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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 
 
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 

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. 

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 d
l’actual Junta Directiva que s’especifica a continuació:

JUNTA DIRECTIVA  
President a 
Secret ària  
Tresorer a 
Vocals  

 

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 Sandar
Barcelona). 

RECURSOS HUMANS 

Nombre de persones associades

Nombre de persone s voluntàries

  Nombre de persones assalaria

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: 

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 seves 

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

fonamentalment: 

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

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 

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

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 

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

 
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 (cedit gratuïtament per l’Ajuntament de 

 

Nombre de persones associades  

voluntàries  

Nombre de persones assalaria des  
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L'Oficina de Vida Independent  és una entitat sense ànim de lucre que es va fundar l’any 2005 
filosofia de Vida Independent al municipi de Barcelona. 

d’escollir; 
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 

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

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 

efinir la composició de 

L’estructura de l’associació és molt bàsica i disposa per a les activitats de gestió i administració 
u (cedit gratuïtament per l’Ajuntament de 

8 

8 

32 
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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  � Tallers d’auto formació 
Conscienciació i 
Denúncia 

� Tallers de suport entre iguals  
� Participació ciutadana 
� Llei d’Accessibilitat de Catalunya 

Sensibilització i Difusió  � Xerrades sobre diversitat funcional, drets i vida 
independent 

� Reunions amb instituts i centre educatius 
� Jornades 

Treball en Xarxa  � Festa de la Diversitat 
� Fes te del barri 
� Marxa per la Visibilitat 
� Jornada Internacional de Diversidad 
� Jornades Serveis i eines per a una vida independent 

Projectes  � Diversitat Funcional: una qüestió de Drets Humans  
� 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.   

CONSCIENCIACIÓ I DENUNCIA  

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

Per tal de vincular l’associació als òrgans de participació ciutadana, els membres de 
l’associació han intervingut al 

• Consell d’Equipament del Centre Cívic Parc-Sandaru 

• Consell de Qualitat de Vida del Districte Sant Martí 

Balanç de l’any 201 3   
Ingressos  Subvencions públiques € 4.300,00 
 Prestació de serveis € 263.019,45 
 Donacions i altres ingressos € 230,60 
Despeses  Personal € 236.840,52 
 Altres despeses € 28.341,45 
Balanç final   € 2.368,08 



 

 

• Consell de Barri El Parc i La Llacuna del Pob

• Consell de Barri Vila Olímpica

• Consell Municipal de Benestar Social

• Comissió Parlamentaria 

i han col:laborat a la presentació de les al•legacions del Fòrum de Vida Independent al projecte 
de Llei d’Accessibilitat de Catalunya

És preocupant que després de més 
de 30 anys des de l’aprovació de la 
LISMI, l’any 1982, continuï existint 
actualment discriminació vers les 
persones amb diversitat funcional, tal 
i com reconeix explícitament aquest 
avantprojecte de llei  d’Accessibilitat 
de Catalunya al seu preàmbul:
"... després dels anys transcorreguts, 
encara hi ha persones amb diversitat 
funcional, que viuen situacions de 
desigualtat d'oportunitats, de 
discriminació i de dificultats en la 
participació social i en l’exercici dels seus drets, a causa de l'existència de barreres físiques, 
de comunicació o d'actituds  que els ho impedeixen"
 
Continuar parlant, a l’any 2013,  d’ una Llei d’Accessibilitat plena de  conceptes totalment 
abstractes com “ajustos raonables”, “solucions alternatives” i “proporcionalitat” és obrir de nou 
la porta a  perpetuar la discriminació i, per tant, cometre un acte de completa 
Quan  es parla de costos desproporcionats, a quins  costos ens referim?
d’oportunitats  que les persones amb Diversitat Funcional veuen negades, perquè se’ls 
impedeix l’ús d’espais i serveis vinculats a entorns on es 
necessàries com l’educació, el treball, l’oci, les transaccions comercials..?
que suposa moure’s en un medi advers i hostil que no ha estat  plantejat tenint en compte la 
diversitat de la ciutadania i, per tant,  sentencia a moltes persones a una situació de 
marginalitat? 
 
Tot això  influeix en el desenvolupament personal i et marca per a tota la vida.
QUANTS COMPANYS i COMPANYES JA HAN MORT SENSE PODER VEURE 
RECONEGUTS ELS SEUS DRETS HUMANS, sense 
discriminació s’ha de garantir una solució ràpida i eficaç que li posi fi.
en el temps la vulneració de drets humans amb uns AJUSTOS RAONABLES i amb una 
PROPORCIONALITAT que no tenen res de raonable 
DESPROPORCIONATS en els efectes que tenen en l’individu.
ACCESSIBLE SEGUINT ELS PRINCIPIS DE DISSENY UNIVERSAL.  
 
Jose Conrado Gargallo Monte
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: 
tingut xerrades sobre diversidat func
altres centres educatius per a in
participants. 

Consell de Barri El Parc i La Llacuna del Poblenou 
Consell de Barri Vila Olímpica 
Consell Municipal de Benestar Social 

Parlamentaria de Benestar, Família i Immigració 

han col:laborat a la presentació de les al•legacions del Fòrum de Vida Independent al projecte 
de Llei d’Accessibilitat de Catalunya. 

 

És preocupant que després de més 
de 30 anys des de l’aprovació de la 
LISMI, l’any 1982, continuï existint 

criminació vers les 
persones amb diversitat funcional, tal 
i com reconeix explícitament aquest 
avantprojecte de llei  d’Accessibilitat 
de Catalunya al seu preàmbul: 
"... després dels anys transcorreguts, 
encara hi ha persones amb diversitat 

viuen situacions de 
desigualtat d'oportunitats, de 
discriminació i de dificultats en la 
participació social i en l’exercici dels seus drets, a causa de l'existència de barreres físiques, 
de comunicació o d'actituds  que els ho impedeixen" 

nt, a l’any 2013,  d’ una Llei d’Accessibilitat plena de  conceptes totalment 
abstractes com “ajustos raonables”, “solucions alternatives” i “proporcionalitat” és obrir de nou 
la porta a  perpetuar la discriminació i, per tant, cometre un acte de completa 
Quan  es parla de costos desproporcionats, a quins  costos ens referim? Els del gran nombre 
d’oportunitats  que les persones amb Diversitat Funcional veuen negades, perquè se’ls 
impedeix l’ús d’espais i serveis vinculats a entorns on es desenvolupen activitats tan bàsiques i 
necessàries com l’educació, el treball, l’oci, les transaccions comercials..? Els del sobreesforç 
que suposa moure’s en un medi advers i hostil que no ha estat  plantejat tenint en compte la 

a i, per tant,  sentencia a moltes persones a una situació de 

Tot això  influeix en el desenvolupament personal i et marca per a tota la vida.
QUANTS COMPANYS i COMPANYES JA HAN MORT SENSE PODER VEURE 
RECONEGUTS ELS SEUS DRETS HUMANS, sense poder-los exercir.
discriminació s’ha de garantir una solució ràpida i eficaç que li posi fi. No es pot perllongar més 
en el temps la vulneració de drets humans amb uns AJUSTOS RAONABLES i amb una 
PROPORCIONALITAT que no tenen res de raonable per a la persona afectada i que són 
DESPROPORCIONATS en els efectes que tenen en l’individu. TOT HA DE SER 
ACCESSIBLE SEGUINT ELS PRINCIPIS DE DISSENY UNIVERSAL.   

Jose Conrado Gargallo Monte 
 

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: 

diversidat funcional, drets i vida independent i reunions amb instituts i 
altres centres educatius per a introduir a les aules la matèria, comptabilitzant 
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han col:laborat a la presentació de les al•legacions del Fòrum de Vida Independent al projecte 

participació social i en l’exercici dels seus drets, a causa de l'existència de barreres físiques, 

nt, a l’any 2013,  d’ una Llei d’Accessibilitat plena de  conceptes totalment 
abstractes com “ajustos raonables”, “solucions alternatives” i “proporcionalitat” és obrir de nou 
la porta a  perpetuar la discriminació i, per tant, cometre un acte de completa irresponsabilitat. 

Els del gran nombre 
d’oportunitats  que les persones amb Diversitat Funcional veuen negades, perquè se’ls 

desenvolupen activitats tan bàsiques i 
Els del sobreesforç 

que suposa moure’s en un medi advers i hostil que no ha estat  plantejat tenint en compte la 
a i, per tant,  sentencia a moltes persones a una situació de 

Tot això  influeix en el desenvolupament personal i et marca per a tota la vida. 
QUANTS COMPANYS i COMPANYES JA HAN MORT SENSE PODER VEURE 

los exercir. Davant d’una 
No es pot perllongar més 

en el temps la vulneració de drets humans amb uns AJUSTOS RAONABLES i amb una 
per a la persona afectada i que són 

TOT HA DE SER 

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 

i reunions amb instituts i 
troduir a les aules la matèria, comptabilitzant un total de 900 
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Una nova concepció de la diversitat funcional s’ha donat a conèixer per part dels seus 
protagonistes en diferents espais socials i àmbits institucionals per tal d'anar progressivament 
difonent l'enfocament de drets civils i vida independent.  

Fa uns dies vam tenir la sort de poder escoltar al nostre país l’Antonio Centeno, activista social 
de Vida Independent, en una conferència sobre el dret que tenen les persones amb diversitat 
funcional a viure com elles decideixin, igual que ho fem cadascun de nosaltres. 
El seu exemple és la mostra que efectivament és possible, ja que, tot i tenir diversitat funcional 
física i que li calgui suport d’una altra persona, l’Antonio té la vida que vol i la que ha decidit ell. 
Un dels principals objectius del moviment Vida independent, és el d’igualar les oportunitats 
disponibles per a les persones amb discapacitat: elecció, control i llibertat. 
Lluny de l’exposa’t, el model que ens ofereix el nostre país per a aquests casos és únicament 
el residencial. Precisant que el fet d’anar a viure a una residència no ha de ser negatiu en si 
mateix, sempre que siguem nosaltres els qui l’hem elegit; ara bé, si que ho és quan ens 
l’ofereixen com a única alternativa real. Actualment, els ajuts públics van destinats a les 
residències o a una insuficient ajuda a domicili, situació que restringeix dràsticament les 
opcions de vida del col·lectiu. 
L’escenari haurà de canviar positivament quan es ratifiqui la Convenció del drets de les 
persones amb discapacitat de NY, l’article 19 de la qual recull el dret a viure de forma 
independent i a ser inclòs en la comunitat. 
Un dels serveis que ha demostrat més eficàcia per promoure l’autonomia de les persones amb 
diversitat funcional és l’assistència personal. L’assistent és un treballador que ha de facilitar i 
promoure l’autonomia i la vida activa de les persones que ho necessitin. 
L’argument en contra sol ser moltes vegades el cost econòmic, que la gent imagina que ha de 
ser molt més elevat que el d’una plaça residencial, però no és així, ja que nombrosos estudis 
demostren que la Vida Independent és menys costosa en terme crematístics que la vida 
institucionalitzada. N’hi ha molts altres, però podeu veure com a exemple l’estudi de l’Imserso 
de l’any 2008. 
La inevitable anàlisi cost-benefici convencional mai no arribarà a captar per complet la situació. 
La vulneració d’un dret fonamentat en la justícia bàsica implica un cost qualitativament diferent 
que cap persona no hauria de suportar si la societat fos justa. 
 
Ester Fenoll 
Diari d’Andorra 
10/06/2013 

 

Intervencions públiques als mitjans de comunicació   

eldiaro.es  Entrevista a Antonio Centeno 11/11/2013 
 

Intervencions a seminaris i xerrades de sensibilització   

Institut  Montserrat Roig  Drets humans, Vida Independent i Divertat 25/01/2013 
Ajuntament de Sabadell  Donant veu a la Diversitat Funcional 25/04/2013 
Govern d’Andorra  Dels drets humans a la transformació social 29/05/2013 
Associació d'Aturats de 
Sant Adrià de Besòs 

Aturats en moviment. Creant Xarxa. 31/05/2013 

El Prat de Llobregat  Drets humans, Vida Independent i Divertat 11/06/2013 
Universitat Oberta de 
Catalunya 

Redes de conocimiento emancipador 21/06/2013 

Fundació  Pere Tarrés  Taula rodona assignatura Pràcticum III 14/10/2013 
IES Salvador Segu í Drets humans, Vida Independent i Divertad 17/10/2013 
Florida Universitaria  Diversidad funcional y educación inclusiva 18/10/2013 
Escola Universitaria 
d’inferemeria de Terrassa 

Xerrada assignatura Teràpia Ocupacional en 
la Comunitat 

30/10/2013 

Institut  Montserrat Roig  Drets humans, Vida Independent i Divertat 30/10/2013 



 

 

Ajuntament de Barcelona  
IES Salvador Seguí  
IES Salvador Seguí  

Institut  Montserrat Roig  

Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat
 

TREBALL EN XARXA 

Els membre de l’OVI han co

Festa de la Diversitat  
Fes-te del Barri  
VII Marcha por la Visibilidad
I Jornades  Internacional de 
Diversidad 
Jornades Serveis i eines per a una 
vida independent 
 

L’ OVI ha volgut vincular el projecte
la confiança i la comunicació entre agents que comparteixen el mateix espai.
membres han proposat i participat a
institucions i entitats. Destaquen

XII Festa de la Diversitat: impulsada a Sabadell fa 12 
anys per contrarestar les manifestacions neofeixistes 
que hi havia en aquell moment,
exemple per a la convivència a més de tenir un caràcter 
lluitador i reivindicatiu. Una festa que cada any té un 
lema diferent i en aquesta ocasió ha tingut a veure amb 
la diversitat funcional. Perquè la ciutat ha de s
tothom amb igualtat d’oportunitats.

 

En les Jornades sobre assistència personal celebrades a Barcelona per l'Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMD) els dies 14 i 15 de novembre de 2013 es va presentar un 
estudi sobre  l’impacta social 
  
L’ Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) té l’objectiu d’avaluar l’impacte social 
del Servei d’Assistent Personal per consolidar
persones amb  discapacitat, p
  
En aquest estudi s’avalua el benefici social i econòmic que ha generat la inversió en el Servei 
Municipal d’Assistent Personal, que possibilita la vida independent de les persones amb 
discapacitat. Les conclusions del treball ens confirmen la idoneïtat d’aquesta línia de treball, 
coherent amb la Convenció i que contribueix d’una manera rendible i sostenible a construir una 
ciutat per a totes les persones" diu la regidora de Família, Infància,
Discapacitat i presidenta de l'IMD,Sra. Rognoni.
  
El Servei d'Assistent Personal de l'IMD dóna un retorn social en termes socials i econòmics 
molt superior a l'invertit. 

Les Corts, barri inclusiu 
Xerrada mòdul integració social 
Xerrada mòdul atenció a persones en situació 
de dipendència 
Xerrada mòdul atenció a persones en situació 
de dipendència 

 
Taula rodona: El servei municipal d’Assistent 
Personal i les entitats prestadores 

Els membre de l’OVI han co l·laborat a l’organitzatció de 4  jornades  

Ajuntament de Sabadell 
Centre Cívic Parc Sandaru del 26/5 al 1/6/2013

Marcha por la Visibilidad  Madrid 
Internacional de Catarroja 

Serveis i eines per a una Ajuntament de Barcelona 

ha volgut vincular el projecte al territori concret, basant-lo sobre el reconeixement mutu, 
la confiança i la comunicació entre agents que comparteixen el mateix espai.
membres han proposat i participat a la creació de treballs compartits amb altres se

. Destaquen 

XII Festa de la Diversitat: impulsada a Sabadell fa 12 
anys per contrarestar les manifestacions neofeixistes 

en aquell moment, aquesta festa és un 
exemple per a la convivència a més de tenir un caràcter 
lluitador i reivindicatiu. Una festa que cada any té un 
lema diferent i en aquesta ocasió ha tingut a veure amb 
la diversitat funcional. Perquè la ciutat ha de ser de 
tothom amb igualtat d’oportunitats. 

En les Jornades sobre assistència personal celebrades a Barcelona per l'Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMD) els dies 14 i 15 de novembre de 2013 es va presentar un 
estudi sobre  l’impacta social del Servei d’Assistent Personal. 

nstitut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) té l’objectiu d’avaluar l’impacte social 
del Servei d’Assistent Personal per consolidar-lo dins de la cartera de serveis socials per a 
persones amb  discapacitat, per tal que esdevingui un dret efectiu per a tota la ciutadania.

En aquest estudi s’avalua el benefici social i econòmic que ha generat la inversió en el Servei 
Municipal d’Assistent Personal, que possibilita la vida independent de les persones amb 

acitat. Les conclusions del treball ens confirmen la idoneïtat d’aquesta línia de treball, 
coherent amb la Convenció i que contribueix d’una manera rendible i sostenible a construir una 
ciutat per a totes les persones" diu la regidora de Família, Infància,Usos del Temps i 
Discapacitat i presidenta de l'IMD,Sra. Rognoni. 

El Servei d'Assistent Personal de l'IMD dóna un retorn social en termes socials i econòmics 
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05/11/2013 
07/11/2013 

Xerrada mòdul atenció a persones en situació 07/11/2013 

mòdul atenció a persones en situació 11/11/2013 

Taula rodona: El servei municipal d’Assistent 14/11/2013 

26-28/04/2013 
del 26/5 al 1/6/2013 

14/9/2013 
17-18/10/2013 

14-15/11/2013 

sobre el reconeixement mutu, 
la confiança i la comunicació entre agents que comparteixen el mateix espai. Els seus 

la creació de treballs compartits amb altres sectors, 

En les Jornades sobre assistència personal celebrades a Barcelona per l'Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMD) els dies 14 i 15 de novembre de 2013 es va presentar un 

nstitut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) té l’objectiu d’avaluar l’impacte social 
lo dins de la cartera de serveis socials per a 

er tal que esdevingui un dret efectiu per a tota la ciutadania. 

En aquest estudi s’avalua el benefici social i econòmic que ha generat la inversió en el Servei 
Municipal d’Assistent Personal, que possibilita la vida independent de les persones amb 

acitat. Les conclusions del treball ens confirmen la idoneïtat d’aquesta línia de treball, 
coherent amb la Convenció i que contribueix d’una manera rendible i sostenible a construir una 

Usos del Temps i 

El Servei d'Assistent Personal de l'IMD dóna un retorn social en termes socials i econòmics 



 

 

Aquests resultats són una oportunitat per a comunicar internament i 
que genera aquest servei de promoció de l'autonomia personal de les persones amb 
discapacitat." 
 
Es demostra que per cada euro invertit en assistència personal, el seu retorn social és de tres 
euros. Creiem doncs necessari que
una prestació econòmica adequada a les hores d'assistència personal que necessitin per fer 
una vida independent. 
 
Maria Teresa Fernández Adelantado
Presidenta de l’Oficina de Vida Independent
 

• Fes-te del barri: és un projecte que va néixer fa 
4 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
Comissió Fes-te del barri
generar espais facilitadors de les relacions 
intergeneracionals i de proximitat
part:, UNIÓ ESPORTIVA EL PARC, OFICINA 
DE VIDA INDEPENDENT, MUMS & TOTS, 
DIVERPUNT, GRUP DE CONSUM PAMAPAM, 
BARNAMIL, ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL PARC, ESPAI O3 
ASSOCIACIÓ DE PARES DE BRASILEIRINHOS A CATALUNYA, RODA DE CHORO 
DE BARCELONA, FUNDACIÓ ARSIS, EL XOP, COMISSIÓ DE FESTES DEL PARC
 

• VII Marxa per la Visibilitat de la Diversitat Funcional:
Fòrum de Vida Independent i
defensar els drets a 
Independent i Divertad
Independent. És una comunitat
països, que conformem
persones amb diversitat
 

• I Jornada Internacional de Diversidad
desigualtat social, amb aquesta jornada s’han volgut donar a 
l'educació per a la diversitat, així com el paper que ha de jugar l'educació, el context 
educatiu i el professorat, davant d'aquesta diversitat.
 

• Jornades Serveis i eines 
amb Discapacitat va encarregar l'estudi "Avaluació de l'impacte social del Servei 
Municipal d'Assistent Personal de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat", 
un treball que reflecteix 
que aporta a la ciutat i el compromís municipal per continuar promovent l'autonomia de 
les persones amb discapacitat de Barcelona. 
Jornades "Serveis i eines per a una vida inde
taules rodones sobre el funcionament d'aquest servei i sobre altres experiències 
facilitadores de la vida independent a Cataluny

 

 

Aquests resultats són una oportunitat per a comunicar internament i a la societat el valor social 
que genera aquest servei de promoció de l'autonomia personal de les persones amb 

Es demostra que per cada euro invertit en assistència personal, el seu retorn social és de tres 
euros. Creiem doncs necessari que totes les persones amb diversitat funcional puguin obtenir 
una prestació econòmica adequada a les hores d'assistència personal que necessitin per fer 

Maria Teresa Fernández Adelantado 
Presidenta de l’Oficina de Vida Independent 

un projecte que va néixer fa 
anys, al Barri del Parc i La Llacuna del 

Poblenou, amb l'objectiu d'incentivar la 
participació ciutadana d'entitats , grups i 

motor d'aquest projecte és la 
te del barri que treballa per 

generar espais facilitadors de les relacions 
intergeneracionals i de proximitat. En formen 

UNIÓ ESPORTIVA EL PARC, OFICINA 
DE VIDA INDEPENDENT, MUMS & TOTS, 
DIVERPUNT, GRUP DE CONSUM PAMAPAM, 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL PARC, ESPAI O3 
ASSOCIACIÓ DE PARES DE BRASILEIRINHOS A CATALUNYA, RODA DE CHORO 

, FUNDACIÓ ARSIS, EL XOP, COMISSIÓ DE FESTES DEL PARC

Marxa per la Visibilitat de la Diversitat Funcional: el dissabte 14
Independent i Divertad va convocar una manifestació

drets a la salut, a l'educació i la vida independent. El Fòrum
Divertad té l'objectiu d'impulsar a Espanya el moviment

una comunitat constituïda per persones de tot Espanya
que conformem un fòrum de reflexió filosòfica i de lluita pels

diversitat funcional.  

I Jornada Internacional de Diversidad: amb la participació d’experts en temes com 
amb aquesta jornada s’han volgut donar a conèixer experiències en 

l'educació per a la diversitat, així com el paper que ha de jugar l'educació, el context 
educatiu i el professorat, davant d'aquesta diversitat. 

Serveis i eines per a una vida independent: l'Institut Municipal de Persones 
encarregar l'estudi "Avaluació de l'impacte social del Servei 

Municipal d'Assistent Personal de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat", 
un treball que reflecteix el valor positiu que suposa l'atenció personal, el valor econòmic 
que aporta a la ciutat i el compromís municipal per continuar promovent l'autonomia de 

amb discapacitat de Barcelona. Per presentar l'estudi, s’han organitzat
eis i eines per a una vida independent" on també s’han realitzat

taules rodones sobre el funcionament d'aquest servei i sobre altres experiències 
facilitadores de la vida independent a Catalunya i la resta d'Europa. 
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a la societat el valor social 
que genera aquest servei de promoció de l'autonomia personal de les persones amb 

Es demostra que per cada euro invertit en assistència personal, el seu retorn social és de tres 
totes les persones amb diversitat funcional puguin obtenir 

una prestació econòmica adequada a les hores d'assistència personal que necessitin per fer 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL PARC, ESPAI O3 PETIT COMITÉ, 
ASSOCIACIÓ DE PARES DE BRASILEIRINHOS A CATALUNYA, RODA DE CHORO 

, FUNDACIÓ ARSIS, EL XOP, COMISSIÓ DE FESTES DEL PARC. 

dissabte 14 de setembre el 
manifestació Madrid per 

El Fòrum de Vida 
a Espanya el moviment de Vida 

de tot Espanya, i d'altres 
pels drets de les 

experts en temes com 
conèixer experiències en 

l'educació per a la diversitat, així com el paper que ha de jugar l'educació, el context 

l'Institut Municipal de Persones 
encarregar l'estudi "Avaluació de l'impacte social del Servei 

Municipal d'Assistent Personal de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat", 
el valor positiu que suposa l'atenció personal, el valor econòmic 

que aporta a la ciutat i el compromís municipal per continuar promovent l'autonomia de 
s’han organitzat les 

pendent" on també s’han realitzat diverses 
taules rodones sobre el funcionament d'aquest servei i sobre altres experiències 



 

8 

 

PROJECTES 

Amb els 2 projectes que s’han dut a terme durant el 2013, 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 "Diversitat Funcional: 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. 

 
 
 
 
 
 

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  


