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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
Secretària
Tresorera
Vocals

M. Teresa Fernández Adelantado
Matilde Febrer Basil
Laura López Alonso
Antonio Centeno Ortiz
José Conrado Gargallo Monte
Margarida Alonso Guevara
Núria Gómez Jiménez
Oriol Roqueta del Rio
Patricia Carmona Hidalgo
Cesar Rivarola Garcia
Ismael Mesaoudi Anachat
Maria Oliver Marcuello

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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RECURSOS HUMANS
Nombre de persones associades

12

Nombre de persones voluntàries

12

Nombre de persones assalariades

38

Balanç de l’any 2018
Ingressos
Despeses

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

Balanç final

9.000,00 €
79,38 €
395.956,69 €
340.920,29 €
44.512,45 €
19.603,33 €

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
Organització i Gestió
Conscienciació i
denúncia
Sensibilització i Difusió

Treball en Xarxa
Projectes

Activitats
Tallers d’auto formació
Tallers de suport entre iguals
Clínica Jurídica
Xerrades sobre diversitat funcional, drets i vida
independent
Reunions amb institucions i administracions
Presència al mitjans
Jornades
Cursos
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
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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.

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 285
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, jornades, mitjans
Cooperativa Etcèteres
Institut Gallecs
Escuela Formapractic
IES Bonanova
Social.cat
Escola infermeria
CC Parc Sandaru
Ajuntament de Barcelona
Ateneu Bagauda
Beteve
Escola infermeria
Congreso de los Diputados
IES Ferran Tallada

Laboratori economia social
xerrada
xerrada
xerrada
article
congrés europeu de vida independent
projecció Vivir y otras ficciones
jornada experiències d'habitatge
jornada sexualitat i diversitat funcional
trevols de 4 fulles
Xerrades
Comisión Políticas Integrales de la
Discapacidad
Xerrada

11/01/2018
14/02/2018
05/03/2018
20/03/2018
05/05/2018
25/06/2018
22/05/2018
29/05/2018
08/06/2018
Set-Des/2018
14/11/2018
21/11/2018
28/11/2018

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
Espai 0-3. Petit comité
CC Parc Sandaru
Fundació Pere Mitjans

Taller
Fes-te del Barri
Jornades d’ética: dret a la sexualitat

Maig 2018
Maig 2018
Novembre 2018
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•

•

•

Espai 0-3. Petit comité és un punt de trobada obert a famílies amb fills de 0 a 3 anys
on compartir jocs, tallers plàstics, contes, cuinar, ballar, cantar. Per als adults, a més de
gaudir i afermar la relació amb els fills, s'intercanvien opinions, dubtes i experiències en
la criança dels més petits. També es fan tertúlies periòdiques impartides per experts en
diferents camps i matèries.
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.
La Fundació Pere Mitjans és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis de
suport a persones amb discapacitat física, inteŀlectual i sensorial.

PROJECTES
Amb els 2 projectes que s’han dut a terme
durant el 2018, 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.

Totes les persones amb discapacitat, amb independència de la tipologia de la seva
discapacitat, del seu grau d’afectació i de la seva edat tenen dret a viure de manera
independent i a ser incloses en la comunitat, tal com diu l’article 19 de la Convenció
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 2006).
El Servei d’Assistència Personal proporciona un suport humà que és dirigit per la
persona amb discapacitat qui decideix i té el control sobre què fer, de quina manera i en
quin moment, fent possible una vida independent i facilitant la inclusió en la comunitat.
L’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa aquest servei amb caràcter experimental
l’any 2006, i el passat 29 de març la Presidenta de l’IMPD i Tinenta d’Alcaldia, Sra. Laia
Ortiz Castellví, va aprovar el Model del Servei d’Assistència Personal de Barcelona (SAPBCN) que ha començat a implementar-se en data de l’1 d’abril.
Aquest és el Model que necessita la ciutat de Barcelona per avançar decididament i de
manera inequívoca cap a la garantia del dret a viure de manera independent i a ser
inclosos i incloses en la comunitat, en tant que el servei d’assistència personal és un
servei de suport clau per a fer efectiu aquest dret.
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El Model és fruït d’un consens, iniciat el 2017, en el que han tingut veu totes les parts
implicades, incorporant les aportacions des de tres mirades diferents i complementàries:
La mirada tècnica i de gestió de l’administració (IMPD) i de les entitats (ECOM, OVI,
APSOCECAT, Fundació Pere Mitjans , DINCAT i Fundació Social Sant Pere Claver).

La mirada de les persones beneficiàries del servei.
La mirada dels i de les assistents personals que presten el servei.
Aquest Model reflecteix el compromís polític i gerencial de donar tots els passos
necessaris per garantir un creixement progressiu del pressupost destinat a aquest servei
fins assolir la seva plena implementació, i per dotar-se d’una fórmula jurídica que
possibiliti la plena garantia d’aquest dret.
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
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