enfoc
independent.  

Els membre de l’OVI han organitzat 3 jornades
de sensibilització, comptablitza
públiques als mitjans de comunicació

El Punt 
diari 

Ajuntament  
El Prat de Llobregat   
 
Universitat Pere Tarrés 

IES Miquel Taradell 
 

Centre Cívic  
Parc Sandaru 

Ajuntament El Prat de Llobregat,  
Jornades de les persones amb 
discapacitat  
 

SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ   

Els membres de l’associació s'han convertit en 
experts en matèria de diversitat funcional, han 
après a valorar la seva pròpia experiència vital com 

eixement vàlid per ser transmès: han tingut 
diversidat funcional, drets i vida 

i reunions amb instituts i altres centres 
troduir a les aules la matèria. 

nova concepció de la diversitat funcional s’ha donat a conèixer per part dels seus 
protagonistes en diferents espais socials (centres cívics, festes majors, web) i àmbits 
institucionals (Congrés dels Diputats, ajuntaments, universitats, instituts d'educació 
sencundària), per tal d'anar progressivament difonent l'enfocament de drets civils i vida 

han organitzat 3 jornades i han intervingut a 24 entre seminaris i xerrades 
comptablitzant un total de 1858 assistents. Sumen 10  intervencions 

unicació. 

Carta al director 
Accessibilitat 
 
Xerrada 
Drets de ciutadania i dificultats d’accés 

Xerrada 
Drets humans, Vida Independent i Diversitat 
Programa Universitari per a gent gran 
 
Xerrada  
Drets humans, Vida Independent i Diversitat 
 
Xerrada 
Drets humans, Vida Independent i Diversitat 
 
Taller 
Artes plàstiques en DIVERTAD                                         

 
Cine fòrum  
Del cuc a la papallona 
 
Jam Session 
Vides amb molta marxa: El moviment de Vida 
Independent     
 
Gimcana dels 5 sentits 
Un món per a tothom   
 
Conta contes  
La caperucita arco iris 
 
Cine fòrum 
Ser o no ser, vides independents 
                                                                              

Ajuntament El Prat de Llobregat,  Conferència col·loqui  
Drets de ciutadania i dificultats d'accés 
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per part dels seus 
protagonistes en diferents espais socials (centres cívics, festes majors, web) i àmbits 
institucionals (Congrés dels Diputats, ajuntaments, universitats, instituts d'educació 

ament de drets civils i vida 

han intervingut a 24 entre seminaris i xerrades 
10  intervencions 

24/01/11 

17/03/11 

21/03/11 
 
 
 
04/04/11 
  

29/03/11 

                                          
01/03/11 
01/04/11 
01/05/11 
 
30/05/11 
 
 
01/06/11 
 
 
 
04/06/11 
 
 
04/06/11 
 
 
04/06/11 

15/06/11 
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Canal 33 
Televisió de Catalunya 
 

Documental 
Emovere 

22/06/11 

Congrés dels Diputats Intervenció en relació al projecte de llei integral per a la 
igualtat de tracto y la no discriminació 

18/07/11 
 
 

El Punt 
diari 

Carta al director 
Basta ya de encerrarnos 
 

24/01/11 

Festa Major de Gràcia 
 

Accions al carrer 21/08/11 

Lanza Digital 
web 

Opinió 
La tragèdia de Boecillo 
 

25/08/11 

 
Empresa sueca “BOSSE- Råd, 
Stöd & Kunskapscenter ” 

 
Conferència col·loqui  
Functional diversity in Spain 
 

 
04/09/11 

Madrid V Marcia FVID 
Derechos Humanos YA 
 

10/09/11 

Sobre Ruedas 
Revista 

Intervenció 
Quiero ser independente 
 

22/09/11 

Jornada del 20è aniversari de 
l'Associació Grup Caliu 
 

Conferència col·loqui  
Diversitat funcional i drets humans 

28/09/11 

Socialcat 
Web 

Intervenció 
Desinstitucionalizació de les persones amb 
diversitat funcional, una qüestió de drets humans 
 

25/10/11 

IES Salvador Seguí 
 

Xerrada 
Drets humans, Vida Independent i Diversitat 
 
Xerrada 
Drets humans, Vida Independent i Diversitat 
 

13/10/11 
 
 
 
09/11/11 
  

ICUB-IMPD  
curs de formació 

Sessió  
Diversitat funcional, qüestió de drets humans 
 

07/11/11 

Universitat de Girona, Jornada 
“La LAPAD des de les 
perspectives sanitària i social'  
 

Classe magistral   
La LAPAD i el Moviment de Vida Independent 

23/11/11 

Universitat de Vic, 
Escola de Teràpia Ocupacional 
 

Classe magistral  
La diversitat funcional i el moviment de vida independent 

30/11/11 

Universitat Oberta de Catalunya, 
Grup Àtic 

Entrevistes 
Experticia, democracia y movilización social: 
 

01/03/11 
30/11/11 

Casal Cívic Pomar Jove, 
Dia de la Diversitat Funcional  
 

Conferència col·loqui  
Diversitat funcional i vida independent 
 

02/12/11 

Ajuntament de Berga i Consell 
Comarcal del Berguedà  
 

Conferència col·loqui  
Diversitat funcional i vida independent, una qüestió de 
Drets Humans  
 

13/12/11 

Geen European Fundation,  
Seminari “Una mirada verda als 
Serveis Socials”” 

Conferència col·loqui  
LAPAD i Llei de serveis socials, una anàlisi des del 
moviment de vida independent 
 

16/12/11 



 

A més, han col·laborat a la realització de

� la pàgina web www.ovibcn.org 
� el llibre “Dependencia y educación para la autonomía” 
� el llibre “Cojos y Precarias, haciendo vidas que importan”

 

TREBALL EN XARXA  

La OVI ha volgut vincular el projecte
concret, basant-lo sobre el reconeixement mutu, 
la confiança i la comunicació entre agents que 
comparteixen el mateix espai.
han proposat i participat a la creació de treballs 
compartits amb altres sectors, institucions i 
entitats: 

 

  
Agencia de Asuntos 
Precarios Todas aZien 

espai obert d'intercanvi d'informació, suport i estratègies per a crear 
xarxes de cooperació i autoorganització vital i política
 

Aprenem  associació que 
Trastorns de l’Espectre Autista; que promou la seva 
escolar, laboral i social
acompanyament.
 

Casal de Gent Gran  
El Parc 

espai destinat al col·lectiu de 
finalitat promoure el seu benestar i la promoció de la seva 
participació com a membres actius de la societat.
 

Diverpunt Sandaru  espai de pares i mares, amb nens
realitzen  activitats infantils i comp
 

Fundació Catalana per 
a la Paràlisi Cerebral 

promou, organitza i realitza activitats encaminades a l’ajut a les 
persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins 
perquè, des del moment del seu 
vida
social i laboral.
 

GRUP ATIC de la 
Universitat Oberta de 
Catalunya 

grup d’investigació interdisciplinari que té com a objectiu l’estudi del 
paper de la te
social contemporània, de les noves formes d’in
social, de l
política i nous moviments socials.
 

Moviment 15M  moviment 
amb una sèrie de protestes pacífiques a Espanya.

Roda de Choro  de 
Barcelona 

espai de trobada entre músics
participants que s’ajunten en una construcció musical fle
 

Facultat de Dret de la 
Universitat de 
Barcelona 

millora i afavoreix
seus drets per part de les persones i els col·lectius menys afavorits, 
així com l’accés als recursos jurídics i institucionals.

 

A més, han col·laborat a la realització de 

la pàgina web www.ovibcn.org  
Dependencia y educación para la autonomía”  
Cojos y Precarias, haciendo vidas que importan” 

ha volgut vincular el projecte al territori 
sobre el reconeixement mutu, 

la confiança i la comunicació entre agents que 
comparteixen el mateix espai. Els seus membres 

la creació de treballs 
ctors, institucions i 

espai obert d'intercanvi d'informació, suport i estratègies per a crear 
xarxes de cooperació i autoorganització vital i política

associació que defensa els drets i la dignitat de les persones amb 
Trastorns de l’Espectre Autista; que promou la seva 
escolar, laboral i social; que ofereix a les famílies suport i 
acompanyament.  

espai destinat al col·lectiu de les persones grans, que té com a 
finalitat promoure el seu benestar i la promoció de la seva 
participació com a membres actius de la societat. 

espai de pares i mares, amb nens i nenes entre 4 i 9 anys, que 
realitzen  activitats infantils i comparteixen esperiències i inquietuts.

promou, organitza i realitza activitats encaminades a l’ajut a les 
persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins 
perquè, des del moment del seu naixement fins al final de la seva 
vida, obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració 
social i laboral. 

grup d’investigació interdisciplinari que té com a objectiu l’estudi del 
paper de la tecnociència en la conformació i organització de l’acció 
social contemporània, de les noves formes d’inclusió i d’aten
social, de l’organització de la societat civil en noves formes d’acció 
política i nous moviments socials. 

moviment ciutadà que promou una democràcia més participativa 
amb una sèrie de protestes pacífiques a Espanya. 

espai de trobada entre músics, caracteritzat per la improvisació dels 
participants que s’ajunten en una construcció musical fle

millora i afavoreix a la ciutat de Barcelona la defensa i l’exercici dels 
seus drets per part de les persones i els col·lectius menys afavorits, 
així com l’accés als recursos jurídics i institucionals.
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espai obert d'intercanvi d'informació, suport i estratègies per a crear 
xarxes de cooperació i autoorganització vital i política 

defensa els drets i la dignitat de les persones amb 
Trastorns de l’Espectre Autista; que promou la seva inclusió 

que ofereix a les famílies suport i 

les persones grans, que té com a 
finalitat promoure el seu benestar i la promoció de la seva 

entre 4 i 9 anys, que 
arteixen esperiències i inquietuts. 

promou, organitza i realitza activitats encaminades a l’ajut a les 
persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins 

naixement fins al final de la seva 
obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració 

grup d’investigació interdisciplinari que té com a objectiu l’estudi del 
cnociència en la conformació i organització de l’acció 

clusió i d’atenció 
organització de la societat civil en noves formes d’acció 

ciutadà que promou una democràcia més participativa 
 

caracteritzat per la improvisació dels 
participants que s’ajunten en una construcció musical flexible. 

a la ciutat de Barcelona la defensa i l’exercici dels 
seus drets per part de les persones i els col·lectius menys afavorits, 
així com l’accés als recursos jurídics i institucionals. 
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PROJECTES 

Amb els 2 projectes que s’han dut a terme durant el 2011, la OVI ha pogut generar la presa de 
consciència dels drets legalment reconeguts: 

� El projecte "Cap a la vida independent" (nov. 2006 fins a l'actualitat), una experiència 
pilot d'assistència personal autogestionada. En col·laboració amb l’ Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMPD) de l'Ajuntament de Barcelona  

� El projecte "Vida Independent: una qüestió de drets humans", finançat per l'àrea de 
drets civils de l'ajuntament de Barcelona. En col·laboració amb la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona. 

 

Les activitats de l’Oficina de Vida Independent est an dirigides a generar la presa de 
consciència dels drets de les persones amb diversit at funcional, reconeguts legalment. 
 
Europa demana que es tanquin les institucions i es donin els recursos suficients a les 
persones institucionalitzades per poder viure a la comunitat. L’ONU ha establert una 
Convenció de Drets de les Persones amb Diversitat F uncional que forma part del cos 
jurídic espanyol des del 3 de maig de 2008 i que té  com a objectiu garantir l’exercici 
efectiu de tots els drets humans i el respecte a la  seva dignitat inherent (art 1). En 
particular, reconeix explícitament el dret a la vid a independent i obliga els Estats a 
proporcionar l’assistència personal necessària per fer vida en comunitat (art 19), amb 
plena participació social i en igualtat d’oportunit ats amb la resta de la ciutadania. 
 
Un gir de les polítiques en aquesta direcció precis a d'un canvi de mentalitat que volem 
posar com a objectiu en les activitats de la nostra  associació:  

• S’ha de transferir el poder a la persona, donant co nfiança i llibertat d'elecció per 
prendre decisions sobre la seva pròpia vida. 

• S’ha de generar un coneixement propi amb el propòsi t d'anar construint una 
identitat positiva de la diversitat funcional. 

• S’ha de donar a conèixer aquesta nova concepció de la diversitat funcional per 
part dels seus protagonistes en diferents espais so cials, àmbits institucionals i 
centres de poder per tal d'anar progressivament des mantellant el discurs 
hegemònic generador dels processos de dependència. 

 
S’ha de seguir treballant plegats pels drets de les  persones amb diversitat funcional 
perquè no n'hi ha prou amb tenir un marc legal que reconegui el dret si els poders 
públics no mostren la ferma voluntat d'apostar i ga rantir un model de societat no 
segregadora. 
 
Maria Teresa Fernández Adelantado 
Presidenta actual  
 


