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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  Ismael Mesaoudi Anachat 
Vocals  Antonio Centeno Ortiz  

José Conrado Gargallo Monte  
Laura López Alonso 
Margarida Alonso Guevara 
Núria Gómez Jiménez 
Oriol Roqueta del Rio 
Patricia Carmona Hidalgo 
Maria Oliver Marcuello 
Concepció Monreal Serra 
Fernando Terres de Ercilla 

 

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.   

 

 

 

RECURSOS HUMANS  

Nombre de persones associades  13 

Nombre de persone s voluntàries  13 

  Nombre de persones assalariades  43 

Balanç de l’any 201 8   
Ingressos  Subvencions públiques 9.000,00 €  
 Prestació de serveis 79,38 €  
 Donacions i altres ingressos 538.568,30€  
Despeses  Personal 451.485,74 €  
 Altres despeses 58.219,61 €  
Balanç final   37.942,33 €  
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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.  

 

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   

CC Sandaru  Consell d’equipament 09/04/2019 
CC Sandaru  Trobada amb activistes alemanys 10/04/2019 
Radio Arrasem  Entrevista 15/05/2019 
CC Sandaru  Taller de flamenc Maig 2019 
CC Sandaru  Cinefòrum 03/06/2019 
UPEC XV Jornades UPEC Juliol 2019 
Fundació Intermedia  Xerrada 06/09/2019 
Barcelona  Marxa per l’orgull divers 14/09/2019 
IES Ferran Tallada  Xerrades 09/10 i 

12/11/2019 
Fundació Victor G rifols  Taula rodona 27/11/2019 
Escola infermeria  Xerrades 26/11/2019 
Escola infermeria  Beca Dra. Silvia Sanz 19/11/2019 
INS Can Vilamura  Xerrada 04/12/2019 
IES Ferran Tallada  Xerrada 28/11/2018 
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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 membr es de l’OVI han co l·laborat en l’organitzatció de  

Plataforma Diversidad 
Funcional de Barcelona 

Assemblees i manifestació denúncia 
servei taxi IMET 

Febrer 2019 

Fes-te del barri  Comissió de festes del barri Maig 2019 
Plataforma Diver sidad 
Funcional de Barcelona 

Roda de premsa denúncia servei taxi 
IMET 

Juliol 2019 

Diversorium  Cabaret i diversitat funcional Octubre 2019 
 
 

• Plataforma Diversidad Funcional de Barcelona:  un grup de 15 de persones amb 
mobilitat reduïda, amb el suport de l’Oficina de Vida Independent, han adreçat a 
l’Institut Metropolità del Taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, exigint el 
compliment de la disposició legal que des de fa 12 anys estableix l’obligació que 
almenys el 5% de la flota de taxis correspongui a vehicles adaptats. 

• Fes-te del barri  és un projecte que va néixer fa 6 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. 

• Diversorium:  espai de trobada i festa per a celebrar diversitats i diferències. 
Combinant formats diversos com la xerrada, el cabaret, la performance, la música, el 
ball o el menjar, es proposen moments 
de deteniment i gaudi en els quals 
aprendre i desaprendre les múltiples 
possibilitats de ser i poder ser, 
Diversorium busca fomentar processos 
de transversalitat i intersecció entre els 
participants, generant coneixement i 
diàleg en les diversitats.  

 
PROJECTES 

Amb els 2 projectes que s’han dut a terme durant el 2019, 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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L'OVI, en tant que membre de la Federació de Vida I ndependent (FEVI), comparteix el seu 
manifest en relació a la crisi sanitària i social q ue patim. De manera que ens fem ressò 
de l'alerta del comitè de l'ONU per als drets de le s perssones amb discapacitat sobre la 
protecció a les persones discapacitades en la pandè mia COVID-19, que considera que no 
s'ha fet prou per tal d'orientar i recolzar les per sones amb discapacitat durant la 
pandèmia.  

La relatora especial de l'alt comissionat, Catalina  Devandas, ha assenyalat que moltes de 
les persones amb diversitat funcional pertanyen a u n grup d'alt risc i que “senten que les 
han dexades enrera”, especialment aquelles que nece ssiten ajut per a menjar, vestir-se o 
dutxar-se. La relatora va afegir que els Estats han  de prendre mesures addicionals que 
garantitzin  la protecció i la continuïtat del reco lzament a aquest grup de població durant 
la crisi. Devandas va assenyalar també que la situa ció de les persones amb discapacitat 
internades a institucions, centres psiquiàtrics i p resons és especialment greu. 

Manifestem i refermem la nostra preocupació davant les inquietants recomenacions 
establertes per algunes entitats mèdiques a l'hora d'orientar en l'ús dels recursos 
sanitaris per a persones afectades per COVID-19, qu e protocolitzen i estableixen un 
llindar d'accès fixat en relació a “la supervivènci a lliure de discapacitat” o “el 
deteriorament cognitiu”, per exemple. 

Hem de posar l'accent en el fracàs de les instituci ons d'internament residencial col·lectiu 
de gent gran i de persones discapacitades. Els tràg ics efectes de la COVID-19 observats 
a residències, afegits a les ja conegudes misèries sovint silenciades, haurien de dur a 
liquidar el model de centres assistencials, fent ai xí que s'acompleixin tant la Convenció 
com l'Observació General nº5. Demanem la promulgaci ó d'una nova llei que reguli 
l'assistència personal autogestionada que faci poss ible la vida independent i la inclusió 
real. 

Finalment, fem palesa la nostra tristor per les pèr dues humanes i per les penúries que 
tantes persones estàn patint en aquesta crisi. Agra ïm el compromís i l'entrega mostrats 
per tots  aquells voluntaris, professionals, dirige nts i veins que amb la seva tasca fan 
possible el benestar de les persones depenents en a quests moments difícils.  

Molt especialment, vagi el nostre agraïment més sin cer a totes les persones, entitats i 
organismes, amb l'Ajuntament de Barcelona al capdav ant, que han fet possible una 
resposta eficient, eficaç i justa mitjan el Servei Municipal d'Assistència Personal (SMAP) 
com alternativa a la institucionalització. Seguirem  reballant colze a colze per tal que 
aquest recurs arribi a totes les persones que el ne cessiten i amb la qualitat que 
necessiten. 

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, dimarts, dijous i divendres de 10h a 13h30 

dimecres de 15h30 a 18h30 
 

Telèfon:  628904425 
Correu  electrònic: ovibcn@gmail.com 

 
Més informació a www.ovibcn.org  


