
 

“On viure i amb qui”. Barreres i suports per a 

la vida independent des del punt de vista dels 

Assessors amb discapacitat. 

 

Autors: Tània Coll*, Josep Comas*, Anna Cornellà*, Gemma Diaz**, Àlex Fontané*, 

Judit Fullana**, Cristina González*, Pere Martí*, Maria Pallisera**, Carol Puyalto**, 

Llorenç Riu* i Montserrat Vilà**. Universitat de Girona, Espanya1. 

Com citar: Coll, T., Comas, J., Cornellà, A., Diaz, G., Fontané, À., Fullana, J., González, C., 
Martí, P., Pallisera, M., Puyalto, C., Riu, Ll. & Vilà, M. (2016). “On viure i amb qui”. 
Barreres i suports per a la vida independent des del punt de vista dels assessors amb 
discapacitat. Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona.  

 

 

 

 

 

 

  

INFORME DE LA INVESTIGACIÓ 
 

                                                           
*Comitè Assessor 
**Investigadores de l’Institut de Recerca Educativa (Universitat de Girona) 
1
 Contacte: Dr. Maria Pallisera, Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona, C/St. Domènec, 9, 

17071 Girona, Espanya. E-mail: maria.pallisera@udg.edu 



INFORME DE LA RECERCA EDITAT PELS AUTORS © (2016)  

DISPONIBLE A: http://recercadiversitat.wix.com/diversitat 
 

 

INFORME DE LA RECERCA EDITAT PELS AUTORS © (2016)  

DISPONIBLE A: http://recercadiversitat.wix.com/diversitat 

Resum accessible 

 Aquest informe l’ha escrit un equip d’investigadores que treballen a la Universitat 

i un Comitè Assessor integrat per persones amb discapacitat intel·lectual que 

col·labora amb aquest equip. Treballen a Catalunya. 

 L’informe parla sobre el lloc on voldrien viure les persones amb discapacitat 

intel·lectual i amb qui voldrien fer-ho. 

 L’informe mostra les opinions de persones amb discapacitat intel·lectual sobre les 

barreres amb què es troben i els suports que necessiten per viure com voldrien. 

 Aquest informe també explica què és el que demanen les persones amb 

discapacitat intel·lectual per tal de poder aconseguir viure segons els seus 

desitjos. 

 L’informe explica com s’ha desenvolupat la recerca. També explica com han 

col·laborat els Assessors i les investigadores per elaborar l’article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum 

Aquest article l’ha escrit un equip d’investigadores que treballen a la Universitat i un 

Comitè Assessor integrat per persones amb discapacitat intel·lectual que col·labora 

amb aquest equip. Treballen a Catalunya (Espanya). L’informe parla sobre el lloc on 

voldrien viure les persones amb discapacitat intel·lectual i amb qui voldrien fer-ho. 

L’informe mostra les opinions de persones amb discapacitat intel·lectual sobre les 

barreres amb què es troben i els suports que necessiten per viure com voldrien. 

Aquest informe també explica què és el que demanen les persones amb discapacitat 

intel·lectual per tal de poder aconseguir viure segons els seus desitjos. L’informe 

explica com s’ha desenvolupat la recerca i com han col·laborat els Assessors i les 

investigadores per elaborar l’informe. 

Paraules clau 

Discapacitat intel·lectual, Vida Independent, Comitè Assessor, Investigació Inclusiva 
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Qui som 
 
 
Els autors d’aquest informe som un equip 
d’investigadores que treballen a la Universitat de 
Girona i un Comitè Assessor integrat per persones 
amb discapacitat intel·lectual que col·labora amb 
aquest equip. 

 Les investigadores de la Universitat formem part d’un grup de recerca que 

investiga sobre discapacitat. L’any 2012 vam iniciar una investigació sobre el 

procés de transició de joves amb discapacitat intel·lectual a la vida adulta2.  

Volíem que la investigació expliqués quins són els problemes reals que es 

troben les persones amb discapacitat intel·lectual en aquest procés. Per aquest 

motiu, vam considerar que calia treballar de forma col·laborativa amb un 

Comitè Assessor integrat per persones amb discapacitat intel·lectual; amb 

l’objectiu que ens ajudessin al llarg del procés de recerca3. Després de treballar 

conjuntament durant el curs 2012-13, assessors i investigadores  vam valorar 

molt positivament l’experiència4.  Per aquest motiu, hem continuat col·laborant 

des de llavors en la recerca. El curs 2013-14 vam proposar als assessors 

treballar conjuntament en una recerca sobre Vida Independent, i aquests van 

acceptar.   

 El Comitè Assessor som un grup de persones que ens reunim mensualment 

amb investigadores a la Universitat. Donem idees i consells sobre diversos 

temes. El curs 2012-13 vam assessorar les investigadores en una recerca sobre 

transició a la vida adulta. Vam donar la nostra opinió i vam discutir sobre les 

barreres i els suports amb què ens trobem durant la transició a la vida adulta. 

Vam fer algunes propostes per superar les dificultats. Durant el curs 2013-14 

érem 12 persones que col·laboràvem en una investigació sobre vida 

independent. Tenim diferents edats i experiències. Alguns de nosaltres vivim 

amb la família, d’altres en pisos amb suport i alguns en llars-residència. Vam 

discutir sobre diferents models de vida i vam opinar sobre les barreres i els 

suports a la vida independent. 

                                                           
2
 Aquesta investigació va ser finançada pel MINECO (Govern d’Espanya) a través del projecte EDU2011-

22945, titulat: “La transició a l’edat adulta i vida activa de joves amb discapacitat intel·lectual des d’una 
perspectiva inclusiva: identificació de problemes, bones pràctiques i proposta d’un pla de millora”. 

3
 Treballar en col·laboració amb un Comitè Assessor integrat per persones amb discapacitat intel·lectual 

és una de les vies per col·laborar en recerca, tal com expliquen altres investigadors (Bigby, Frawley i 
Ramcharan, 2014; Walmsley i Johnson; 2003). 

4
 L’equip de recerca ho ha descrit a l’article: Puyalto et al. (2016). 
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Com hem escrit aquest informe 
 
 
La difusió és fonamental per donar a conèixer els 
resultats de la recerca. Assessors i investigadores vam 
elaborar conjuntament aquest informe durant el curs 
2014-15 en les següents fases: 
 

1. Durant una sessió realitzada el mes de gener del 2015 els assessors vam 

elaborar, amb el suport de les investigadores, una fitxa de presentació en la 

que s’explica qui som, què fem i el resum de la nostra experiència des del 

2012.5 

2. Els Assessors, juntament amb les investigadores, vam explicar la recerca a un 

curs d’estiu (juliol del 2014) i a una jornada sobre recerca col·laborativa (maig 

del 2015). Els destinataris van ser professionals, estudiants i investigadors. En 

les dues ocasions, les investigadores vam preparar l’esborrany de la 

presentació.  A partir d’aquí tots plegats vam acordar l’estructura, les imatges 

que volíem utilitzar i els fragments a comentar. Les dues presentacions es van 

fer conjuntament. 

3. El mes d’abril del 2015 vam preparar un pòster explicant la recerca sobre vida 

independent. Les investigadores vam preparar una proposta amb l’organització 

dels continguts i conjuntament vam revisar els textos del pòster per veure si 

s’entenien bé. Vam decidir les imatges que hi volíem posar. Aquest  pòster es 

va presentar a un congrés internacional.6 

4. A partir de la fitxa de presentació, del pòster i de les presentacions al curs 

d’estiu i a les jornades, les investigadores van preparar un primer esborrany de 

l’informe. Aquest informe recull frases textuals d’aquest material previ. Una de 

les investigadores va fer els dibuixos que il·lustren les diferents seccions de 

l’informe7. Assessors i investigadores van discutir conjuntament l’esborrany, 

acordant els continguts, l’estructura i les imatges.  

a. Els assessors es van encarregat de la descripció del Consell Assessor 

(apartat “Qui Som”), a partir de la fitxa de presentació. 

b. El Comitè Assessor i les investigadores van elaborar conjuntament 

l’apartat “Com hem desenvolupat la recerca” a partir del pòster. 

                                                           
5
 Veure el document a Comitè Assessor i Grup de Recerca en Diversitat (2015) 

(http://media.wix.com/ugd/fe33e0_cef4983a75a74812b96b74dd2c76890a.pdf) 

6
 Veure Fullana et al (2015) 

(http://media.wix.com/ugd/fe33e0_dfc5afd206934f9fad92a7bf4eda07c5.pdf)  

7
 Els dibuixos els va fer la Carol Puyalto, una de les investigadores.  

http://media.wix.com/ugd/fe33e0_cef4983a75a74812b96b74dd2c76890a.pdf
http://media.wix.com/ugd/fe33e0_dfc5afd206934f9fad92a7bf4eda07c5.pdf
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c. Les investigadores es van encarregar de la presentació del grup de 

recerca de l’apartat “Qui som” i de cercar altres investigacions per 

l’apartat “On viure i amb qui”. També van preparar la discussió, 

seleccionant textos que mostressin els resultats d’altres investigacions 

en les que persones amb discapacitat intel·lectual explicaven les seves 

opinions sobre la vida independent. A partir d’aquests textos, i tenint en 

compte els resultats de la pròpia recerca, els assessors van organitzar el 

contingut de la discussió amb el suport de les investigadores. 

5. Les investigadores van preparar la versió final de l’informe. 

 

 

 

On viure i amb qui 
 
 
L’article 19 de la Convenció sobre els Drets de les 

Persones amb Discapacitat (2006) estableix el dret de 

totes les persones amb discapacitat a decidir on volen 

viure i amb qui. També diu que aquestes tenen dret a 

rebre suports per participar a la comunitat. Ara bé, la 

recerca mostra que les persones amb discapacitat 

intel·lectual tenen moltes dificultats per poder exercir 

aquest dret8. 

A Espanya predomina l’atenció en institucions. La majoria de les persones amb 

discapacitat viuen amb les seves famílies, en residències o en llars-residència. Gairebé 

no s’han desenvolupat alternatives de serveis basats en la comunitat9. És necessari 

estudiar en profunditat les dificultats i els suports amb què es troben les persones amb 

discapacitat intel·lectual per viure segons els seus desitjos. Per aquest motiu que cal 

partir de les seves experiències i opinions.  

Aquest informe es basa en una recerca portada a terme durant el curs 2013-14. El seu 

títol era “On viure i amb qui” i tenia per objectiu aprofundir en les barreres i els 

suports  que experimenten les persones amb discapacitat intel·lectual per la seva vida 

independent.  

 

                                                           
8
 Veure, per exemple, els estudis realitzats a nivell internacional per part de Inclusion International 

(2012) i la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2013).  
9
 Veure Verdugo, Jenaro i Campo (2009). 
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Com hem desenvolupat la recerca 
 

 

La recerca es va desenvolupar en 7 sessions al llarg de 9 mesos durant el curs 2013-14. 

En aquestes sessions, els participants van discutir sobre la vida independent  a través 

de diferents activitats: fragments de pel·lícules i documentals, role playings, anàlisi de 

casos i grups focals i fotoveu. Tant la Universitat de Girona com el MINECO (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte d’Espanya) van autoritzar la recerca. D’acord amb les 

directrius ètiques de la Societat Espanyola de Psicologia, els participants van signar un 

document de consentiment informat donant el seu permís per poder gravar les 

trobades. Posteriorment, vam transcriure totes les gravacions. Les investigadores van 

procurar utilitzar un llenguatge senzill durant les sessions i a l’hora de redactar les 

actes de cada sessió, així com també proporcionar materials accessibles. Seguidament 

expliquem breument el que vam fer a cada sessió. 
 

 

 

A la Sessió 1 (14 de novembre) les investigadores i els 
Assessors van decidir  portar a terme la recerca de 
manera conjunta.  
 
Durant la Trobada 1 vam parlar sobre les nostres 
experiències i les d’altres persones pel que fa a la vida 
indepenmdent. Una investigadora va anotar les 
nostres idees en una pissarra.  
 
Vam plantejar diferents opcions. Per exemple, que 
viure en família és una bona opció si és el que un vol: 
 

“Quan hi ha una bona relació amb la família es pot mantenir la convivència.”  

“Pots viure amb els pares i tenir independència, tenir les teves coses i fer el que 
vols quan vols.” 

“Estar amb la família té més avantatges. Et pots organitzar millor i no estàs sol. 
 

Els assessors estan d’acord en què el que és important és poder escollir i decidir com 
viure:  

“Una persona adulta necessita el seu propi espai”.  

“Alliberar-se de la família, que no et protegeixin tant i ens recolzin més perquè 
puguem viure de manera independent”.  

 
I també cal disposar de recursos econòmics:  

“Per poder anar a viure en un pis amb la parella cal trobar feina.”  
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I saber administrar els diners:  

“Per tenir independència econòmica cal saber administrar-se”. 

 

 

 
Durant la Sessió 2 (12 de desembre), vam veure 
fragments de pel·lícules i vídeos sobre diferents tipus 
de suport per a la vida independent: residències, llars 
residència, suport a la pròpia llar o habitatge familiar. 
Vam discutir aquestes opcions i vam arribar a la 
conclusió que: 
 
 

 Les persones hem de poder escollir on volem viure i amb qui desitgem viure. 

 Els professionals de les residències i llars residència han de potenciar l’autonomia 

de les persones que hi viuen: 

“Els professionals han de deixar que els altres facin perquè si no no aprendran a 

fer coses”  

 Es valora molt positivament l’opció de rebre suport a la pròpia llar: 

“La persona de suport ha d’estar qualificada per fer aquesta feina. Ha de deixar 

que les persones amb DI facin les coses per elles mateixes, per tal que puguin 

aprendre a fer-les.” 

 L’educació familiar és molt important per poder ser autònom de gran: 

“Els pares sobreprotegeixen molt”. “Poden posar-te entrebancs quan et vols 

emancipar”.  

“És important que t’estimulin des de petit, que no els malcriïn de petits. És molt 

important l’educació que han donat els pares”. 

 

 

 

A la Sessió 3 (16 de gener), vam discutir en petits 

grups sobre diferents casos de persones amb 

discapacitat intel·lectual que desitjaven viure de 

manera independent. 

Es van exposar dos casos reals sobre la situació concreta de dues persones que volien 

viure de manera més independent del que ho estaven fent fins llavors. Un d’ells vivia a 
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casa amb bels seus pares; l’altre vivia en una llar residència (veure els casos i els 

comentaris a la Taula 1). 

 

 

Casos Comentaris 

Cas 1. Peter: Vivint a casa els pares 

 32 anys. 

 Viu amb els seus pares. 

 Treballa mitja jornada en una 

fàbrica d’embotits. 

 En Peter ha decidit explicar als 

seus pares que vol viure de 

manera independent. 

 
“A aquesta edat ja toca marxar, els pares 
ho han d’acceptar”  
 
 
“S’ha de saber organitzar perquè així 
quan no hi siguin els pares sabrà viure 
sol”  
  

Cas 2. Carol: Vivint en una llar residència 

 27 anys. 

 Treballa en un taller ocupacional. 

 Viu en una llar residència amb 7 

persones més. 

 Vol tenir més privacitat i poder 

escollir amb qui viure. 

“És molt jove i hi ha massa gent al pis. Ella 
vol intimitat. És molt diferent viure amb 7 
o amb menys”  

 
“Si és suficientment autònoma i si té prou 
diners, podria viure en un pis amb una 
persona de suport” 

Taula 1: Casos i comentaris 

 

Entre les Sessions 3 i 4, els Assessors vam participar en un Curs de Formació en 

Recerca Educativa. Vam assistir a diverses classes sobre com fer recerca impartides per 

diferents professors de la Universitat. Vam aprendre com fer entrevistes, com dur a 

terme grups de discussió, i també vam treballar l’ús d’imatges i fotogfrafies com a 

mètode d’obtenció d’informació. Vam poder aplicar aquests coneixements a les 

Sessions 4 i 5. 

 

A la Sessió 4 (29 de maig), vam utilitzar imatges i 
dibuixos per discutir sobre les nostres idees pel que fa a 
la vida independent. 
A través d’un grup focal, vam debatre sobre les barreres 
i els suports per a la vida independent (veure Taula 2: 
“barreres i suports per a la vida independent” al 
següent apartat). 

A la Sessió 5 (12 de juny), vam fer propostes sobre allò que podria millorar els nostres 

projectes de vida independent. 
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Vam escriure les propostes en una pissarra i vam votar les més rellevants per a 

nosaltres (veure “Propostes” en el següent apartat). 

 

Durant la Sessió 6 (19 de juny) i la Sessió 7 (26 de 
juny), vam treballar tots junts en la presentació de tot 
el que havíem fet fins llavors per tal d’exposar-ho en 
una conferència d’un curs d’estiu. Vam fer la 
conferència tots els Assessors junts. Més de 30 
professionals de serveis que treballen amb persones 
amb discapacitat van assistir a la conferència. 

 

Principals aportacions dels Assessors sobre la Vida Independent 

Fruit del debat desenvolupat conjuntament al llarg del curs, vam consensuar les 

principals barreres que experimenten les persones amb discapacitat intel·lectual per 

viure com desitgen. També vam assenyalar aquells suports que contribueixen a ajudar 

les persones amb discapacitat intel·lectual a aconseguir els seus objectius pel que fa la 

vida independent. La taula 2 mostra aquests resultat: 

  

 
Barreres 

 

 
Suports 

 Desconfiança de la gent pel que fa al 
nostre potencial.  

 Sobreprotecció de les famílies i els 
professionals. 

 Fer-se càrrec de la rutina diària. 

 Por de marxar de casa. 

 Manca d’ajudes econòmiques 
governamentals i de suport per viure 
de manera independent. 

 A vegades els professionals no 
t’ajuden de la manera adequada. 

 Massa control. 

 Suport i acompanyament familiar. 

 Rebre formació dels professionals per 
ajudar-nos a ser més independents. 

 Suport a la feina. 

 Tenir diners suficients. 

 Tenir amics. 

 Tenir parella. 

 Tenir la oportunitat de prendre 
decisions. 

 Llibertat per decidir. 
 

Taula 2. Resultats: barreres i suports per a la vida independent. 

A partir d’aquesta anàlisi, els Assessors vam acordar quines són, al nostre parer, les 

mesures que ajudarien les persones amb discapacitat a avançar en la seva vida 

independent. Aquestes són les nostres propostes: 

1. En primer lloc, demanem ser escoltats i que ens tinguin en compte. 
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2. En segon lloc, demanem tenir oportunitats per decidir on viure i amb qui. I 

també per crear la pròpia família. Per això, demanem: 

 Als polítics, que ens ajudin a poder emancipar-nos: ajudes econòmiques i 

més possibilitats per triar on viure. 

 A les nostres famílies, que ens deixin prendre decisions i que no ens 

protegeixin tant. 

 Als professionals, que no tinguin por de parlar amb nosaltres d’aquest 

tema. Que ens donin suport per perdre la por a decidir. 

 Als professionals i als investigadors, que facin més divulgació de bones 

experiències per ajudar a que hi hagi més coneixement sobre el tema de la 

vida independent. 

 A tothom: que ens deixin equivocar. 

3. Tots sabem que cada persona és diferent. Per aquest motiu demanem que 

cadascú rebi un suport adaptat a ell o ella, segons els desitjos i les necessitats 

de cadascú. 

 

 

Discussió  
 
 
Per dur a terme aquesta part de la investigació vam revisar 
els resultats d’altres estudis sobre vida independent. A 
continuació expliquem què vam descobrir sobre les 
barreres, els suports i allò que desitgen les persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

 

Les barreres per a la vida independent 

Els Assessors participants a la recerca consideren que la sobreprotecció de famílies i 

professionals constitueix una barrera que dificulta la vida independent. Aquest resultat 

coincideix amb diferents investigacions en les que també han participat persones amb 

discapacitat intel·lectual (Abbott i McConkey, 2006; European Union Agency for 

fundamental Rights (FRA), 2012). 

Els Assessors també diuen que els professionals són un altre dels agents que dificulten 

la vida independent de les persones amb discapacitat quan no els ofereixen el suport 

adequat, així com també expliquen Abbot i McConkey (2006), McConkey et al. (2006) i 

IRN (2010). 

Una altra barrera és l’actitud negativa envers les possibilitats de les persones amb 

discapacitat. Això també ho diuen els participants a les recerques de IRN (2010); 

European Union Agency for fundamental Rights (FRA i McConkey et al (2006). 
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Segons els Assessors, una barrera important que dificulta l’emancipació és la falta 

d’automotivació i de confiança que de vegades tenen les persones amb discapacitat. 

També es planteja aquesta qüestió a McConkey et al. (2006) 

Finalment, els Assessors argumenten que el Govern també posa entrebancs a 

l’emancipació degut a la manca d’opcions a l’hora de decidir on viure i amb qui, i la 

manca de recursos econòmics per ajudar les persones amb discapacitat a poder viure 

la seva vida segons els seus desitjos. Aquest mateix resultat també s’explica a les 

investigacions de la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 2012 i IRN 

(2010). 

Suports per a la vida independent 

Pel que fa als suports per a la vida independent, els Assessors del nostre estudi 

perceben que tant famílies com professionals són necessaris per donar suport a la vida 

independent. Igual que els participants de l’estudi d’Abbot i McConkey (2006), 

demanen que les famílies donin suport a les persones amb discapacitat per tal que 

puguin aconseguir els projectes de vida que desitgen. 

El suport dels professionals és també molt important per ajudar les persones amb 

discapacitat a adquirir les habilitats necessàries per viure en la comunitat. El mateix 

resultat es mostra a les recerques d’Abbott i McConkey, 2006;  Deguara et al. (2012) i 

McGlaughlin, Gorfin i Saul (2004). 

Així mateix, tenir amics es considera un suport important per a la vida independent per 

part dels assessors de la nostra recerca, així com també pels participants a les 

investigacions de la European Union Agency for fundamental Rights (FRA) 2012 i IRN 

(2010). 

Disposar de suports que ajudin a prendre decisions en llibertat sobre les opcions de 

vida és un altre resultat que concorda amb recerques prèvies (Abbot i McConkey, 2006 

i IRN, 2010). 

 Propostes 

 

Les propostes que fan els Assessors participants a la 
nostra recerca coincideixen amb algunes de les 
recomanacions d’altres estudis en els que també han 
participat, sigui com assessores, sigui com a 
investigadores o participants, les persones amb 
discapacitat. 
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Primerament, els Assessors demanen que les seves veus estiguin representades en la 

comunitat i ser tinguts en compte per part dels polítics. Això mateix es reclama a 

Abbott i McConkey (2006) i a Deguara et al. (2012). 

També demanen una acció decidida per part del Govern, que hauria d’ajudar amb 

accions concretes com ara facilitar més cases per viure, ajuts econòmics per les 

persones amb discapacitat i sous dignes que permetin l’emancipació. Aquestes 

demandes les fan també els participants a l’estudi de Deguara et al. (2012) i de la 

European Union Agency for fundamental Rights (FRA) (2012). 

A les famílies, els Assessors els demanen un canvi d’actitud sobre les possibilitats de les 

persones amb discapacitat, donant suport a les preferències de les persones amb 

discapacitat sobre les seves pròpies vides. El mateix s’exposa als estudis de Deguara et 

al. (2012) i la IRN (2010). 

Pel que fa els professionals, els Assessors del nostre estudi i els participants al de la IRN 

(2010) els demanen un suport que els ajudi a perdre la por a prendre decisions sobre 

les seves vides. 

Per últim, tal com es planteja a les recerques d’Inclusion International (2012) i de la 

European Union Agency for fundamental Rights (FRA) (2012), a la nostra investigació 

els Assessors demanen suports personalitzats, adaptats a cada un, en funció del que 

esculli i necessiti cada persona a partir del seu projecte de vida. 

Com a investigadores i Assessors d’aquesta recerca, estem satisfets d'haver treballat 

junts en la investigació que pot ajudar a identificar els suports i recursos per millorar 

les experiències de vida de les persones amb discapacitat. I estem encara més 

satosfets perquè la relació que hem establert és un pas, tot i que petit, per fer que les 

paraules de Deguara et al. (2012: 127) esdevinguin una realitat: "És important que els 

altres ens vegin i ens valorin de manera popsitiva. La gent no ens hauria d’ignorar ni 

s’hauria de compadir de nosaltres. Ens han de conèixer millor i aprendre que som com 

qualsevol altra persona". 
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