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QUE IMOS FACER: Un Foro aberto de participación. 

QUE É UN FORO: Un lugar onde se expoñen un ou máis temas para que os asistentes poidan 
compartir ideas, facer aportacións e reflexionar conxuntamente. 

SOBRE QUE: Os dereitos das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e o 
apoio natural das familias para exercelos. 

OBXECTIVO DO FORO: Abordar coas familias os dereitos das persoas con discapacidade a través 
dalgunhas experiencias e boas prácticas. 

PORQUE ESTE TEMA: A defensa dos dereitos das persoas con discapacidade intelectual ou do 
desenvolvemento é a razón de ser do movemento asociativo de familias de Plena inclusión. 

PROGRAMA: 

10.00 Benvida e entrega de documentación. 

10.30 Inauguración e presentación. 

Eladio Fernández Pérez (presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia)  

Autoridades 

11.00 Os dereitos das persoas con discapacidade. 

 Manuel Carballo Benito. A Convención Internacional de Nacións Unidas (ONU). 

Vanesa Gómez Iglesias. O dereito á saúde e o dereito á accesibilidade. 

Iván Martínez Martínez. O dereito ao voto e a participar na comunidade. 

12.30 Descanso. 

13.00 A afectividade e a sexualidade: un dereito persoalísimo. 

A experiencia da asociación Chamorro (http://www.asociacionchamorro.org).  

Roberto Romero Rey e Marta Fernández Lage (persoas con discapacidade). 

Ginés Caldevilla García, Josefa Isabel Romero Rey e Concepción Lage Menéndez (familiares). 

Rocío Coira Fernández (Xerente e membro do Equipo de Intervención Afectivo Sexual). 

14.30 Clausura. 

15.00 Xantar.  

ONDE E CANDO: Hotel Congreso. Rúa das Mámoas de Montouto 4. Santiago de Compostela, A 
Coruña http://www.hotelcongreso.com (en dirección A Estrada), o sábado 3 de xuño.  

http://www.asociacionchamorro.org/
http://www.hotelcongreso.com/
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O MENÚ  

Entrantes en mesa:  
Empanada galega do noso obradoiro  
Croquetas  
Finger de polo e Gambas Orly 
 
 

 
Primeiro prato: 
Salpicón de pescado e marisco  
~  
 
Segundo prato: 
Solombo de Porco Ibérico con patacas estilo barbacoa  
~  
 
Sobremesa:  
Pantxineta sobre coulis de froitos roxos  
 
 
Bebidas: 
Viño branco Ribeiro  
Viño tinto Rioja  
Cervexa, Auga, Refrescos  
Café e licores  

Pantxineta. Postre típico do País 
Vasco. Bolo elaborado con masa de 
hojaldre recheo de crema. 

Coulis. Zume concentrado de 
alimentos. 
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MÁIS INFORMACIÓN SOBRE A INSCRICIÓN 
Nº DE PRAZAS: 200 persoas como máximo. Tedes prioridade os familiares de persoas con 
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. 

SE QUERO ASISTIR, QUE FAGO. Ir á miña asociación, cubrir a inscrición e asinala. Unha vez 
confirmada a praza, a asociación enviará o xustificante de ingreso coa inscrición asinada. 

INSCRICIÓN. Cubriredes unha inscrición por familia, cada asistente deberá asinala. Non admitiremos 
inscricións presentadas noutros formatos. O pago das inscricións teredes que facelo a través da 
asociación, unha vez confirmadas as prazas. Só as persoas que non sexades socias dunha asociación, 
poderedes remitir a  inscrición de forma particular. 

COMIDA. Os asistentes teredes que sinalar se quedades a comer e se precisades dieta especial  
(exemplos: se sodes celíacos, se precisades dieta branda, dieta sen sal, etc.). 
 

TRANSPORTE. Procuraremos habilitar transporte ás familias, en función da demanda e a súa 
viabilidade. Teredes que indicar o nº de persoas que o precisades. Non financiamos desprazamentos 
en furgoneta (non o permite o Ministerio). A utilización do transporte da organización ten un custe 
adicional de 7 €/ persoa. 
 

COTAS E PRAZOS  
1º Prazo: Ata o 19 de maio. Cota bonificada. O 1º asistente 14 euros. A partir do 2º asistente: 
12 €/persoa. Servizo de Respiro: 14 €/persoa. 
2º Prazo: Do 20 ao 26 de maio. Cota sen bonificar (aquelas persoas e entidades que 
presentedes a inscrición despois do 1º prazo): 20 €/persoa. Servizo de Respiro: 20 €/persoa. 
Cota adicional: Transporte 7 €/persoa. 
 

CONFIRMACIÓN DE INSCRICIÓNS. A partir do 29 de maio confirmaremos as inscricións admitidas. 
 

PAGAMENTO. Ata o  1 de xuño. Unha vez confirmadas as prazas por FADEMGA, faredes  dous pagos 
únicos a través da asociación (agás os que non pertenzan a ningunha entidade), no  número de conta 
IBAN ES87 2080 0300 89 3040126857: 

- Un polo importe total de inscricións (concepto “Foro de Familias e nome entidade”). 
Incluiranse as cotas de transporte para aqueles/as que o soliciten. 

- Outro polo importe total dos servizos de respiro (concepto “Respiro Foro de familias e nome 
entidade”). Ver información sobre o servizo na seguinte páxina. 

Deberedes achegarnos os xustificantes de pago, polo correo electrónico familias@fademga.org e a 
Federación emitirá as facturas correspondentes a nome da Entidade. 

mailto:familias@fademga.org
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SERVIZO DE RESPIRO 
 

Só poderán solicitar este servizo as familias que acudan ao “2º Foro de Familias”. 
 
Para facer uso deste servizo hai que facer unha solicitude expresa. As familias interesadas en utilizar 
este servizo, deberán presentar toda a documentación que se detalla a continuación ao mesmo 
tempo que a inscrición. 
 
A documentación que se debe presentar para formalizar a solicitude de praza é a seguinte: 
 

TODOS OS USUARIOS: 
             
 Ficha de Solicitude de Praza. 
 Informe médico coa prescrición da medicación ou apartado 2 da ficha de coñecemento persoal 
asinada por un médico. 
 Informe xustificativo da demanda. 
 Autorización do usuario (se non está incapacitado). 
 Autorización paterna/materna/tutelar (só no caso de menores ou persoas con modificación 

xudicial da capacidade). Deberán achegar copia da sentencia. 
 

PERSOAS QUE FAN USO DO SERVICIO POR PRIMEIRA VEZ OU QUE TEÑEN CAMBIOS NA 
DOCUMENTACIÓN: 

 
A documentación indicada no apartado anterior máis: 

 Ficha de coñecemento persoal. 
 Fotocopia  do Certificado de discapacidade. 
 Fotocopia do D.N.I e da Tarxeta Sanitaria. 
 
O procedemento a seguir será o seguinte: 
Os monitores recibirán ós participantes e ás súas familias ás 10:30 h. nas mesmas instalacións onde 
se vai realizar o evento, nunha sala habilitada para elo. A recollida dos usuarios de Respiro farase na 
mesma sala unha vez rematada a comida (entre 16:30-17:00).  
 
COTA: a cantidade a ingresar será de 14 euros por persoa se toda a documentación chega no 1º 
prazo (ata o 19 de maio)  e de 20 € se a recibimos no 2º prazo (entre o 20 e 26 de maio). 
(Esta cota inclúe comida, monitores, transporte e actividades que se realicen ao longo do día). 
 

¡É importante que esta información chegue a tódalas familias! 
Grazas a tod@s 

Toda a información en www.fademga.org 

http://www.fademga.org/
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