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El dimecres, al Centre Cívic Parc Sandaru,  
els membres de l’OVI es reuneixen. 
 Ara, però, han d’intentar seguir actius d’altres maneres  
per continuar gestionant l’assistència personal 
i tirar endavant altres projectes pendents 
 
Marga: 

Això sí, continuem treballant.  
És més difícil i més complicat,  
però va sortint. 

 

Conrado: 
No hemos dejado de funcionar a nivel organización.  

Tanto en los dos aspectos:  
en el aspecto burocrático,  
que tenemos que cumplimentar facturas y toda esa historia 
para que después puedan cobrar los asistentes. 

 Y luego, de los temas que tenemos que seguir hablando,  
bueno, están ahí en la mesa. 

Hemos intentado montar en algún momento  
alguna videoconferencia de estas de trabajo  
y es un poco complicado. 

Luego también cada uno con sus dificultades.  
Hay quienes tienes dificultades de comunicación, o de oído. 

Todo eso influye,  
no es lo mismo cuando se puede hacer personalizado y cara a cara  
e intentando ir al ritmo que cada uno puede seguir 

 



Des de la distància, també segueixen treballant  
amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitats (IMPD)  
per impulsar el Servei Municipal d’Assistència Personal 
 

Marga: 
Continuem treballant perquè l’OVI es va comprometre  
a acabar d’elaborar amb la màxima participació  
el tema del servei municipal d’assistència personal,  
que és només a Barcelona. 

El servei municipal d’assistència personal ja està aprovat, 
ja tira cap endavant,  
ara s’estan treballant temes importants. 

S’està treballant tot el tema d’ajustos raonables. 
També s’està treballant el tema de la formació. 

Sí que necessitem que les nostres assistents 
tinguin una formació bàsica 

La formació bàsica seria, doncs, per mi,  
el tema del Moviment de Vida Independent. 

No oblidem que l’assistència personal  
neix del Moviment de Vida Independent, 

Que aquí a Espanya va sortir del Fòrum de Vida Independent. 

I això ha derivat en crear Oficines de Vida Independent,  

I en posar en marxa el que realment, fins ara, funciona,  
que és l’assistència personal. 

Que tinguin clar d’on ve i per què ve, 

Perquè les pròpies persones amb diversitat funcional hem dit: 

Ens volem cuidar nosaltres,  
no volem que ens cuidin. 

 

I com se us planteja el futur? 
 
Conrado: 
Nosotros normalmente utilizábamos un espacio público, 
Un centro cívico, no sé cuando se abrirá. 



Y bueno, tendremos que estimularnos de alguna manera  
para que funcione lo de las videocámaras o lo que sea.  
No lo sé, tendremos que estimularnos. 
Más que nada para que no se queden retrasadas las cosas 
Proyectos nuevos que teníamos  
y eso tenemos que, de alguna manera,  
ponernos manos a la obra 
 
Marga: 
No sé, ens haurem d’adaptar una mica bastant perquè, clar, 
Tenim contractades més d’una persona,  
fins a tres i quatre a la setmana. 
Si la crisi sanitària continua,  
o confiem molt, en què les nostres treballadores 
 tenen prou cura de si mateixes i de venir en condicions a la feina 
O no confiem i acabem tenint només una persona 
Això vol dir reestructurar molt molt l’assistència personal 
Per mi una interina no és el mateix que una assistència personal. 
Ja compartim espais i temps,  
i és una altra història, és una altra història. 
Estarem amb això molt de temps 
I d’alguna manera hem de continuar, no? 
 
 
 


