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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 
Patricia Carmona Hidalgo 
Paulina Savall Sangenís 

 

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 10 
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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. 

Nombre de persones voluntàries 10 

  Nombre de persones assalariades 34 

Balanç de l’any 2016   
Ingressos  Subvencions públiques € 2.700,00 
 Prestació de serveis € 299,78 
 Donacions i altres ingressos €  341.212,46 
Despeses Personal €  308.339,34 
 Altres despeses €  30.174,14 
Balanç final  €  5.698,76 
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L'OVI és membre de la FEVI, i com a tal ha col·laborat en la interlocució que aquesta 
federació porta a terme amb les administracions i altres actors socials per tal d'implementar 
polítiques de vida independent arreu de l'Estat. Complementàriament a aquesta activitat, 
s'ha treballat amb el FVID per seguir avançant en l'actualització i difusió de la filosofia de 
vida independent a partir de la nostra experiència pràctica. De la mateixa manera, la OVI 
ha contribuït a potenciar l'acció jurídica de SOLCOM contra la discriminació per raó de 
diversitat funcional. 

 

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 120 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  

IES Ferran Tallada Vida Independent en moviment 25/02/2016 
Biblioteca Trinitat Vella OVIBCN: Fem vida indenpendent 26/04/2016 
CES Joan Maragall Vida Independent en moviment 28/04/2016 
CC Parc Sandaru Cinema-fòrum: “Yes, We fuck!” 25/05/2016 
Universitat de Barcelona Entrevista recerca Margin 30/05/2016 
Xarxa Feminista Jornades Radicalment Feministes 03/06/2016 
Ciutat d’Olot Va de drets 11/06/2016 
Ateneu Roig Hacia nuevas instituciones democráticas 13/06/2016 
CES Joan Maragall Vida indepentent en moviment 27/10/2016 
Escola Infermeria Aspectes psicosocials de la dependència 02/11/2016 
Parlament de Catalunya Compareixença sobre dret a la vida independent 02/11/2016 
Acord Ciutadà Impuls Xarxes d’Habitatges de vida independent 29/11/2016 
Social.cat Entrevista 03/12/2016 

 

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 membres de l’OVI han col·laborat en l’organitzatció de 

CC Parc Sandaru Taller vulnerabilitat cada mes 2016 
CC Parc Sandaru Fes-te del barri mai-jun 2016 
CC Parc Sandaru Gent del barri fent memòria  gen-jun 2016 
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 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 2016, 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. 
 

Què és la OVI de Barcelona i el seu X aniversari. 

La OVI de Barcelona, la primera i única fins al moment, tot i que tenim una ferma intenció de 
presentar a l'Ajuntament una proposta perquè impulsi la creació d'una OVI per districte. Us 
preguntareu que té la OVI de Barcelona que no tinguin altres entitats, la resposta és EL 
CONTROL. És important controlar? Sí, és molt important i necessari, més quan estan en joc les 
nostres vides. 

A la OVI de Barcelona cada membre rep un pressupost anual per contractar Assistència 
Personal, un nombre, una quantitat inicial amb la qual haurem de gestionar 12 mesos, 365 
dies, les nostres particulars vides, amb totes les seves complexitats, necessitats, evolucions i 
desitjos. A la OVI de Barcelona ningú porta una vida al mil·límetre, no som robots, ni només 
ens rentem les dents, vam sortir de la manera institucional encotillada i ens situem en la 
manera Vida Independent amb noves negociacions cada dos per tres. Perquè a l'hivern 
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necessitem abrigar-nos, a l'estiu ens ve de gust camp i platja, perquè qui no té parella, té gos i 
gats, mare, unes ganes voraços de menjar-se el món, o fins i tot, el contrari, unes ganes 
increïbles d'estabilitat i tranquil·litat. Els números són importants, controlar-los és necessari i 
gestionar de manera individual, progressiva i personalment ens permet viure. 

Una OVI, una autèntica OVI té dos punts forts: el compromís i el control. Compromís no només 
amb la gestió, sinó amb les persones que hi estem: ens escoltem, ens donem suport, ens 
valorem i fins i tot ens donem clatellades per espavilar. No som matrimoni, ni secta fanàtica, 
som simplement gent fent vida independent, exigint  un canvi en les polítiques 
institucionalitzadores i compartint amb la resta de la societat què significa des de l'experiència, 
fer vida independent. 

Ens reunim entre dues i tres vegades al mes, els dimecres a la tarda els destinem a la OVI de 
Barcelona. Una, per parlar de les nostres relacions laborals, de com ens sentim, què ens afecta 
bé o malament, què ens preocupa, etc., en aquesta, a més dediquem un temps per atendre 
persones que volguessin també fer vida independent, les escoltem, els parlem i sempre amb el 
desig que tornin a demanar-nos una segona, tercera i infinites reunions, a cada persona que 
hem atès la volem fent vida independent, sabem que el seu moment 0 al costat dels nostres 10 
anys són diferents, respectem cada por i cada il·lusió, doncs sabem que totes passem pel 
mateix. Avui les que portem 10 anys tenim un administratiu contractat a mitja jornada, una 
gestoria, un despatx i la possibilitat de llogar una sala de reunions, vam començar reunint-nos 
al carrer, en parcs, places, demanant favors al CAP, vam començar també del no-res , amb 
molta incertesa, sense paraules, trepitjades per milions de discriminacions sofertes, i vam 
començar fugint, fugint de la institucionalització familiar i residencial. Cap començament és fàcil 
i tots vénen embolicats, molt ben envoltats de RES. I és l'experiència la que ens omple, la que 
ens enforteix, la que ens regala paraules per explicar el que des de la humilitat i des de l'afecte 
aquí i a tot arreu us expliquem, en xerrades, escrits, vídeos i reunions. 

També ens reunim per fer seguiment dels nostres pressupostos, per revisar nòmines, per fer 
nous acords amb gestoria, per redirigir l'administratiu contractat, per posar en comú totes les 
nostres intervencions com activistes. A la OVI de Barcelona ens cuidem. 

Membres de la OVI 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 


