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Activista del Moviment de Vida Independent  
i membre de l’Oficina de Vida Independent 

 

Vídeo 3 – La importància dels referents 

 

Antonio: 
La dificultat no és com gestionem els recursos necessaris  
per la gent que vol fer vida independent 
El problema gravíssim que tenim és que  
la immensa majoria de la gent amb diversitat funcional 
que necessita assistència personal per fer vida independent 
no té la consciència que té dret a tenir una vida pròpia 
que té dret a tenir els suports per tenir aquesta vida pròpia 
i que és possible. 

Crec que un se n’adona de la gravetat que té això  
quan pensa en altres àmbits d’opressió, no? 
Quan penses per exemple en termes de gènere. 
Clar, jo penso en la meva mare, 
que va néixer en la postguerra,  
en un poblet perdut de la serra de Màlaga 

El problema més greu no és que no la deixessin estudiar,  
que no la van deixar, 
sinó que a ella tampoc no li va passar mai pel cap  
que això fos una vida per ella, 
estudiar, formar-se, tenir una feina, tenir una vida, 
perquè no, sinó que estava tot automatitzat en què  
la manera de viure d’una dona era casar-se,  
tenir fills, que el marit fos bo i la cuidés bé. 
Estem en aquest punt. 
O sigui, la immensa majoria de la gent amb diversitat funcional 
està esperant el seu marit. 

És així de fort i de terrible. 
Per això, una altra vegada,  
és tan important tot el tema de la cultura i més 
perquè lo primer és despertar el desig. 



Si tu no tens el desig de tenir una vida pròpia,  
és igual que hi hagi un servei, 
és igual, perquè no faràs una vida pròpia. 
Primer, has de voler tenir una vida pròpia, 
ser conscient que t’ho mereixes, 
que tens tot el dret que el teu cos sigui teu,  
que la teva vida sigui teva. 

La gent que no té diversitat funcional  
té moltes idees al cap del que és viure pel seu compte, 
moltes maneres de viure, 
perquè la cultura ens ha posat moltes imatges al cap 
i a l’entorn, d’amics, familiars, tothom té una vida. 
Aquest viu així, aquest viu aixà... 
Tens moltes maneres de viure al teu cap  
i cadascú, doncs, va fent. 

Les persones amb diversitat funcional no, no tenim referències, 
ni en el nostre entorn, familiar ni d’amics,  
ni en la cultura ni enlloc. 
Ens ho hem d’inventar tot. 
Llavors això és molt dur i és molt difícil. 
Interessant també, t’obre un espai molt interessant,  
que al final pots tenir una vida “molt teva”. 
“Autèntica”. 
Però és molt cansat. 

Hem de fer que sigui possible per tothom,  
no només per súper herois, 
que sigui una cosa vivible per tothom. 
Llavors això és com sempre:  
tu sol no, però en comunitat sí que es pot fer tot, 
donant-nos suport. 
Que és la gran virtut que ha tingut l’OVI,  
que ens ha ajuntat a una sèrie de persones que, 
cadascú pel seu compte, alguns potser s’haguessin en sortit 
 i uns altres no, 
Però en fer equip, en fer grup,  
tothom se n’ha sortit. 
No hi ha ningú que hagi hagut de plegar 
perquè no se’n sortia de la complexitat d’organitzar aquestes coses. 
Tothom ho ha pogut fer. 



  

 
  

 


