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

O presidente da Xunta inaugurou
a exposición “Capacitarte”, unha
mostra a prol dunha Galicia
inclusiva e igualitaria

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo
inaugurou o pasado mes de novembro a exposición
do CERMI “Capacitarte” un acto no que asegurou
que abrir as portas ás persoas con discapacidade
segue a ser unha das prioridades a nivel social do
Goberno galego, como pon de manifesto “o
incremento, nun 8%, dos orzamentos destinados a
lograr a plena inclusión das persoas con discapacidade, ata situarse nun total de preto de 103 millóns
de euros.”
Consciente de que aínda queda moito por facer, o
presidente do Executivo autonómico avogou por
seguir estreitando a colaboración coas entidades e
sumando esforzos para multiplicar os resultados.
Non en van, Galicia está avanzando decididamente
cara á inclusión deste colectivo, grazas ao seu
propio esforzo, á dedicación das entidades e ao
compromiso das administracións públicas. “Ser
diversos permítenos aprender, traballar pola
accesibilidade universal aos servizos públicos e
elevar exponencialmente a importancia do compromisos das institucións”, dixo Feijóo.

Neste sentido, subliñou que este é o obxectivo
principal desta exposición do CERMI “Capacitarte”,
unha mostra a prol dunha Galicia inclusiva e
igualitaria, que ten como obxectivo proxectar os
valores que transmiten as persoas con discapacidade e as entidades que os representan. “O seu
traballo é imprescindible -incidiu- para entender a
sociedade no seu conxunto, en igualdade, plena de
dereitos e de obrigas”, asegurou.
O presidente da Xunta de Galicia concluíu
destacando e agradecendo a CERMI Galicia e ás
entidades que o conforman a dedicación que
poñen cada día para que a sociedade galega siga
avanzando no recoñecemento da valía das persoas
con discapacidade e na súa inclusión social. Ao
respecto, precisou que ao longo dun ano irán
pasando polo espazo desta exposición as mostras
do traballo de cada unha das entidades que
agrupan e defenden ás persoas con discapacidade
física e intelectual, coa finalidade de que os logros
que acadan cada día non queden relegados a un
segundo plano, senón que se perciban con toda a
importancia que teñen.
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A patronal AEDIS presentou en Galicia o seu novo modelo de
ocupación-emprego e formación dual
Representantes de 27 entidades da
discapacidade intelectual galegas asistiron
á presentación do novo "Modelo de
ocupación - emprego e formación dual da
patronal AEDIS". Unha metodoloxía que propón un
cambio na visión do centro ocupacional,
flexibilizando o paso do centro ao emprego
mediante a formación dual (formación e práctica).
O Conselleiro de Economía, Emprego e Industria D
Francisco Conde López, o Director Xeral de
Orientación e Promoción Laboral da Consellería de
Economía, Emprego e Industria, D. José Alfonso
Marnotes González, a Subdirectora Xeral de
Recursos, Residencias e Atención Diúrna da
Conselleria de Política Social Dona Mª do Mar
Ferreiro Broz, e a Subdirectora Xeral de Formación
Profesional da Consellería de Educación Dona
Maria Eugenia Pérez Fernández, foron algunhas
das autoridades que nos quixeron acompañar na
presentación deste novo modelo, na que tamén
contamos co Presidente da Patronal AEDIS, Don
Bernabé Branco Lara, así como co xerente de
Amadip Esment D. Fernando Rei Maquieira e con
técnicos desta entidade e de Plena inclusió Balears.
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O presidente da Patronal AEDIS destacaba durante
a inauguración “a importancia de celebrar
xornadas desta envergadura., onde se aposta por
un modelo que pretende superar as grandes taxas
de desemprego do colectivo, a baixa cualificación
profesional e o problema dos centros ocupacionais
que non cumpren os obxectivos que todos pretendemos. Estar aquí todos da man, Federación,
asociacións, unha patronal estatal... e que estea
aquí a Administración con representación da
Consellería de Economía de Emprego e Industria,
da Consellería de Educación e da Consellería de
Política Social é algo moi importante para nós”.
Pola súa banda, o Conselleiro de Economía,
Emprego e Industria D Francisco Conde López
destacou que nos diriximos a un novo contexto
laboral, “a economía evoluciona moi rápido, e nos
últimos anos están a aparecer novos perfís profesionais que requiren de habilidades que antes non se
precisaban. Ante esta realidade temos que reaccionar. Este é un dos motivos que fai que a formación
dual adquira un maior protagonismo e por iso
temos
que
seguir
traballando
desde
a
Administración, coa Federación, as asociacións e
implicando tamén ao tecido empresarial”.

:: Directivos, xerentes e profesionais das entidades da discapacidade intelectual en Galicia
participaron neste encontro.
Durante a xornada, técnicos de Amadip-Esment explicaron este novo modelo de emprego e formación,
incidindo en que se trata dunha mellora da cualificación das persoas con discapacidade intelectual,
apuntando cara a un sistema flexible, vinculado ao sistema educativo, orientado á avaliación continua das
circunstancias da persoa e con mecanismos de tránsito ou retorno entre servizos.
:: O novo modelo de ocupación - emprego e formación dual

ITINERARIO INDIVIDUAL

MÁIS CUALIFICACIÓN,
MELLOR EMPREGO

O itinerario de cada persoa elabórase atendendo as
súas necesidades de formación e inserción laboral sen
prexuízo dos apoios que precise, que formarán parte do
mesmo.

A formación dual, dirixida á obtención dun certificado
de profesionalidade, preséntase como alternativa eficaz
para a cualificación das persoas con discapacidade
intelectual e como garantía da consecución dun
emprego de calidade.

SEGURIDADE

Dereito de retorno. Deseño dun itinerario de dobre vía
de circulación que asegure o dereito de retorno para
aqueles traballadores con discapacidade cuxa transición
fracase.

FLEXIBILIDADE DE RECURSOS

Adaptación ás necesidades que a persoa requira en
cada momento, propondo a existencia de sistemas
mixtos onde conflúan recursos sociais e de emprego.

ENFOQUE SOCIAL

O modelo debe responder tanto ás necesidades de
emprego da persoa como ter en conta os seus aspectos
persoais e sociais.

O presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia Eladio Fernández Pérez, destacou que a Federación
aposta forte por esta nova metodoloxía, “que pode facilitar a igualdade de oportunidades formativas e
laborais das persoas con discapacidade intelectual en Galicia. Un modelo que xa está a funcionar con
éxito nas Illas Baleares, a través da Entidade AMADIP-ESMENT, e que esperamos poida ter o mesmo
impacto na nosa Comunidade”.
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Participamos no Congreso Estatal de Accesibilidade
Cognitiva
FADEMGA Plena inclusión Galicia participa neste Congreso que tamén contou coa entidades de BATA e
ASPRONAGA
A cidade de Cáceres converteuse os días 19 e 20 de outubro na "capital mundial" da accesibilidade coa
celebración do I Congreso Estatal de Accesibilidade Cognitiva, que organizou Plena inclusión España e
Plena inclusión Estremadura no complexo cultural San Francisco e no que participou un grupo de
profesionais, familiares e persoas con discapacidade intelectual de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Así o sinalaron na inauguración o presidente de Plena inclusión Estremadura, Pedro Calderón; o director
de Plena inclusión España, Enrique Galván; a responsable da área de Accesibilidade Cognitiva, Olga
Berrios; a membro de Plena inclusión, María Casado; e a deputada de Igualdade e Políticas Sociais na
Deputación de Cáceres, Mari Fe Prata.
Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), unha de cada tres persoas da poboación mundial ten
dificultades para comprender algúns tipos de información. Este colectivo inclúe a persoas con discapacidade intelectual e/ou do desenvolvemento, pero tamén a persoas maiores, estranxeiras con escaso dominio
do idioma ou con baixo nivel cultural.
Por iso, durante dous días, expertos na materia explicaron os avances máis innovadores para facer un
mundo "máis fácil" de comprender para todas as persoas. Para Galván, este congreso vai marcar un antes
e un despois a "unha realidade que históricamente sufriu unha invisibilidade".

RELATORIOS, ENTREVISTAS E EXPERIENCIAS
Concretamente, neste encontro programáronse relatorios de expertos internacionais como o de
Lisa Seeman (Israel), facilitadora do Grupo de Traballo de Accesibilidade para Discapacidades
Cognitivas e de Aprendizaxe do Consorcio da Web (W3C), que falou das páxinas webs accesibles;
e a austriaca Karoline Körner, coordinadora de Capito, que falou sobre o uso da lectura fácil en
empresas e en administracións ademais de mostrar a App Capito, que difunde documentos a
diferentes niveis de lectura fácil.
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No Día da Saúde Mental,
celebramos a 6ª edición da
sesión clínica
Nesta sesión abordamos casos de persoas con
discapacidade intelectual e trastornos mentais
asociados

Plena inclusión aposta por
aumentar a accesibilidade
nos museos
Plena inclusión participa no proxecto Arches
que desenvolve estratexias e ferramentas
tecnolóxicas para aumentar a accesibilidade
sensorial e cognitiva nos museos. O proxecto
está financiado pola Unión Europea no
marco do programa Horizonte 2020 e conta
coa participación de trece entidades de catro
países europeos.

Dita iniciativa baséase nunha investigación
participativa con grupos de persoas con
discapacidade asociada á percepción, a
memoria, a cognición e a comunicación. Con
estes grupos, está a valorarse o nivel de
accesibilidade actual e deseñarase e valorará
os prototipos das aplicacións tecnolóxicas
desenvolvidas polos socios técnicos.
As persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento presentan un maior número de
trastornos psiquiátricos e condutuais coexistentes, pero
moitas veces a detección dos mesmos resulta
complexa ou o tratamento non é eficaz, o que
repercute na diminución da súa calidade de vida,
ameaza a estabilidade da situación familiar e pon en
perigo a súa permanencia nos centros de atención ós
que acoden.
Para abordar estes casos, ós que é dificil ofrecer unha
resposta efectiva, FADEMGA Plena inclusión Galicia
organizou novamente esta xornada que este ano
acadou a súa 6º edición co obxectivo de mellorar a
atención que reciben as persoas con discapacidade
intelectual e trastornos mentais e/ou alteracións de
conduta asociados.
Para elo, a Sesión contou co apoio e asesoramento do
psiquiatra Luis Docasar Bertolo, Xefe de Servizo de
Psiquiatría da Estructura Organizativa de Xestión
Integrada (EOXI) Ourense Verín e o Barco de
Valdeorras.
A Sesión contou tamén coa participación da Fundación
Pública de Medicina Xenética, con quen FADEMGA
Plena inclusión Galicia está a traballar nun Proxecto de
xenética de discapacidade intelectual, no que o doutor
Ángel Carracedo nos dou a oportunidade de
colaborar.

O Concello de Vigo outorga
unha nova subvención a
FADEMGA Plena inclusión
Galicia
O Concello de Vigo ven de concederlle á
delegación de FADEMGA Plena inclusión
Galicia na provincia, unha nova subvención
pola contía de 1.256.72 euros, destinada á
realización de actividades da área dos
servizos sociais, mellorando así a atención
aos usuarios deste servizo na provincia de
Pontevedra.
Igualmente, o Concello colabora coa
Federación na posta en marcha do proxecto
"Plena inclusión das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento das
provincias de Pontevedra e Ourense a través
da formación sociolaboral", que se está a
desenvolver nun espazo do centro cívico de
Vigo, cedido polo Concello para este fin.

INFO XXI

7

FADEMGA Plena inclusión Galicia

Autoxestores de toda Galicia celebraron o Día da
Discapacidade co seu Encontro Autonómico
O presidente da Federación, Eladio Fernández, quixo destacar que a discapacidade “non pode ter dedicado
un único día ao ano, senón que debemos falar dela os 365 días do ano.
O acceso á vida independente protagonizou a meirande parte dos relatorios deste ano.

A concelleira de Servizos Sociais do Concello de Santiago, Dona Concha Fernández, o Asesor de
Programas educativos da Consellería de Educación D. Manuel Costa, e o presidente de FADEMGA Plena
inclusión Galicia D. Eladio Fernández, inauguraron o 17 Encontro Autonómico de Autoxestores, dous días
onde 130 persoas con discapacidade intelectual de toda Galicia falaron sobre vida independente e
autonomía, e coa que serviu como celebración do Día Internacional da Discapacidade, que se conmemora
cada ano o 3 de decembro.
Durante a inauguración, a Conselleira de políticas sociais do Concello de Santiago, Doña Concha
Fernández, destacou a importancia da temática elixida polo propios autoxestores “falaredes sobre vida
independente e tamén poderedes asistir a relatorios sobre a prevención do abuso e da violencia. Temas
moi importantes para todos nós e sobre os que debemos poñer o foco e visibilizar máis, non só no ámbito
da discapacidade, senón en tódolos ámbitos sociais”. Pola súa banda, o presidente da Federación, Eladio
Fernández, quixo destacar que a discapacidade “non pode ter dedicado un único día ao ano, senón que
debemos falar dela os 365 días do ano. É a obriga de todos defender os dereitos dos nosos familiares e
visibilizar ao colectivo”.
A vida independente foi o tema escollido polos grupos para protagonizar o Encontro autonómico deste
ano. A través de relatorios sobre vivendas tuteladas para persoas con máis necesidades de apoio e de
experiencias en primeira persoa de usuarios que xa viven de maneira independente, os grupos de
autoxestores puideron achegarse a esta realidade, un dereito que aparece recollido na Convención da
ONU sobre os dereitos das persoas con discapacidade “estas persoas teñen dereito a vivir de maneira
independente, a ser incluídos na sociedade, a elixir onde e con quen vivir, e a ter acceso a servizos de
apoio no fogar, en residencias e na comunidade”.
8
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Finalizan as xornadas de pensamento libre, que terán
continuidade durante o 2018
Froito das numerosas sesión que se levaron a cabo durante o ano, os alumnos realizaron unha orla para gardar
como recordo do traballo realizado ao longo de tantos meses.
As sesións continuarán durante o 2018, con novas xornadas dedicadas ao autocoñecemento e crecemento
persoal

No mes de decembro puxemos punto e final ás sesións de "Pensamento Libre" de 2017... pero o ano que
vén continuaremos con máis encontros para potenciar a autoxestión e a autodeterminación das persoas
con discapacidade intelectual. Froito das numerosas sesións que se levaron a cabo durante o ano, os
alumnos realizaron unha orla para gardar como recordo do traballo realizado ao longo de tantos meses.

As xornadas de pensamento libre son un proxecto de FADEMGA Plena inclusión Galicia en colaboración
coa Asociación Filosofía para nenos, a través do que tratamos de empoderar ás persoas con
discapacidade intelectual.
Non se trata só dunha iniciativa para fomentar o desenvolvemento de habilidades sociais, senón dun
programa de pensamento crítico, de educación en valores, de educación emocional e mesmo, por que
non, de diálogo filosófico.
Os participantes fanse preguntas para pensar, dialogan sobre as súas vidas, verbalizan as súas
emocións e conversan sobre calquera tema de actualidade ou persoal.
En definitiva, o obxectivo destas xornadas é o de potenciar a autoxestión e a autodeterminación no
contexto dun modelo social, funcional e inclusivo da discapacidade intelectual.
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Asistimos ao encontro “Construimos Mundo” para falar sobre a
participación social das persoas con discapacidade intelectual

Autoxestores das entidades
Juan XXIII e ACEESCA, participaron xunto á Federación no
encontro “Construimos Mundo”, ao que acudiron acompañados de 2 persoas de apoio.
Este encontro é a resposta de
Plena inclusión ás peticións
que naceron no ano 2012 co
Manifesto pola Plena Cidadanía e despois, no 2013, co Manifesto pola participación. En
ambos, persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento de toda España
instaban á sociedade e ao Movemento Asociativo Plena inclusión a que se lles dese a oportunidade de participar na toma
de decisións das súas entidades.
O pasado ano celebráronse catro encontros do proxecto “Construímos Mundo” en León, Toledo, Zaragoza
e Sevilla, que serviron para que as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento puidesen
compartir reflexións, experiencias e propostas de futuro. Esta última cita foi a nivel nacional, e nela
participamos xunto a outras 49 persoas con discapacidade intelectual de 16 comunidades autónomas.
O primeiro día de celebración do Encontro, serviu para traballar sobre catro temas elixidos polos
autoxestores: Igualdade de Oportunidades, Educación, Emprego e Vida Independente.
Na segunda xornada, que se celebrou na sede da Secretaría de Estado de Servizos Sociais, catro
portavoces dos asistentes presentaron as reivindicacións acadadas no Encontro con parlamentarios das
Comisións de Políticas Integrais para a Discapacidade do Congreso e Senado, que asistiron a escoitarlles
primeiro, e a debater e reflexionar posteriormente.
Esperamos que desta cita xurdan compromisos políticos, e que cada un dos representantes políticos
presentes, con obrigacións públicas en materia de discapacidade, leven o encargo de traballar cos seus
grupos parlamentarios sobre estas peticións.
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Expertos galegos abordaron a
atención a persoas con
discapacidade intelectual e
problemas de saúde mental

Novas quendas do noso
programa de Respiro
Familiar en 2018
Xa tedes dispoñible a través da nosa web
(www.fademga.org) a documentación
necesaria para solicitar o Programa de
respiro familiar 2018 destinado a
proporcionar medios facilitadores para que
as familias de persoas con discapacidade
intelectual podan afrontar o seu día a día,
ofrecéndolles unhas xornadas de reposo e
tranquilidade.
Entre os beneficios que aporta este tipo de
servizo, cabe destacar o feito de que
facilita a permanencia no entorno familiar
da persoa con discapacidade intelectual,
evitando así a súa inclusión en programas
de maior custe económico e social.

A Facultade de Psicoloxía de Santiago, acolleu o pasado
24 de novembro o “11º Seminario sobre discapacidade
intelectual e saúde mental”, organizado por FADEMGA
Plena inclusión Galicia, coa colaboración do Grupo de
Traballo de Trastornos Mentais e/ou alteracións de
conduta.
Durante a inauguración puidemos contar entre outros
coa presenza de D. Julio Torrado Quintela, Diputado do
PSdeGa no Parlamento de Galicia, Dona Marina Perez
Tenreiro, Xefa do Servizo de Xestión Socio-sanitaria da
Consellería de Sanidade, Dona
Elena Mª Castro
Villalón, Xefa do Servizo da Subdirección Xeral de
Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de
Cultura e Educación, así como a Dona Concepción
Fernández Fernández, concelleira responsable de
Políticas Sociais, Diversidade e Saúde no Concello de
Santiago.
O Seminario da Discapacidade permite cada ano
traballar na mellora dos apoios que reciben na nosa
comunidade as persoas con discapacidade intelectual e
con trastornos mentais e/ou alteracións de conduta
asociados, dando resposta ás necesidades do colectivo a
través de diferentes relatorios e talleres prácticos.
A través deste tipo de encontros, FADEMGA Plena
inclusión Galicia busca a implicación de maneira activa,
da Administración e profesionais (psiquiatras das
Unidades de Saúde Mental do SERGAS e demais
profesionais vinculados como logopedas, psicólogos
etc.) para asegurar o dereito a unha atención, un apoio
e un tratamento idóneo.

O Concello de Ourense
concede unha nova
subvención á Federación
O Concello de Ourense ven de conceder
unha nova subvención a FADEMGA Plena
inclusión Galicia, por un importe de
5.387,56€, para o proxecto “Servizos de
Emprego para persoas con discapacidade
intelectual ou do Desenvolvemento de
Ourense”.
Esta subvención axudará a nosa Federación
a continuar coa difusión dos servizos que
prestamos actualmente dende a área de
emprego e formación, así como á
promoción e mellora da inserción laboral
das persoas con discapacidade intelectual a
través de procesos formativos ou de
insercións laborais axeitadas ás súas
características e necesidades individuais.
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FADEMGA Plena inclusión Galicia móstrase satisfeita de que o
Congreso apoie eliminar a restricción ao voto das persoas con
discapacidade intelectual
A iniciativa lexislativa da Asemblea de Madrid, promovida polo Grupo Parlamentario Socialista madrileño
a suxestión do CERMI, chegou ao Congreso onde apoiaron esta Proposición que continuará o seu trámite
no parlamento nacional.

Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia, sumámonos á satisfacción expresada polo CERMI, despois
que os Grupos políticos do Congreso teñan decidido apoiar de maneira unánime a Proposición
reforma da Lei del Réxime Electoral Xeral. Iníciase así o camiño para poñer fin á privación do dereito
sufraxio que soportan 100.000 persoas por razón de discapacidade intelectual, enfermidade mental
deterioración cognitiva.

de
de
de
ou

Segundo datos da Oficina do Censo Electoral, case
100.000 persoas con discapacidade están privadas no
noso país do dereito político fundamental a exercer o
sufraxio, situación inadmisible sobre a que Nacións Unidas
advertiu a España en 2011, cominándoa a modificar con
urxencia a súa lexislación electoral para adecuala ao
tratado internacional de dereitos humanos das persoas con
discapacidade, onde queda reflexado que ningunha persoa
pode ser desposuída do seu dereito ao voto por razóns de
discapacidade.
Segun declaracións do presidente do CERMI, Luís Cayo
Pérez, a través desta reforma poderase conseguir que
“queden sen efecto as máis de 96.000 sentenzas de
incapacidade vixentes en España, segundo os datos
dispoñibles, porque dentro do marco constitucional a lei
pódeo todo. Se xa non existe xustificación para privar do
dereito a voto a todas as persoas que teñen marcada a
casilla de privación do dereito de sufraxio han de ser dadas
de alta de novo no censo", sinalou.
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Nace a “Rede de Comunicación Asociativa” para promover unha
maior visibilización social do colectivo
Trátase dun novo grupo formado por profesionais de entidades e federación.
A nova Rede traballará en equipo para fomentar a visibilización do colectivo de persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias

Desde FADEMGA Plena inclusión Galicia, asumimos o reto de impulsar a
comunicación como parte esencial para dar a coñecer ás persoas con
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias.

Con este obxectivo, puxemos en marcha a “Rede de Comunicación Asociativa”
orientada a mellorar a nosa visibilidade como organización e tamén a do
colectivo de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e o das
súas familias. Entidades como San Francisco, Juan XXIII, San Xerome, Aspaber,
Aspas, Aspronaga, Special Olympics Galicia ou Aspnais participaron nesta primeira reunión de equipo
onde se estableceron as principais liñas de traballo dos próximos meses.
A nova Rede de Comunicación busca en definitiva aproveitar a fortaleza da nosa base social,
promocionar o auto-representación e o protagonismo das persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento e as súas familias, establecer posicionamentos claros, aumentar a nosa capacidade de
reivindicación e incidencia política, ter o máximo de presenza social en ámbitos comunitarios e
inclusivos, mellorar a accesibilidade e atopar novas maneiras de contribuír á inclusión social con aliados
fortes na contorna… Trátase de cambiar radicalmente a forma de relacionarnos, desenvolvendo os
valores e actitudes de colaboración, de forma que sexamos capaces entre todos da acción conxunta
para achegar o máximo valor de benestar, inclusión, xustiza e solidariedade nos contextos nos que viven
as persoas e as familias, con e sen discapacidade e para ter máis forza á hora de incidir e influír en
todos os sectores sociais (estado, mercado, terceiro sector, sociedade civil...) esixindo a cada un a súa
parte de responsabilidade na construción dunha boa sociedade.
:: Primeiras accións de equipo
Entre os primeiros proxectos que abordarou a nova rede dende a súa creación, cabe destacar a
organización do espazo “Hoxe pregunto eu”, un encontro entre xornalistas e persoas con discapacidade
intelectual, que se enmarcou dentro da xornada anual de Autoxestores en decembro, así como unha
primeira xornada formativa sobre autorepresentación, co obxectivo de proporcionar ás persoas con
discapacidade intelectual as claves necesarias para actuar como representantes do colectivo ante os
medios de comunicación.
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Participamos no Encontro Nacional de Voluntariado para
fomentar a participación nas organizacións
Trátase do terceiro Encontro Estatal de Voluntariado, que este ano se celebrou baixo o lema “Tecendo Redes para
a participación do voluntariado”.

A Cidade de Valencia acolleu o
terceiro encontro nacional de
voluntariado “Tecendo Redes
para a participación”. O vicepresidente de Plena inclusión, Mario
Puerto sinalou que “cando falamos de voluntariado non estamos
a falar dunha colaboración
inespecífica senón dunha forza
determinada que se suma ao
compromiso coa misión e os
valores de Plena inclusión por iso
é necesario incorporalo á estratexia de cada unha das nosas
entidades e ao proxecto común
do Movemento Asociativo no seu
conxunto”.
Ademais, o vicepresidente solicitou que a asignación tributaria
do IRPF se eleve do 0,7% ao 1%
para mellorar o financiamento,
despois de verse perxudicada

pola nova repartición a través
das comunidades autónomas.
Ana Revilla falou como
voluntaria; achegouse ao movemento asociativo sen ter unha
vinculación familiar co mesmo, e
destacou, sentirse “enganchada”
“Recibín de Plena inclusión moito
máis do que eu puiden aportar”.

A Directora de Inclusión Social da
Generalitat Valenciana, Inmaculada Carda, sinalou o interese da
Conselleria á que representa,
polo voluntariado, “apostar por
el é apostar por unha sociedade
máis cohesionada, colaboradora
e participativa. Unha sociedade
que consente o voluntariado ten
alma”. En canto á asignación
tributaria do IRPF que agora
teñen que xestionar, sinalou que
“anímanos saber que detrás

están as entidades que conforman o Terceiro Sector, as súas
persoas voluntarias e técnicos”.
Pola súa banda, Mario Garcés, e
en relación co IRPF, explicou
como un sistema que funcionaba
ben no noso país tivo que cambiar por unha sentenza do
Tribunal Constitucional, “o
balance deste modelo farémolo
ao final de ano”. Ademais, sinalou que “necesitamos que España
siga tendo un modelo do Terceiro
Sector social vertebrado”.
O Encontro deu comezo con
dinámicas de participación e
pertenza e durante estes dous
días de traballo e reflexión, o
medio centenar de persoas que
se deron cita, sacarán
conclusións sobre como podes
ser esta participación.
INFO XXI
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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

