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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 i té dret a 

decidir 
3. Les persones amb diversitat funcional ho són per la resposta discriminant 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 
Cesar Rivarola Garcia (a partir del 19/07/2017) 

 

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). 
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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. 

RECURSOS HUMANS  
Nombre de persones associades 10 
Nombre de persones voluntàries 10 

  Nombre de persones assalariades 32 

Balanç de l’any 2017   
Ingressos  Subvencions públiques 9.000,00 €  
 Prestació de serveis 189,38 €  
 Donacions i altres ingressos 334.308,24 €  
Despeses Personal 318.092,19 €  
 Altres despeses 14.179,74 €  
Balanç final  11.225,69 €  
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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. 

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 385 
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 xerrada 23/02/2017 
Institut La Bastida xerrada 23/02/2017 
CES Joan Maragall xerrada 23/02/2017 
Social.cat Article 02/03/2017 
Universitat de Vic xerrada 29/04/2017 
La Vanguardia Article 01/05/2017 
Parlament de Catalunya Compareixença 15/05/2017 
OVI Zaragoza assessorament 14/06/2017 
Social.cat Article 22/06/2017 
Residència Aspace xerrada 07/07/2017 
ACNUDH assessorament 14/07/2017 
Social.cat Article 04/09/2017 
IES Ferran Tallada xerrada 09/11/2017 
Institut La Bastida xerrada 23/11/2017 
Escola infermeria xerrada 29/11/2017 
IES Ferran Tallada xerrada 13/12/2017 
CES Joan Maragall xerrada 27/10/2017 
Universitat de Barcelona taula rodona 15/11/2017 
 

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 
Acord Ciutadà Xarxa d’accessibilitat i Vida Independent Primer semestre 2017 
Expdem-UOC Mapa Vida Independiente Abril 2017 
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Vivir i otras ficciones Estreno película Maig 2017 
CC Parc Sandaru Fes-te del Barri Maig 2017 
Festival Inclús Campanya Jo me masturbo Juliol 2017 
Universitat de Barcelona Proyecto Hombres Cuidadores Octubre 2017 
Barcelona Inclusiva Congrés Novembre 2017 

 
 

 La Xarxa d’accesibilitat i Vida Independent és un espai orientat a l’acció conjunta i 
propositiu que ha recollit dades pel cens d’accés d’habitatge de vida independent i ha 
organitzat una jornada d’intercanvi d’experiències sobre aquest tema. 

 El Mapa de la Vida Independent a Espanya és un projecte de CareNet, grup 
d'investigació pertanyent a l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).  

 A partir de la producció de del llargmetratge Vivir y otras ficciones, s’han generat 
complicitats i altres artefacts audiovisuals que parlen de l’assumpció de les anomalies 
del propi cos. 

 Fes-te del barri és un projecte que va néixer fa 5 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. 

 Amb la campanya "Yo me masturbo" la OVI ha estat seleccionada com a finalista en 
el concurs d’audiovisuals per a entitats del Inclús, Festival Internacional de Cinema i 
Discapacitat de Barcelona. 

 A les jornades del projecte Hombres Cuidadores s’ha analitzat còm els homes 
s'introdueixen en les activitats de cuidar, els canvis i les resistències. Així mateix, 
també identificar els models emergents. 

 Al Congrés Barcelona Inclusiva s’ha reflexionat i s’han construïtt propostes en els 
diferents entorns de vida (la ciutat, el poble, el barri i el carrer) on les persones poden 
adquirir el seu paper com a subjectes actius i independents per conformar una 
comunitat humana on tots hi caben i són necessaris. 

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. 
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El dia 27 i 28 de juny d’aquest any, 2017, Predif ha   organitzat, amb la col·laboració 
d’altres associacions i fundacions, a Valladolid, el 1è Congrés Internacional 
d’Assistència Personal i ho defineix així : 
L’Assistència Personal, figura per a la Vida Independent. 
 
Si d’una banda, és positiu i engrescador veure com les grans entitats ja parlen de  
l’assistència personal com un suport per a les persones que necessiten assistència, per 
tal que puguin viure independent, d’altra banda, nosaltres, les persones amb diversitat 
funcional que formem part del Moviment de Vida Independent, moviment internacional 
que va crear l’eina o recurs de l’assistència personal, temem que no es comprengui bé i 
de manera correcta els principis i objectius d’aquesta eina, basats en la filosofia de vida 
independent.  
 
Podríem dir que, en essència :  
L’assistència personal es basa en la filosofia i els principis de vida independent i el 
primer d’aquests principis  és que cada persona ha de rebre les hores que necessita i, el 
segon és que la persona amb diversitat funcional  controla i dirigeix la seva assistència 
personal. Viure Independent és un procés de conscienciació, empoderament i 
emancipació. Aquest procés permet a les persones amb diversitat funcional aconseguir 
la igualtat d’oportunitats, els seus drets i participar en la societat. 
Les persones amb diversitat funcional han de tenir el control d’aquest procés individual. 
Per  aconseguir aquest objectiu és important el suport entre iguals. 
 
El Moviment de Vida Independent s’oposa a totes les entitats i associacions que 
treballen en el desenvolupament i manteniment de programes i projectes que promouen 
la dependència. Pensem que ha arribat el temps, en què totes les grans entitats, 
fundacions, administracions i altres, col·laborin i participin en facilitar les eines i una 
política, perquè les persones amb diversitat funcional tinguin el dret a viure lliures, 
independents, en igualtat d’oportunitats. 
L’assistència personal no és un programa més dirigit a les persones amb diversitat 
funcional, no, és un dret i no podem permetre que avui dia és qüestionin les hores 
d’assistència personal que necessita una persona per viure i, li concedeixen, per 
exemple, 6h o 7h, en comptes de les 12h que mínimament necessita per viure. 
 
És temps de sortir de la dependència i de la llei de la dependència, de la invisibilitat i 
exclusió, és hora de començar a treballar i a crear lleis basades en la filosofia de vida 
independent. I, per fer aquest treball i aconseguir aquest canvi real en la vida de les 
persones amb diversitat funcional, cal la col·laboració de totes les entitats, les quals han 
de deixar els projectes assistencialistes i treballar perquè s’apliquin els drets de les 
persones amb diversitat funcional.. 
I, la filosofia de vida independent, l’assistència personal no exclou a cap persona, tingui 
diversitat física, intel·lectual, mental o altres, sigui infant o gent gran. Tothom pot viure a 
la societat, sempre que tingui el suport o suports que necessiti. 
I això és un dret i, com a dret, s’ha d’aplicar. 
 
I,avui, basant-nos en aquest proper 1è Congrés internacional sobre assistència personal, 
hem fet aquestes reflexions i hem manifestat el nostre temor per veure com presentaran 
aquest recurs.  
Nosaltres que som persones que ens representem a nosaltres mateixes, no podem 
deixar de recordar  el 1è Congrés europeu de vida independent que es va celebrar a 
Tenerife, l’abril del 2003 , organitzat pel FVID – Foro de Vida Independiente y Divertad -, 
en el què hi vam participar unes 400 persones amb diversitat funcional de països 
diversos europeus. 
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Han hagut de passar 14 anys, per començar a sentir a parlar  d’alguns dels recursos del 
MVI –Moviment de Vida Independent – anys en què les persones amb diversitat funcional 
han continuat mal vivint, sent dependents i fins i tot morint. 
Ens agradaria acabar amb alguns paràgrafs sobre l’assistència personal del Manifest 
que es va publicar en aquest congrés de vida independent, l’any 2003. 
 
La asistencia personal permite a las personas con discapacidad física, sensorial, 
intelectual, y con otros tipos de discapacidad, dirigir sus propias vidas en nuestra 
sociedad, permitiendo una plena participación en todas las actividades humanas. Estas 
actividades incluyen entre otras, la posibilidad de tener hijos, sexualidad, educación, 
empleo, desarrollo humano y ambiental, ocio, cultura y política. 
 
Las personas con discapacidad deben tener control sobre los servicios relacionados 
con la discapacidad y la vida independiente. Estos servicios incluyen la financiación 
pública, defensa de derechos, formación y apoyo, para quienes no puedan o no quieran 
tener el control completo de sus vidas. 
 
Es inaceptable que los ciudadanos europeos con discapacidad, sean recluidos en 
instituciones por falta de alternativas adecuadas de vida independiente en su 
comunidad. 
 

Maria Teresa Fernández Adelantado 

Presidenta de l’Oficina de Vida Independent 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


