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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, independentment de la seva diversitat funcional, és capaç 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 l’ 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 definir la composició de 
l’actual Junta Directiva que s’especifica a continuació: 

JUNTA DIRECTIVA  
Presidenta M. Teresa Fernández Adelantado 
Secretària Matilde Febrer Basil 
Tresorera Laura López Alonso 
Vocals Antonio Centeno Ortiz  

José Conrado Gargallo Monte  
Margarida Alonso Guevara 
Núria Gómez Jiménez 
Oriol Roqueta del Rio 

 

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 8 
Nombre de persones voluntàries 8 

  Nombre de persones assalariades 32 



3 
 

 

 

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: 

Grups de treball Activitats 
Organització i Gestió  Tallers d’auto formació 
Conscienciació i 
denúncia 

 Tallers de suport entre iguals  
 Clínica Jurídica 

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

 Reunions amb institucions i administracions 
 Presència al mitjans 

Treball en Xarxa  Jornades 
 Cursos 

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. S'han gestionat espais per 
internet per continuar l'autoformació i la 
reflexió en xarxa.  

Els tallers han estat valorats com 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 DENÚNCIA  

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.  

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

Balanç de l’any 2015   
Ingressos  Subvencions públiques € 3.400,00 
 Prestació de serveis € 238,14 
 Donacions i altres ingressos €  298.993,80 
Despeses Personal €  273.602,11 
 Altres despeses €  23.802,33 
Balanç final  €  5.227,50 



4 
 

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 diversitat funcional, 
drets i vida independent i reunions amb 
instituts i altres centres educatius per a 
introduir a les aules la matèria, 
comptabilitzant un total de 280 
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, xerrades de sensibilització, mitjans  
Escola Infermeria Aspectes psicosocials de la dependència 17/1/2015 
Ara Un camí cap a l'autonomia 25/01/2015 
Fed Vida Independent Jornada de Vida Independiente 19/2/2015 
Facultat de Dret Asistencia sexual, una figura en construcción 6/3/2015 
Predif Jornada sobre asistencia personal 11/3/2015 
Universitat de Barcelona Desigualtat i exclusió social 17/4/2015 
Predif Proyecto de Asistencia Personal 14/4/2015 
Inst. Salvador Seguí Técnicos Atención Personas Dependientes 23/4/205 
Fund de los comunes Hacia nuevas instituciones 8-10/5/2015 
CC Parc Sandaru CE Joan Maragall, Institut Bonanova 19/5/2015 
CC Parc Sandaru Cineforum 3/6/2015 
Casal Pou de la Figuera Autonomía i Institución 26/11/2015 
CC Parc Sandaru IES Ferran Tallada, INS Ferran Tallada 24/11/2015 
 

Amb motiu de la presa de possessió del nou equip de govern a l'Ajuntament de Barcelona es 
va realitzar una entrevista amb la regidora Laia Ortiz, segona tinent d'alcaldia i regidora de 
drets socials , per parlar de les polítiques de l'ajuntament sobre diversitat funcional i vida 
independent. 

TREBALL EN XARXA 

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. Els seus 
membres han proposat i participat en la creació de treballs compartits amb altres sectors, 
institucions i entitats.  

Els membresse de l’OVI han col·laborat ene l’organitzatció de 
CC Parc Sandaru Tallers de cuïna gen-mar 2015 
CC Parc Sandaru Taller vulnerabilitat cada mes 2015 
CC Parc Sandaru Fes-te del barri mai-jun 2015 
CC Parc Sandaru Gent del barri fent memòria  gen-jun 2015 
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 En col·laboració amb el Centre Cívc Parc Sandaru hem organitzat i coordinat un taller 
de cuïna catalana obert que ha permés la interacció  amb les veïnes i els veins del 
barri. 
 

 El taller de vulnerabilitat és un espai obert per a la reflexió, experimentació i 
construcció col·lectiva entorn la vulnerabilitat fundamental  que ens pertoca a totes i, de 
com fer-la sostenible. Un lloc de confiança per poder sentir-nos i pensar-nos com 
éssers vulnerables que som. El punt de trobada és cada primer dissabte de mes al 
Centre cívic Sandaru, en el que confluïm persones diverses i moltes, procedents de 
diferents activismes que tenim com a eix comú la politització del cos. 
 

 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-te del 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, Associació de 
veïns, Espai 03 Petit Comité, 
Associació de Pares de 
Brasileirinhos a Catatalunya, Roda 
de Choro de Barcelona, Fundació 
Arsis, El Xop, Comissió de festes 
del Parc. 
 

 Gent del Barri "Fem memòria" va 
néixer el 2012 arran d'una activitat 
del projecte "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, 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. 

 

PROJECTES 

Amb els 2 projectes que s’han dut a terme durant el 2015, 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. 
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Diversitat funcional. 

Explicació de com entenem i per què fem servir els termes "diversitat funcional" partint 
d'un escrit del nostre company Antonio Centeno: 

"Hi ha moltes maneres de ser i estar en el món. Uns es desplacen caminant amb 
elegància felina, altres llisquen com electrons sobre camps magnètics en les seves 
cadires de rodes. Per a alguns ulls, la llum pot esculpir imatges amb precisió celestial i, 
per a altres, simplificar el univers en un to i, la seva pau. La vibració de l'aire 
desencadena melodies en certs oïdes i en altres, orquestra un silenci d'abelles en el seu 
libar. Hi ha ments absortes en la persecució del Bosó de Higgs i altres replegades sobre 
si mateixes en una successió de miralls sense principi ni fi. 

Es miri com es miri, una de les característiques intrínseques a la idea d'humanitat és la 
de la seva diversitat. En particular, és una realitat incontestable la diversitat funcional; hi 
ha diferents maneres de funcionar, de fer les coses en la nostra interacció amb el món, 
amb els altres i amb nosaltres mateixes. No obstant això, no totes les formes de ser i 
estar resulten ben acollides. La societat ha estat organitzada com si tothom es mogués, 
veiés, escoltés, percebés i entengués de la mateixa manera. 

Pitjor encara, com si fos desitjable la idea de convertir els espais i processos socials en 
màquines homogeneïtzadores per fabricar una mena de "ser humà normal" que ens 
lliurés de tota la incertesa i complexitat que comporta la diversitat, al preu de perdre 
també tota la seva potencialitat creativa. Com una de les formes de resistència a aquests 
processos de normalització, algunes de les persones que, per les nostres diferències 
funcionals, patim una discriminació sistemàtica i sistèmica, portem una dècada 
anomenant-nos : "persones amb diversitat funcional". 

No es tracta, doncs, d'un canvi de nomenclatura, sinó d'un posicionament polític que 
rebutja classificar a les persones en funció d'unes capacitats vinculades a la idea de 
productivitat i considerades aïllant a l'individu de la seva comunitat, sense poder 
comptar amb els altres. En lloc de posar el focus en com d’ improductiu resulta el 
ciutadà en desconnectar-lo de la resta, proposem situar l'eix de pensament en com 
millora la societat en el seu conjunt al dotar les persones dels suports necessaris 
perquè, lliures de relacions de dominació, aportin a la comunitat tota la riquesa de la 
seva diversitat. " 

 

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 


