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OBJECTIU I VALORS
L'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.
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 d’escollir;
d’escollir
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
ndre 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.

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
definir la composició de
l’actual Junta Directiva que s’especifica a continuació:
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Secretària
Tresorera
Vocals

M. Teresa Fernández Adelantado
Matilde Febrer Basil
Laura López Alonso
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
Sandaru (cedit gratuïtament per l’Ajuntament de
Barcelona).
RECURSOS HUMANS
Nombre de persones associades

7

Nombre de persones voluntàries

7

Nombre de persones assalariades
assalaria

24

2

Balanç de l’any 2011
Ingressos

Despeses
Balanç final

Subvencions públiques
Prestació de serveis
Donacions i altres ingressos
Personal
Altres despeses

€ 8.800,00
€ 243.869,54
€ 427,50
€ 223.552,29
€ 23.380,84
€ 6.163,91

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
Organització i Gestió
Conscienciació i
Denúncia

Sensibilització i Difusió

Treball en Xarxa

Projectes

Activitats
Tallers d’auto formació
Constitució Federació Vida Independent
Tallers de suport entre iguals
Participació ciutadana
Recopilació de material divulgatiu sobre Drets Humans i
filosofia del Moviment de Vida Independent
Edició de llibres
Seguiment del recurs al Tribunal Superior de Justícia
contra l’ordre ASC/471/2010 de la Generalitat.
Xerrades sobre diversitat funcional, drets i vida
independent
Reunions amb instituts i centre educatius
Jornades
Intervencions públiques als mitjans de comunicació
Festa del barri
Marxa Madrid
Formacions
Del revés al Dret
Cap a la vida independent

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
Un cop al mes, s'ha organitzat un taller d'autoformació en gestió d'assistència: els membres de
l’associació amb experiència en vida independent han posat els seus coneixements a
disposició de persones novelles que inicien el seu procés d'emancipació. S'ha donat inici a una
xarxa de suport, capacitació i motivació entre iguals.
Els tallers han estat valorats com a una eficient eina d'aprenentatge per adquirir habilitats i
coneixements i han convertit els participants en experts en matèria de diversitat funcional
capaços de transmetre’n la filosofia.
L’any 2008, Espanya va ratificar la Convenció dels Drets de les Persones amb Diversitat
Funcional. Som a l’any 2013 i encara les administracions continuen segregant, tancant i
avocant a la majoria de nenes i nens, homes i dones, a una institucionalització que mata
i que no deixa viure.
La dependència de l’entorn familiar esclavitza i obliga a trencar amb la participació
social i l’institucionalització residencial es un pou sense fons d’abusos, maltractaments
i degradació de drets civils.
Per aquest motiu, durant l’any 2012 hem posat en marxa la Federació Vida Independent
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(FEVI). Per dir prou. Per explicar, fins a la sacietat, que amb Assistència Personal les
persones amb diversitat funcional
funcional podem viure amb absoluta dignitat i llibertat. Volem
viure lliures, volem escollir els nostres assistents, volem que les nostres decisions
sobre les nostres vides siguin les úniques vàlides davant de totes les polítiques i en
totes les administracions,
s, en totes!
A l’OVI de Barcelona tenim l’experiència d’haver viscut situacions d’extrema pobresa
ciutadana i d’haver-nos
nos enriquit humanament des de l’autogestió de l’Assistència
Personal. Per això ens hem adherit a la FEVI, per fer complir la Convenció dels Drets de
les Persones amb Diversitat Funcional i per donar suport des de les nostres
experiències i coneixements a totes aquelles persones que vulguin fer VIDA
INDEPENDENT.
Margarita Alonso Guevara
Delegada de l’OVI Barcelona a la Federación
Federació Vida Independiente

CONSCIENCIACIÓ I DENUNCIA
Un
n cop al mes, s'ha organitzat una
un trobada de suport entre iguals davant
vant de la discriminació i
vulneració de drets a causa de la diversitat funcional.
funcional Posant en pràctica el mètode de
l'aprenentatge servei, les
es persones
persone amb diversitat funcional s'han format per posteriorment,
posteriorment a
partir de la seva experiència, oferir a les altres persones orientació,
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.
dret
Per tal de vincular l’associació als òrgans de participació ciutadana, els membre de l’associació
han intervingut al
•
•
•
•

Consell d’Equipament del Centre Cívic Parc-Sandaru
Consell de Qualitat de Vida del Districte Sant Martí
Consell de Barri El Parc i La Llacuna del Poblenou
Consell de Barri Vila Olímpica

També s'han obert espais per internet a fi de recopilar el material divulgatiu i bibliografia en
drets humans i filosofia del Moviment de Vida Independent i per a continuar l'autoformació i la
reflexió en xarxa. Després d’haver recopilat el material divulgatiu i bibliografia en drets humans i
filosofia del Moviment de Vida Independent,
Independent s’han elaborat els continguts i s’ha col·laborat a la
realització de 2 llibres sobre la filosofia de vida independent.
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L’Oficina
Oficina de Vida Independent (OVI), aquest any ha aconseguit. una fita important al
presentar recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l’ordre
ASC/471/2010 que regula l’assistència personal a Catalunya, en entendre que aquesta
norma discrimina els menors de 16 anys, els majors de 64 i les persones amb diversitat
intel·lectual, mentall o psíquica, ja que els impedeix l’accés a l’assistència personal, únic
recurs que els possibilitaria dur a terme les activitats quotidianes dins la comunitat,
evitar l’ ingrés en residències i no dependre del voluntarisme familiar.
El TSJC ha sentenciat que aquest suport social ha d’oferir-se
d’oferir se a totes les persones amb
diversitat funcional que en tinguin necessitat, independentment de la seva edat, tipus de
diversitat o grau de dependència.
No obstant això, l’ OVI ha presentat recurs al Tribunal Suprem pel que fa als articles que
promouen l’ internament de les persones amb diversitat funcional. I és que l’ordre de la
Generalitat estableix un màxim de 1.300 €/mes per contractar assistència
ència personal quan,
segons la memòria econòmica de la Cartera de Serveis 2010-11,, l’Administració es
gasta 3.200 €/mes de mitjana per cada plaça residencial per a persones amb diversitat
física i més de 3.600€/mes
€/mes en casos de diversitat intel·lectual.
Així, moltes persones amb diversitat funcional es veuen obligades a ingressar en
e una
residència pel fet que si volen romandre a casa seva l’Administració no esmerça els
mateixos recursos que per tancar-les
tancar les en una institució. No es tracta, doncs, d’un
problema d’insuficiència financera, sinó d’orientació de la inversió cap a models que
qu
garanteixin les llibertats i drets fonamentals de les persones amb diversitat funcional,
tal i com estableix la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat
acordada a l’ ONU i ratificada per Espanya.
María Teresa Fernández Adelantado
Presidenta
denta de l’Oficina de Vida Independent

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 un coneixement vàlid
per ser transmès: han tingut xerrades sobre diversidat
funcional,
ional, drets i vida independent i reunions amb
instituts i altres centres educatius per a introduir
in
a les
aules la matèria, comptabilitzant un total de 1120
participants.
Una nova concepció de la diversitat funcional s’ha donat
a conèixer per part dels seus protagonistes
protagonis
en diferents
espais socials i àmbits institucionals per tal d'anar
progressivament difonent l'enfocament de drets civils i
vida independent.
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Els membre de l’OVI han col·laborat a l’organitzatció de 3 jornades
I Jornada Zavi
Fes-te del Barri
VI Marcha por la Visibilidad

Universidad de Zaragoza
Centre Cívic Parc Sandaru
Madrid

26/4/2012
del
el 29/5 al 2/6/2012
22/9/2012

Sumen 7 intervencions públiques als mitjans de comunicació
Ràdio 4
Social.cat
Social.cat
Televisió Espanyola
Social.cat
Arran de terra
Social.cat

Programa
rograma "Matí a 4 bandes"
Educació
ducació inclusiva i la diversitat funcional
Glossari per a la vida independent
Reportatge
La
a futura
futur llei d'autonomia personal de Catalunya
Entrevista
L’auto
L’autonomia
personal i el PAM de Barcelona

18/2/2012
20/2/2012
2/5/2012
27/6/2012
29/6/2012
28/8/2012
13/9/2012

Han intervingut a 15 seminaris i xerrades de sensibilització
Associació Särau
Institut Guttmann
Universitat de Girona
Universitat Rovira i Virgili
Casal dels infants del raval
Centre Cívic Parc Sandaru
IES Salvador Seguí
IES Salvador Seguí
Institut Montserrat Roig
Escola Univ d’Infermeria
IES Salvador Seguí
Asociación Roosevelt
ASPAYM

Ocio Inclusiu i Diversitat Funcional
Drets humans, Vida Independent i Divertat
Hegemonies i identitats perifèriques
Més enllà de la discapacitat
Drets humans, Vida Independent i Divertad
Cinefòrum: Nacional 7
Necessitats de col·lectius específics
Drets humans, Vida Independent i Divertad
Drets humans, Vida Independent i Divertat
Drets humans, Vida Independent i Divertad
Drets humans, Vida Independent i Divertat
La inclusión de las personas con discapacidad
Drets humans, Vida Independent i Divertat

23/3/2012
3/4/2012
10/5/2012
15/5/2012
22/5/2012
30/5/2012
5/10/2012
11/10/2012
15/10/2012
31/10/2012
5/11/2012
8/11/2012
1/12/2012

TREBALL EN XARXA
L’ OVI ha volgut vincular el projecte al
territori concret, basant-lo
lo sobre el
reconeixement mutu, la confiança i la
comunicació
entre
agents
que
comparteixen el mateix espai. Els seus
membres han proposat i participat a la
creació de treballs compartits amb altres
sectors, institucions i entitats.. Destaquen
•

Fes-te del barri: és un projecte
que va néixer fa 3 anys, al Barri
del Parc i La Llacuna del
Poblenou, amb l'objectiu d'incentivar la participació ciutadana d'entitats , grups i
persones. El motor d'aquest projecte és la Comissió Fes-te
te del barri que treballa per
generar espais facilitadors de les relacions intergeneracionals i de proximitat.
proximitat En
formen part: CSS EL PARC-VILA
PARC VILA OLÍMPICA, BALAIO, UNIÓ ESPORTIVA EL PARC,
OFICINA DE VIDA INDEPENDENT, MUMS & TOTS, DIVERPUNT, GRUP DE
CONSUM PAMAPAM, BARNAMIL, CENTRE
CENTRE CÍVIC PARC SANDARU.
SANDARU
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•

VI Marxa per la Visibilitat de la Diversitat
Funcional: el dissabte 22 de setembre unes
400 persones van respondre a la crida del
Fòrum de Vida Independent i Divertad i van
participar a la manifestació convocada a
Madrid per defensar els nostres drets com
la salut, l'educació i la vida independent. El
Fòrum de Vida Independent i Divertad té
l'objectiu d'impulsar a Espanya el moviment
de Vida Independent. És una comunitat
constituïda per persones de tot Espanya, i
d'altres països, que conformem un fòrum de
reflexió filosòfica i de lluita pels drets de les
persones amb diversitat funcional.

•

Formacions en Vida Independent: el dissabte 1 de desembre, diferents Oficines de Vida
Independent de tota Espanya es reunien a Madrid per explicar característiques,
peculiaritats i funcionament de les respectives OVIs i programes. Durant la trobada es
van tractar les avantatges i desavantatges dels diferents projectes amb l’objectiu de
potenciar el suport entre iguals i generar i potenciar els llaços de cooperació.

PROJECTES
Amb els 2 projectes que s’han dut a terme durant el 2012, l’ 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 "Del revés al Dret", 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.

Dades de contacte
:
C/ Buenaventura Muñoz, 21
(cantonada C/ Nàpols)
08018 Barcelona.
Horari d’atenció:
dilluns, dijous i divendres
de 10h a 14h
dimarts i dimecres
de 15h a 19h.
Telèfon: 628904425
Correu electrònic:
ovibcn@gmail.com
Més informació a
www.ovibcn.org
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