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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 d’escollir;
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  
Presidenta  
Secretària  
Tresorera  
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 Sandaru (cedit gratuïtament per l’Ajuntament de 
Barcelona). 

RECURSOS HUMANS 

Nombre de persones associades

Nombre de persone s voluntàries

  Nombre de persones assalariades

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: 

Difondre 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. 

gir 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 assalariades  
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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. 

Tothom, independentement de la seva diversitat funcional, és capaç 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 
de l’entitat d’un despatx al Centre Cívic Parc Sandaru (cedit gratuïtament per l’Ajuntament de 
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El treball en grup ha sigut la 
continuada de tot el procés de definició, execució i seguiment de les activitats de l’associació:

Grups de treball  Activitats
Organització i Gestió  
Conscienciació i 
denúncia 
Sensibilització i Difusió  

Treball en Xarxa  

Projectes  

 

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
disposició de persones novelles
xarxa de suport, capacitació i motivació 
entre iguals. S'han gestionat espais per 
internet per continuar l'autoformació i la 
reflexió en xarxa.  

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 un
vulneració de drets a causa de la diversitat funcional.
l'aprenentatge servei, les persones amb divers
partir de la seva experiència, oferir a les altres persones or
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

A més, s'ha contactat amb persones que presentin de vulneració i s’han fet reunions amb la 
Universitat de Barcelona per a organitzar l’activitat de la Clínica Jurídica.

Balanç de l’any 201 4 
Ingressos  
 
 
Despeses  
 
Balanç final  

El treball en grup ha sigut la metodologia 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:

Activitats  
� Tallers d’auto formació 
� Tallers de suport entre iguals  
� Clínica Jurídica 
� Xerrades sobre diversitat funcional, drets i vida 

independent 
� Reunions amb instituts i centre educatius 
� Jornades 
� Pràctiques per a estudiants 
� Cursos 
� Diversitat Funcional: una qüestió de Drets Humans 
� Cap a la vida independent 

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 

novelles que inicien el seu procés d'emancipació. S'ha donat inici a una 
xarxa de suport, capacitació i motivació 

S'han gestionat espais per 
internet per continuar l'autoformació i la 

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 

CONSCIENCIACIÓ I DENUNCIA  

n 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 

es 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 

la persona per reclamar els seus drets.  

A més, s'ha contactat amb persones que presentin de vulneració i s’han fet reunions amb la 
Universitat de Barcelona per a organitzar l’activitat de la Clínica Jurídica. 

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

Xerrades sobre diversitat funcional, drets i vida 

 

Diversitat Funcional: una qüestió de Drets Humans  

Un cop al mes, s'ha organitzat un taller d'autoformació en gestió d'assistència: els membres de 
els seus coneixements a 

que inicien el seu procés d'emancipació. S'ha donat inici a una 

trobada de suport entre iguals davant de la discriminació i 
en pràctica el mètode de 

itat funcional s'han format per posteriorment, a 
ientació, formació i motivació. 

Aquesta formació en horitzontal ha sigut un element clau per adquirir habilitats en l'autogestió i 

A més, s'ha contactat amb persones que presentin de vulneració i s’han fet reunions amb la 

€ 4.790,00 
€  291.140,06 

€ 179,38 
€ 271.834,37 

€ 24.275,07 
€ 3.348,72 



 

 

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, 
drets i vida independent i reunions 
instituts i altres centres educatius per a 
introduir a les aules la matèria, 
comptabilitzant un total de 28
participants.  

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. 

Intervencions  a seminaris i xerrades de sensibilització

Llibreria Synusia  
Ateneu Cooperatiu la 
Base 
IES Salvador Seguí  
IES Salvador Seguí  
Escola Universitaria 
d’inferemeria de Terrassa 
Free Culture Forum  
Institut Català de les 
Dones 
Fundació Gerard  

 

TREBALL EN XARXA 

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.  

Els membre de l’OVI han co

Pràctiques per a estudiants 

Dones diverses, done s en situació
de violència masclista 
Projecte Expdem  

Fes-te del Barri  
Gent del barri fent memòria

Curs “Quant pot un  cos col·lectiu?”
 

SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ  

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, 
drets i vida independent i reunions amb 
instituts i altres centres educatius per a 

troduir a les aules la matèria, 
un total de 280 

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.  

seminaris i xerrades de sensibilització  

Más allá de la experticia única  
Debat de moviments socials 

Drets humans, Vida Independent i Divertat 
Drets humans, Vida Independent i Divertad 
Xerrada assignatura Teràpia Ocupacional en la 
Comunitat 
Prótesis y cacharro 
Vida independedent i prevenció de la violència 
masclista 
Vida Indepedent. Qüestió de drets. Qüestió de 
tots. 

L’ OVI 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 sectors, 

co l·laborat a l’organitzatció de  

Universitat Autónoma 
Barcelona 

De febrer a juny 2014

situació  Institut Català de les Dones 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

Centre Cívic Parc Sandaru del 26/5 al 1/6/201
Gent del barri fent memòria  Universidad de Barcelona 

Pràctiques de transmissió cultural i 
educació. Quart Curs Antropologia  

cos col·lectiu?”  Llibreria Synusia De gener a juny 2014
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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 

 

24/04/2014 
07/05/2014 

07/10/2014 
17/10/2014 

Xerrada assignatura Teràpia Ocupacional en la 05/11/2014 

06/11/2014 
20/11/2014 

03/12/2014 

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, 

De febrer a juny 2014 

20/11/2014 

Novembre i 
desembre 2014 

del 26/5 al 1/6/2014 
03/12/2014 

De gener a juny 2014 



 

 

• Les pràctiques  han permés als estudiants 
posada en marxa del projecte d'assistents personals a Catalunya 
vides de les diferents persones 
responsables polítics d'aquesta àrea.
 

• Dones diverses, dones en situació de violència masc lista
professionals per a aprofundir en la intervenció amb dones, adolescents i nenes en 
situació de violència masclista. Enguany s’ha volgut centrar el tema en les dones amb 
diversitat funcional que pateixen aquestes violències
 

• El projecte "EXPDEM: Acció política dels grups concernits amb la  promoció de la 
vida independent a Espanya
grups, col·lectius i projectes compromesos amb la promoció de la vida independent a 
Espanya. En estreta col·laboració amb aquests grups, col·lectius i projectes, la 
investigació pretén identificar i analitzar les diferents pràctiques i estratègies de 
mobilització que aquestes iniciatives duen a terme per fomentar una major i més directa 
participació en els debats, polítiques i serveis que els afecten.
 

• 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 és la Comissió Fes
barri que treballa per generar espais 
facilitadors de les relacions 
intergeneracionals i de proximitat
En formen part: Unió Esportiva El 
Parc, Oficina de Vida Independent, 
Mums & Tots, Diverpunt, Grup de 
consum Pamapam, Barnamil
de Pares de Brasileirinhos
Arsis, El Xop, Comissió de festes del Parc.
 

• Gent del Barri "Fem memòria
"Fes-te del Barri" del Centre Cívic Parc Sandaru, que en aquest any volia homenatjar a 
la gent gran del barri i recuperar la memòria del barri , mitjançant entrevistes que 
recollien moments de la seva història en el context del barri
70. A partir d'aquell moment es va constituir com a grup, que dóna a conèixer les seves 
històries i que permet aprendre de les pròpies competències de la persona i apreciar 
els processos de socialització al llarg de la vida 
la configuració de les trajectòries personals.
 

• Amb el curs “Quant pot un cos col·lectiu?”,
de reflexió al voltant i des del cos en primera persona.

 

 

han permés als estudiants conèixer més a fons de quina manera 
posada en marxa del projecte d'assistents personals a Catalunya ha impactat en les 
vides de les diferents persones involucrades. També s’ha pres 
responsables polítics d'aquesta àrea. 

Dones diverses, dones en situació de violència masc lista  és
professionals per a aprofundir en la intervenció amb dones, adolescents i nenes en 
situació de violència masclista. Enguany s’ha volgut centrar el tema en les dones amb 
diversitat funcional que pateixen aquestes violències. 

EXPDEM: Acció política dels grups concernits amb la  promoció de la 
vida independent a Espanya " , té com a objectiu principal estudiar l'acció política dels 
grups, col·lectius i projectes compromesos amb la promoció de la vida independent a 

eta col·laboració amb aquests grups, col·lectius i projectes, la 
investigació pretén identificar i analitzar les diferents pràctiques i estratègies de 
mobilització que aquestes iniciatives duen a terme per fomentar una major i més directa 

ls debats, polítiques i serveis que els afecten. 

un projecte que 
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 
és la Comissió Fes-te del 

que treballa per generar espais 
facilitadors de les relacions 
intergeneracionals i de proximitat. 

Unió Esportiva El 
Parc, Oficina de Vida Independent, 
Mums & Tots, Diverpunt, Grup de 

Barnamil, Associació de veïns, Espai 03 Petit Comité
rasileirinhos a Catatalunya, Roda de Choro de Barcelona, Funadació 
omissió de festes del Parc. 

Gent del Barri "Fem memòria " va néixer el 2012 arran d'una activitat del projecte 
te del Barri" del Centre Cívic Parc Sandaru, que en aquest any volia homenatjar a 

la gent gran del barri i recuperar la memòria del barri , mitjançant entrevistes que 
recollien moments de la seva història en el context del barri, al voltant dels anys 50, 60 i 
70. A partir d'aquell moment es va constituir com a grup, que dóna a conèixer les seves 
històries i que permet aprendre de les pròpies competències de la persona i apreciar 
els processos de socialització al llarg de la vida i la importància dels factors socials en 
la configuració de les trajectòries personals.  

curs “Quant pot un cos col·lectiu?”,  durant sis sessions, s’ha obert un camp 
de reflexió al voltant i des del cos en primera persona.  
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conèixer més a fons de quina manera la 
ha impactat en les 

pres contacte amb 

és una trobada de 
professionals per a aprofundir en la intervenció amb dones, adolescents i nenes en 
situació de violència masclista. Enguany s’ha volgut centrar el tema en les dones amb 

EXPDEM: Acció política dels grups concernits amb la  promoció de la 
, té com a objectiu principal estudiar l'acció política dels 

grups, col·lectius i projectes compromesos amb la promoció de la vida independent a 
eta col·laboració amb aquests grups, col·lectius i projectes, la 

investigació pretén identificar i analitzar les diferents pràctiques i estratègies de 
mobilització que aquestes iniciatives duen a terme per fomentar una major i més directa 

Espai 03 Petit Comité, Associació 
oda de Choro de Barcelona, Funadació 

activitat del projecte 
te del Barri" del Centre Cívic Parc Sandaru, que en aquest any volia homenatjar a 

la gent gran del barri i recuperar la memòria del barri , mitjançant entrevistes que 
, al voltant dels anys 50, 60 i 

70. A partir d'aquell moment es va constituir com a grup, que dóna a conèixer les seves 
històries i que permet aprendre de les pròpies competències de la persona i apreciar 

i la importància dels factors socials en 

durant sis sessions, s’ha obert un camp 
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PROJECTES 

Amb els 2 projectes que s’han dut a terme durant el 2014, 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. 

 

VVIIDDAA  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  II  AASSSSIISSTTÈÈNNCCIIAA  PPEERRSSOONNAALL  

PPeerr  VViiddaa  IInnddeeppeennddeenntt s’entén el poder controlar la pròpia vida i per tal fita es promou el dret a 
elegir com, on i amb qui es desitja viure, en igualtat de condicions i sense discriminar per motiu 
de la diversitat funcional, seguint els principis del Moviment internacional de Vida Independent. 
Per poder gaudir d’una Vida Independent es requereix l'Assistència Personal, l’accessibilitat de 
l’entorn (disseny universal): amb habitatges, educació, assistència sanitària, treball i transport 
per a tothom i la disponibilitat d’ajudes tècniques. 

Les persones amb diversitat funcional es troben, molt sovint, en situacions d’exclusió derivades 
de la dificultat per poder tenir el control de les seves vides i, amb massa freqüència, no tenen 
més alternatives que les residències o un model de reclusió familiar. 

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,  
ratificada al nostre país l'any 2008, en l'article 19 obliga a reconèixer, assegurar i promoure la 
realització del Dret a la Vida Independent i  a l'Assistència Personal que necessitin les 
Persones amb Diversitat Funcional. Malgrat el compromís i l'obligatorietat que té el nostre país 
en complir la Convenció, les persones amb diversitat funcional segueixen vivint en una situació 
de dependència, discriminades, abandonades, institucionalitzades, sense els drets més 
fonamental. 

Assistència Personal és una eina per a la vida independent. L’Assistència Personal, en 
essència, consisteix en possibilitar que la persona amb diversitat funcional faci tot allò que no 
pot fer per si mateixa però que faria en absència de limitacions funcionals. Així doncs, 
l'assistent personal és la persona que de forma professional i remunerada realitza aquesta 
feina. El servei ajusta l’ajuda a les necessitats assistencials individuals de cada persona, 
possibilitant així l’elecció i la realització del seu projecte vital. No és equivalent a les fórmules 
d’ajut a domicili, marcades per exigències i regulacions institucionals abans que per les 
necessitats de l’usuari. Es tracta de satisfer les necessitats personals en les activitats de la vida 
diària, instrumentals, laborals i de participació social, que com és obvi, no es desenvolupen 
exclusivament al domicili. 
 
L’A.P. és una prestació econòmica destinada a la persona amb diversitat funcional per tal que 
pugui  pagar la  seva assistència. S’ha de proporcionar sobre la base de l’avaluació de les 
necessitats individuals, depenent de la situació de vida de cada persona i en coherència amb el 
mercat laboral .Les persones amb diversitat funcional han de poder contractar i gestionar els 
seus assistents personals. 

Maria Teresa Fernández Adelantado 

Presidenta de l’Oficina de Vida Independent 
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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  


