Federación galega de asociacións en favor das persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento
A través das súas entidades, FADEMGA Plena inclusión Galicia ofrece servizos
destinados a mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual.
Entre eles atópanse:



Servizo de atención temperá



Servizo de intermediación para a inserción socio-laboral



Servizo de apoio para o desenvolvemento profesional e social en centro
especial de emprego



Servizo de apoio para o desenvolvemento profesional e social en empresa
convencional e outras modalidades



Servizo de apoio a familias



Servizo ocupacional



Servizo de atención de día



Servizo de apoio á vida independente



Servizo de vivenda ou residenciais para persoas con necesidades de apoio
intermitente ou limitado



Servizo de vivenda ou residenciais para persoas con necesidades de apoio
extenso ou xeralizado



Servizo multiprofesional de diagnóstico, seguemento, avaliación, planificación
e coordinación.



Servizo de tutela



Servizo de ocio

FADEMGA Plena inclusión Galicia

Sergas e Fademga colaboran
para mellorar a accesibilidade
cognitiva en centros de saúde

Co obxecto de desenvolver actividades dirixidas á
sensibilización dos profesionais do Sergas e á
mellora da comunicación coas persoas con
discapacidade intelectual no ámbito do sistema
sanitario público, o conselleiro de Sanidade, Jesús
Vázquez Almuiña, e o presidente de FADEMGA
Plena inclusión Galicia, Eladio Fernández Pérez,
asinaron un convenio de colaboración.
Entre as actividades a desenvolver no marco deste
convenio están o Programa Aténdeme-Enténdeme,
consistente en visitas programadas aos centros de
saúde de persoas con discapacidade intelectual
acompañadas dun familiar e un profesional da
Federación. Durante as visitas transmitirán aos
profesionais do Sergas as súas necesidades e
características propias, así como algunhas
ferramentas para mellorar as habilidades dos
profesionais na comunicación coas persoas con
discapacidade intelectual.
Tamén, ao abeiro deste convenio, realizaranse
accións de análise e avaliación da accesibilidade
cognitiva en centros de saúde e hospitais para a
detección de barreiras e a súa eliminación.

Así mesmo, Sergas e FADEMGA Plena inclusión
Galicia colaborarán nas campañas de sensibilización mediante a difusión de vídeos, guías, carteis
ou calquera outro material entre os profesionais do
Sergas para mellorar o coñecemento da
discapacidade intelectual.
A colaboración do Sergas comprenderá a posta a
disposición das instalacións e os medios axeitados
para o desenvolvemento das actividades do
programa Aténdeme-Enténdeme e das accións de
análise e avaliación da accesibilidade cognitiva, así
como informar aos responsables dos centros de
saúde e hospitais para a súa colaboración nestas
iniciativas. Tamén o Sergas porá a disposición as
instalacións e canles corporativos para a difusión
dos materiais gráficos e audiovisuais das posibles
campañas de difusión.
Pola súa banda, a Federación formará ás persoas
con discapacidade intelectual e aos familiares que
forman parte do programa Aténdeme-Enténdeme;
trasladará ao Sergas información sobre as visitas a
centros de saúde e hospitais das barreiras
detectadas e as opcións de mellora, e realizará o
deseño e elaboración de vídeos, guías e folletos e
outro material de sensibilización.
INFO XXI
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Preto de 500 persoas con discapacidade intelectual,
participaron nun simulacro de eleccións
Preto de 500 persoas con discapacidade
intelectual galegas, participaron o pasado 5 de
abril nun simulacro electoral, organizado por
FADEMGA Plena inclusion Galicia e dirixido a este
colectivo, que puido votar na súa totalidade por
primeira vez os pasados comicios do 28 de abril e
do 26 de maio.
Este simulacro uniuse a moitos outros celebrados
en comunidades como Madrid, Asturias, Castela
León, Valencia… co triple obxectivo de celebrar
este cambio histórico pero tamén de reclamar a
necesidade de material adaptado a lectura fácil
para poder exercer este dereito en igualdade de
condicións ao resto de cidadáns, e tamén para
analizar e avaliar as dificultades que poidan ter as
persoas con discapacidade intelectual á hora de
exercer este dereito, así como poder anticiparnos
a posibles apoios que necesiten nos próximos
chamamentos electorais.
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Para iso, a nosa organización convidou a
achegarse ata as “mesas electorais” aos políticos
locais, para que coñezan de primeira man a
importancia da accesibilidade cognitiva, ofrecendo
material adaptado en lectura fácil ou indicacións
claras para chegar aos colexios electorais.
Como afirma o presidente de FADEMGA Plena
inclusion Galicia "o exercicio do seu dereito a voto
é un avance que reforza os nosos valores de
sociedade inclusiva, diversa e plural. Era unha
débeda da cidadanía, xa que ata agora as persoas
con discapacidade intelectual eran cidadáns de
segunda”.
Os simulacros leváronse a cabo nas localidades de
A Coruña (coa participación de ASPRONAGA e
PASCUAL VEIGA), Rois (coa participación de
AMIPA), Betanzos (onde participou AFAM PAI
MENNI), Cangas e Pontevedra (coa participación
de JUAN XXIII), Lalín (coa participación de
ASPADEZA), Burela (coa participación de Fundación EU SON) e Viveiro (onde participou
ASPANANE).
:: Lectura do Manifesto pola accesibilidade
Antes de dar comezo cada un dos simulacros, os
participantes facían lectura dun Manifesto a
través do que reivindicaban unas eleccións
accesibles para todos e todas, nas que se eliminen
as barreiras físicas e cognitivas dos colexios
electoráis.
Tal e como declaraba unha das participantes neste
simulacro que ía exercer o seu dereito por
primeira vez “Para min e para os meus
compañeiros isto é algo importante, que non nos
deixen marxinados, por iso estamos moi
contentos con que podamos votar. Temos dereito
como todos os demais, tamén somos persoas e
isto é unha alegría.”
“Antes non nos deixaban, non tiñamos autorización, pero somos veciños igual que todos, estamos
aquí. Xa tivemos estes días unha formación sobre
o proceso por parte das monitoras que nos
estiveron ensinando e creo que vai saír todo moi
ben".
INFO XXI
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Participamos na “Xornada sobre dereitos das mulleres e nenas
con discapacidade”

A federación abordou a triple discriminación e a desigualdade que sofren as mulleres con discapacidade
intelectual, que ven especialmente mermados os seus dereitos como cidadás.
O encontro foi organizado polo Comité de Entidades Representantes de Persoas con Discapacidade de
Galicia (CERMI Galicia) coa colaboración da Fundación CERMI Mulleres.

O Centro Obra Social Abanca de Santiago de
Compostela acolleu a xornada ‘As mulleres e
nenas con discapacidade á luz da Convención
Internacional dos Dereitos das Persoas con
Discapacidade’,
un
tratado
de
obrigado
cumprimento por parte de todos os países que o
ratificaron, entre os que se atopa España.
O encontro, organizado polo Comité de Entidades
Representantes de Persoas con Discapacidade de
Galicia (CERMI Galicia) coa colaboración da
Fundación CERMI Mulleres e da Secretaría Xeral de
Igualdade da Xunta, pretende sentar as bases para
profundar na situación das mulleres e nenas con
discapacidade e para avanzar na defensa dos seus
dereitos e a igualdade de oportunidades.
A apertura da xornada correu a cargo da secretaria xeral de Igualdade da Xunta, Susana López, e
do presidente de CERMI Galicia, Iker Sertucha,
quen sinalou que, “a pesar de todo o que se
avanzou, aínda queda moito por facer para
acabar con todas as formas de discriminación que
aínda sofren as mulleres con discapacidade, que
se agravan cando conflúen outros factores como
residir na contorna rural”.
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Posteriormente, desenvolveuse a mesa ‘A situación
das mulleres e nenas con discapacidade en
Galicia: principais demandas’, onde Dolores
Portela, profesional de FADEMGA Plena inclusion
Galicia, abordou a triple discriminación que sofren
as mulleres con discapacidade intelectual, un
colectivo que sofre en maior medida tódalas
situacións de desigualdade que reivindica o
feminismo: situación laboral precaria e salarios
máis baixos, menos oportunidade de formarse e
acceder a postos relevantes, maior posibilidade de
sufrir agresións e abusos e menor de poder
denuncialos, maior dificultade para gozar
libremente da súa sexualidade, afectividade e
maternidade, e un longo etcétera de barreiras e
obstáculos para a súa igualdade efectiva.
Ademáis, puidéronse visionar
dedicados ás historias de vida
con discapacidade intelectual
elaborou co fin de sensibilizar
destas mulleres.

algún dos vídeos
de varias mulleres
que a federación
sobre a realidade

FADEMGA Plena inclusión Galicia

O Programa de exclusión social
achegou o mundo do arte á
discapacidade intelectual

Persoas con discapacidade
intelectual examínanse en
“competencias clave”

Entre os meses de marzo e xuño, o Programa de Exclusión
Social da federación estivo a desenvolver o taller de
expresión artística EXPRESARTE.

35 persoas con discapacidade intelectual
de Coruña e Pontevedra participaron este
ano nas probas de Competencias Clave
que tiveron lugar na sede da federación.
Estas persoas son usuarios das asociacións federadas de ASPABER e Centro
JUAN MARÍA e das asociacións non
federadas AMARAI e Down Galicia.

A través destes obradoiros, varias persoas con discapacidade intelectual tiveron a oportunidade de traballar a
expresión corporal, emocional, reflexionar sobre o xénero e
a diversidade sexual, sacar fotos ao aire libre e realizar
saídas á Catedral, ao Museo do Pobo Galego, á Exposición
Sonoro Empeño na Fundación Abanca e incluso participar
na Aula Diversa do CGAC (Centro Galego de Arte
Contemporánea).
Ademáis, contamos coa presenza da artista Ánxela Blanco
coa que traballamos as relación afectivas a través das artes
escénicas.
:: Arte como ferramenta para a inclusión

A educación artística axuda ás persoas con discapacidade
intelectual a abrirse á pluralidade de lecturas, á reflexión
crítica e ao intercambio, aglutinando diferenzas intelectuais,
sociais, ideolóxicas, educativas, culturais e emocionais a
través de estratexias educativas e creativas.
Este tipo de talleres, ofrece un espazo de aprendizaxe
inclusiva no que todo o mundo pode achegar os seus
coñecementos e experiencias desde as súas perspectivas
múltiples para xerar un foro físico, conceptual e social
común.

As probas estiveron adaptadas para
garantir a igualdade de oportunidades
do noso colectivo, como por exemplo:
letra máis grande, ampliación de tempo,
instrucións por escrito, lectura fácil.....
Acadar estas competencias permitiríalles
poder realizar cursos para desempregados promovidos pola Consellería de
Encomía, Emprego e Industria.

:: A importancia das Competencias Clave
As Competencias Clave aseguran ás
persoas con discapacidade intelectual
adquirir os coñecementos necesarios
para facer cursos de formación obtendo
Certificados de Profesionalidade, posto
que para poder acceder a determinados
certificados deben ter acadadas as
Competencias Clave ou a ESO.
Está previsto que nas vindeiras convocatorias, FADEMGA continúe coa súa colaboración coa Consellería de Emprego
para a realización destas probas de xeito
adaptado.
INFO XXI
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Plena inclusión entregou en Moncloa 25.000 sinaturas de
familiares de persoas con discapacidade intelectual reivindicando
unha mellora das súas condicións de vida
- Os datos solicitados por Plena inclusión revelan que os fogares onde viven persoas con discapacidade
intelectual teñen rendas máis baixas (un 25% máis baixas), menor taxa de actividade (78% fronte ao 32%),
dificultades no acceso a recursos básicos, un sobreesforzo económico de 24.237 € de media; abandono
laboral e problemas de saúde derivados dos coidados destas persoas.
- O actual sistema de prestacións, axudas e incentivos fiscais non compensan esta desigualdade.
Este colectivo, que representa en España un 1%
da poboación española (o que supón ao redor
de 470.000 persoas), esixe que as Administracións Públicas adopten medidas económicas que
lles aseguren un nivel de protección social e o
acceso aos recursos necesarios para gozar dun
nivel de vida adecuado e en igualdade de
condicións coas demais familias.
Estas familias parten dunha situación crítica: a
renda é un 25% máis baixa nestes fogares que
no resto, a taxa de actividade das persoas con
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento
é, segundo o Instituto Nacional de Estatística, 46
puntos máis baixa que a da poboación xeral
(78% fronte ao 32%) e a de emprego é un 43%
máis baixa (62,8%, fronte ao 20%).
A isto únese que estas persoas e as súas familias
afrontan un sobreesforzo económico orixinado
pola necesidade de apoios e a perda de
oportunidades, cuantificado en 24.237€ anuais
de media. No caso de persoas con discapacidade con grandes necesidades de apoio, este custo
ascende a 47.129€.

Na imaxe, os representantes de Plena inclusión
durante a entrega das sinaturas dos familiares de
persoas con discapacidade intelectual en Moncloa.

Plena inclusión tamén analizou o actual sistema
de prestacións, concluíndo que non só non serve para compensar este sobreesforzo, senón que ademais
desincentiva o acceso ao emprego e a autonomía das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
De igual forma, as políticas de rendas mínimas fanse desde un tratamento xeneralizado da poboación, sen
discriminar situacións e no caso de existir un tratamento diferenciado é moi marxinal e de escasa
incidencia na poboación, por exemplo, para menores de 25 anos con fillos con discapacidade ao seu
cargo. A todo iso únese a actual dificultade de compatibilizar prestacións e rendas de traballo, que fai que
a moitas persoas con discapacidade intelectual non lles compense traballar, pois van obter salarios moi
moderados
No seu estudo “Todos Somos Todos” sobre a situación de familias de persoas con grandes necesidades de
apoio, Plena inclusión tamén atribúe maiores problemas de saúde –cos seus custos derivados para o
sistema–, nas coidadoras (sobre todo nais).
Por todo iso, no inicio da nova Lexislatura, e coincidindo coa celebración do Día da Familia o 15 de maio,
Plena inclusión reclamou ao presidente do Goberno que este novo curso político non sexa unha nova
oportunidade perdida para a mellora das condicións de vida destas familias.
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Galicia participará no 2º Encontro de prácticas Admirables con
11 Boas Prácticas
Plena inclusión celebra os próximos 26 e 27 setembro o “2º Encontro de Prácticas Admirables”. Co lema
“Ao contraxeito, construímos comunidades inclusivas” este encontro recollerá as prácticas mellor valoradas
no traballo pola loita dos dereitos das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.
Cerrado o prazo para a presentación das Prácticas, Galicia participará este ano cun total de 11 Boas
Prácticas que podedes ver a continuación:

PRACTICAS PRESENTADAS DE GALICIA
ENTIDADE

NOME PRACTICA

FADEMGA PLENA
INCLUSION GALICIA

Aténdeme-enténdeme

FADEMGA PLENA
INCLUSION GALICIA

Irmandade Galaica en acción

JUAN XXIII

Programa de Acompañamento en Momentos Vitais
Críticos

ASPRONAGA

Coruña ao teu alcance. Tí eres Coruña.

ASPADEZA

Voluntariado en residencia de maiores

BATA

Experiencias de Vida Adulta

BATA

Coñezo os meus dereitos

ASPADEZA

“Eu tamén quero opinar, decidir e implicarme”: Incorporación dunha persoa con discapacidade intelectual á Xunta
Directiva

RAIOLAS LUGO

Lugo fala FALA

AMICOS

Eu guíote, eu guíome

ACEESCA

O meu pasaporte ao mundo

Prácticas sobre accesibilidade cognitiva, tecnoloxía, emprego, saúde, voluntariado e muller, son as máis
numerosas nesta ocasión. Pero por riba de todos, o ámbito con máis experiencias é o de educación.
Este ano, como novidade, abriuse a posibilidade de que se presenten prácticas asociacións ou empresas
que non pertenzan ao movemento asociativo Plena inclusión.

INFO XXI
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A Real Filharmonía de Galicia dedicará un dos seus concertos
solidarios a FADEMGA Plena inclusión Galicia

Co fin de achegar a música clásica a novos públicos, a Real Filharmonía de Galicia (RFG) continuará
durante o 2020 cos seus concertos familiares e co ciclo “Descobre unha orquestra para ti, a túa!”, con
horarios e prezos accesibles.
No marco do proxecto da RFG Solidaria estas actuacións destinaranse a dar visibilidade ao traballo de
diferentes asociacións e Ong, entre as que se atopa FADEMGA Plena inclusión Galicia, xunto con outras
entidades como a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, Asociación Galega de Alzheimer e a
Asociación Fonte da Virxe de familiares e amigos dos
enfermos mentais de Galicia.
Este programa solidario, se enmarca dentro das
diferentes iniciativas que a RFG está a poñer en marcha
con motivo da celebración do seu 30 aniversario.
Durante a presentación desta tempada, o alcalde de
Santiago destacou que “a Real Filharmonía de Galicia é
un referente cultural estable da cidade, que foi evolucionando ao longo dos anos e foise abrindo ao conxunto
da cidadanía. E nesta nova tempada poderase
desfrutar, de novo, dunha programación excelente”.

FADEMGA Plena inclusión Galicia

20 persoas pertencentes a FADEMGA Plena inclusion Galicia
logran praza de persoal laboral fixo na Administración
Xeral do Estado

A Dirección Xeral da Función Pública ven de
publicar a Resolución pola que se aproban as listas
dos aspirantes que superaron o proceso selectivo,
así como as listas de adxudicatarios de prazas
para o ingreso como persoal laboral fixo coa
categoría de axudante de xestión e servizos
comúns, en prazas reservadas para ser cubertas
por persoas que acrediten discapacidade
intelectual.
Nesta ocasión, convocáronse 279 prazas en toda
España baixo o sistema de concurso-oposición, das
cales 23 corresponden a Galicia (8 prazas en A
Coruña. 4 en Ferrol, 1 en Santiago de Compostela, 2 en Lugo, 2 en Ourense, 3 en Pontevedra, 2
en Vigo e 1 en Marín) O exame da oposición
celebrábase o 22 de setembro de 2018 na Facultade de Dereito da Universidade Complutense de
Madrid e das 23 prazas ofertadas para Galicia 19
foron adxudicadas a persoas que recibiron apoios
de FADEMGA (82.60%).
Ademais, outra persoa preparada en FADEMGA
conseguiu unha praza en Oviedo.

FADEMGA Plena inclusión Galicia celebra estes
resultados tan satisfactorios e felicita a estas vinte
persoas polos resultados obtidos e o esforzo realizado. Asimesmo, a Federación quere felicitar ás
máis de 200 persoas con discapacidade intelectual
que prepararon este proceso selectivo co apoio de
FADEMGA polo seu esforzo e entusiasmo e
exemplo de superación.

Un alumno de FADEMGA logra a única praza de
ordenanza reservada a persoas con discapacidade
intelectual pola Axencia Tributaria en Galicia
Tratábase do primeiro proceso selectivo reservado
a persoas con Discapacidade Intelectual da Axencia Tributaria, e o noso alumno, Pablo Osorio
Peláez resultou ser o merecedor desta praza para a
cal se presentaron outros 74 aspirantes da Coruña
(61 deles formados tamén a través da nosa
federación).
Dende aquí felicitamos a Pablo e animamos ao
resto de opositores a continuar coa súa
preparación de cara a vindeiras convocatorias da
Administración!
INFO XXI
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Persoas con discapacidade intelectual prepáranse en
APPLUS para acceder a un emprego
FADEMGA Plena inclusión Galicia e a empresa Applus Norcontrol, iniciaron este ano unha colaboración
que xa permitiu a 4 persoas con discapacidade intelectual ter a oportunidade de prepararse para o mundo
laboral nas oficinas desta empresa. Durante un mes, e mediante a metodoloxía de emprego con apoio,
este grupo puido desempeñar distintas tarefas de ordenanza, e coñecer en primeira persoa a contorna
laboral da empresa ordinaria, máximo expoñente da inclusión laboral. Tal e como asegura o presidente
de FADEMGA Plena inclusión Galicia, Eladio Fernández, “o mercado laboral non terminou de descubrir o
talento que poden achegar as persoas con discapacidade intelectual. Aínda queda moito por facer e en
moitos casos, a pesar da valía destas persoas, as empresas non acaban de darlles a oportunidade de demostrar as súas capacidades”. Esta nova colaboración forma parte do programa “Sen Límites” de Applus
Norcontrol que promove a incorporación de persoas con discapacidade intelectual na empresa ordinaria.
:: O emprego con apoio
FADEMGA Plena inclusión Galicia é pioneira no
desenvolvemento da metodoloxía de emprego con
apoio, a través da que un preparador laboral
acompaña e axuda á persoa con discapacidade
intelectual a desenvolver as súas tarefas no novo
posto.
O preparador laboral apoia non só ao traballador,
senón á empresa que o integra. Un apoio que vai
desaparecendo na medida que a persoa coñece ben
as tarefas para desenvolver e segundo van aparecendo os apoios naturais que son aqueles que proporcionan os propios compañeiros de traballo.
Prexuízos, estereotipos, a falta de experiencias
previas… grazas ao emprego con apoio, en
FADEMGA Plena inclusión Galicia axudamos á
empresa para vencer estes escollos, mostrándolles as
vantaxes que ten a incorporación de persoas con
discapacidade intelectual na empresa ordinaria á vez
que contribuímos á inclusión laboral do colectivo.
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Participamos no Encontro Estatal de irmáns!

O pasado mes de xuño celebrouse en Salamanca o
IV Encontro Estatal de Irmáns/as e Cuñados/as de
persoas con discapacidade intelectual, no que
tivemos a oportunidade de participar acompañados
de representantes das entidades ASPANAEX (Vigo),
ACEESCA (Porriño), ASPRONAGA (de A Coruña),
JUAN XXIII (Pontevedra), ASPADISI (Carballiño) e
ADO (Ourense).
Este novo encontro foi organizado por Plena inclusión Castela e León e a entidade Asprodes Salamanca,
coa colaboración da Universidade salmantina, que incluíu o evento dentro dos actos oficinais do seu oitavo
centenario.
Despois da recepción oficial no concello da cidade, máis de 90 familiares de todas partes de España
puideron compartir as súas reflexións en diferentes grupos de traballo, relacionados cos temas que máis
lles preocupan: a inclusión social dos seus irmáns/as e cuñados/as con discapacidade intelectual; a
relación cos profesionais das entidades de Plena inclusión; a participación doutros membros da familia; o
traballo con outros colectivos en risco de exclusión; a formación de redes de irmáns/ as; ou os retos de
futuro do noso colectivo.
Froito deste encontro, acadáronse unha serie de conclusións comúns que axudarán a estes familiares e á
Confederación a traballar nun futuro e a orientar a súa estratexia común.
Para finalizar, os participantes asumiron un novo reto: deixar por escrito as súas manifestacións en base ao
lema do Manifesto "non podes dicirme que non..." Delas saíron unha chea de ideas e sentimentos que se
reproducen no documento de conclusións do encontro, xunto ás dos grupos de traballo (que xa se pode
consultar a través da web da Confederación www.plenainclusion.org).
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FADEMGA Plena inclusión Galicia celebrou a Asemblea
Xeral repasando un ano de actividades
Como caracteriza a cada mes de xuño,
FADEMGA Plena inclusión Galicia celebrou a súa
Asemblea Xeral Ordinaria, onde se deron cita os
directivos das entidades membro co fin de
aprobar a Memoria e Balance de contas de 2018
así como o Plan de Acción 2019, e poñer a
mirada na previsión de actividades que están por
vir.
Accións para a accesibilidade cognitiva, para o
empoderamento, autodeterminación e defensa
dos dereitos das persoas en situación de
exclusión, envellecemento, pilotaxes e novos
programas como o de muller… foron as
diferentes actividades desenvoltas durante o 2018
polas que se fixo un intensivo repaso ao longo da
Asemblea, onde tamén se deixou espazo para
abordar situacións de actualidade que están a
afectar ao colectivo.
O presidente da federación, Eladio Fernández,
tamén quixo animar aos presentes a participar
activamente nas actividades que están por vir,
como a Convivencia de Familias ou o Acto de 40
Aniversario de FADEMGA “pídovos que
fomentedes a participación e animedes a tódalas
persoas das vosas entidades a involucrarse non
só na vida asociativa, senón na vida da
federación que é a casa de todos e todas”.
55ª Asemblea Xeral de Plena inclusión
Poucos días antes da Asemblea de FADEMGA,
celebrouse no Colexio da Avogacía de Bizcaia a
55 edición da Asemblea Xeral da confederación
Plena inclusión, onde se informou da saída da
Xunta Directiva, por finalización de mandato, de
Carlos Esteban (Plena Melilla) e Ferrán Feliú
(Dincat), mentres que se incorpora Eloísa
Gutiérrez (Plena Cantabria). Na mesma, nomeouse á vicepresidenta de Plena inclusión, Carmela
González
Lagarón,
como
secretaria
da
Confederación.
O acto finalizou coa entrega dun trevo conmemorativo do 40 aniversario a FADEMGA Plena
inclsuión Galicia, así como ás federacións de
Ceuta e Andalucía, que durante o 2019 tamén
celebran o seu 40 aniversario.
Arriba, imaxe da Xunta directiva de FADEMGA durante a
Asemblea anual. Abaixo, imaxe das representantes de
Ceuta, Galicia e Andalucía, despois de recibir o agasallo
conmemorativo de Plena inclusion.
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A CORUÑA

LUGO

PAI MENNI, APADER,
ASPABER, ASPADEX,
ASPADISOL, ASPAS,
ASPROMOR, ASPRONAGA,
CHAMORRO, AMICOS,
PASCUAL VEIGA, AMIPA,
ANPA A BARCIA, SPECIAL
OLYMPICS GALICIA

ASDEME, ASPNAIS,
ASPANANE, PRODEME,
AFADI,
ASOCIACIÓN CAMIÑA,
RAIOLAS LUGO

PONTEVEDRA

OURENSE

ACEESCA, AGASFRA,
ASPANAEX, BATA,
JUAN XXIII, JUAN MARIA,
S. XEROME EMILIANI,
CON ELES, APA MARXIÓN,
ASPAVI, APA SALADINO
CORTIZO, ASPADEZA

ADO, ASFAVAL,
AS BURGAS, ASPANAS,
ASPADISI,
AUTISMO OURENSE,
AGAXFRA

Polas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias

