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

FADEMGA Plena inclusión Galicia
reforzou a atención telemática
durante a crise do coronavirus

Dende o pasado 14 de marzo, momento no que se declaraba o estado de alarma, tódalas áreas de FADEMGA Plena
inclusión Galicia movilizáronse para dar resposta ás necesidades das nosas entidades nesta crise da COVID-19,
poñendo a disposición das Administracións os nosos recursos e materias e humanos necesarios para facer fronte
ao grave problema que se estivo a vivir en moitas residencias.
Igualmente, a Federación reforzou a súa atención telefónica e telemática co fin de dar resposta ás necesidades das
familias e persoas con discapacidade intelectual, pois sabemos das grandes dificultades que xerou o confinamento
na súa convivencia e a estabilidade emocional así como nas súas necesidades máis básicas.
Moitas foron as iniciativas que naceron durante estos meses:
dende actividades de formación (cos cursos de “Ferramentas para afrontar a volta á normalidade” ou “Tómate un
respiro”), reténs de respiro familiar, seminarios e encontros online (como o seminario sobre emprego ou o “Café
con familias”), redes de asesoramento (como a “Rede para persoas que presentan problemas de conduta” e
incluso charlas entre voluntarios e persoas con discapacidade intelectual e encontros online entre mulleres... pasando por propostas de lecer (a través do dossier semanal de “Ideas para unha corentena” e campañas de doazón
de materiais.
Igualmente, a nosa área de emprego volcou tódolos seus esforzos en sistematizar de maneira telemática as
formacións que ata entón se viñan ofrecendo de maneira presencial, co fin de que os nosos alumnos puideran
continuar cos seus estudos adaptándose ás novas circunstancias e adquirir novos hábitos de estudo baseados na
comunicación a través do seu ordenador.
Estas son soamente algunhas das múltiples actividades coas que FADEMGA Plena inclusión Galicia reforza o seu
compromiso de loita por cada persoa con discapacidade intelectual e cada familia e comprométese a continuar
traballando para dar resposta inmediata ás necesidades derivadas da complexa situación que nos tocou vivir, e que
de seguro superaremos todos xuntos.
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A Federación ofreceu material en lectura fácil sobre o proceso
electoral
O pasado 12 de xullo, Galicia celebrou un novo
proceso electoral. Centos de persoas con discapacidade estiveron chamadas ás urnas para exercer o
seu dereito ao voto como o resto da poboación
dende a súa comunidades autónomas.
Co obxectivo de facilitar a comprensión do proceso
electoral, FADEMGA Plena inclusión, en colaboración coa entidade AMICOS, elaborou diferentes
materiais en lectura fácil para facer máis sinxela a
cita coas urnas para as persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento.
A web de “Mi voto cuenta” -a páxina da campaña
que influíu para lograr que, en 2019, máis de
100.000 persoas con discapacidade recuperasen o
dereito ao sufraxio en toda España- difundiu estes
materiais e accións nas que participaron FADEMGA
e FEVAS (Federación do País Vasco) para promover a participación electoral entre o colectivo.
Entre os materiais que se adaptaron a lectura fácil
destacou o proceso para solicitar o voto por correo, como votar no local electoral, normas para
votar con seguridade durante a crise do Covid-19 e
unha guía sobre as eleccións galegas.

O grupo de pensamento libre fai frente ao coronavirus
mediante o debate e a reflexión
Lonxe de quedar inactivo durante o confinamento, o noso
grupo de pensamento libre púxose as pilas e estivo a
reflexionar máis que nunca!
Nas semanas que os nosos pensadores tiveron que pasar
confinados na casa, houbo tempo para reflexionar e
deixarnos as súas formas de ver o mundo a través de
diferentes temas como a importancia da música nas nosas
vidas, as diferenzas e aquelo que nos fai diferentes, e tamén
sobre todo o que puidemos ver a través das nosas fiestras
durante o confinamento (e tamén sobre o que non vimos e
nos gustaría ter visto)
Todas as súas reflexións poden verse dende o Facebook da
Federación wwww.facebook/PlenaInclusionGalicia
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“Café con familias” unha nova ventana online
para compartir e aprender

En vista da nova situación que nos toca vivir, dende FADEMGA Plena inclusión Galicia lanzamos o pasado mes de
xuño unha nova forma de conectar con outras familias de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. Unha iniciativa a través da que ofrecemos dúas modalidades de café: cafés informais (onde un anfitrión
modera e dinamiza a actividade, promovendo a participación dos asistentes) e cafés con expertos (onde un experto
presenta unha temática e contesta as dúbidas e preguntas dos asistentes).
O primeiro encontro dixital estivo dinamizado por Javier Riobó, profesional da asociación ASPAS (Santiago de Compostela) e xirou en torno á importancia de comprender e previr as alteracións de conduta. De cara aos vindeiros
encontros, a Federación está a promover que sexan as propias familias as que soiciten aqueles temas que máis lles
ocupan e preocupan, como poden ser o acceso á xustiza, o proceso de envellecemento, a participación, o emprego,
a accesibilidade…

Participamos no Seminario sobre emprego público das
persoas con discapacidade intelectual”
O pasado 17 de xuño participamos no Seminario sobre
o emprego público das persoas con discapacidade
intelectual, para falar sobre as necesidades de apoio
deste colectivo nos procesos selectivos así como sobre
o emprego público nas zonas rurais e cidades.
Igualmente presentouse un “Protocolo para as Administracións Públicas interesadas en convocar procesos
selectivos adaptados para persoas con discapacidade
intelectual”, así como o proxecto europeo que facilita
ferramentas para favorecer a inclusión de persoas con
discapacidade intelectual no emprego a través da
promoción da xestión da diversidade, tamén nas
administracións públicas.
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10 miradas sobre o confinamento de familiares de
persoas con discapacidade intelectual

O confinamento derivado da pandemia do coronavirus serviu para fraguar un irmandamento entre familiares,
profesionais e persoas con discapacidade intelectual de todo o país. A través de encontros online, todos puideron
compartir os medos ante esta situación e as poucas certezas coas que contábamos, transformando os seus temores
en esperanzas, grazas ao emprego das tecnoloxías.
Froito aquelas conversas, recollemos os testemuños de 10 persoas de familias con membros con discapacidade
intelectual, que quixeron compartir como viviron esta situación de confinamento polo coronavirus, a súa relación
coas entidades e as necesidades e os apoios que requeriron durante este tempo.
Foi durante o Seminario "A mirada das familias" celebrado o 13 de maio. Ademais, presentouse a guía "Propostas
para apoiar ás familias no proceso de desescalada", que conta con versión en lectura fácil.
A continuación podedes ler pequenos extractos que nos deixaron estas conversas entre familiares.

Daniela Pietro, nai con discapacidade:
“Nestes días dinme conta do tempo que non pasei con eles antes.
Facía moitísimo que non estaba tanto tempo cos meus fillos”.
Entidade: Afanias. Plena inclusión Madrid.

María Dolores Ferrán, avoa:
“Eu estou confinada por seguridade. Cociño ou fago compras, pero sobre todo
axudo á miña familia coidándome eu, para que estean tranquilos.”
Entidade: ASTRAPACE. Plena inclusión Murcia.
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Verónica, irmá:
“Meu irmán fai case as mesmas actividades que facía antes, pero en casa e con materiais que
nos mandan por internet. Iso fai que teña tranquilidade emocional. A familia preocúpase de que
el non perda a súa independencia”.
Entidade: Pontes de Luz. Arxentina.

Dolores Muñiz, irmá:
“En xeral o apoio por internet ben, pero ao meu irmán cústalle moito estar máis de 5 minutos
atento a unha pantalla polas súas dificultades de comunicación. Boto en falta máis apoio
psicolóxico”.
Entidade: ACEESCA. FADEMGA Plena inclusión Galicia.

Rafaela Tur, nai:
“Sobre todo o apoio foi por teléfono. Funme súper arroupada. Foron moi competentes”.
Entidade: Mater Misericordiae. Plena inclusión Baleares.
Pilar Paxe, nai:
“A nosa entidade fixo un gran esforzo para apoiarnos coas ferramentas da internet. De feito, é o
que aprendín durante este tempo”.
Entidade: ADISLI. Plena inclusión Madrid.

Gloria López, nai:
“Ensináronme a facer videochamadas que me axudan a seguir en contacto”.
Entidade: APANAS. Plena inclusión Castela-A Mancha.
Rosa Vizuete, nai:
“Ata o momento, estivo a ser difícil. Pero cada día, vén un apoio natural da contorna, Antonio,
que me axuda cos nenos 2 horas ao día. Necesito que continúe para poder seguir adiante”.
Entidade: Plena inclusión Villafranca de los Barros, Plena inclusión Estremadura.
Ana Isabel Caballero, nai:
“Pasamos de ter moita liberdade na familia grazas aos apoios, a non saber nin como
organizarnos. Necesitamos máis apoio para poder conciliar durante estes días”.
Entidade: Fernando Arce, Plena inclusión Cantabria.
Paloma González, irmá:
“Meu irmán estivo ingresado por coronavirus e poucos días antes meu pai morrera. A situación
era moi dura. Eu estiven con el no hospital. Estou moi agradecida ao persoal sanitario polo respecto e a comprensión que tiveron. A entidade mentres apoiou á miña nai”.

Entidade: Aspace Salamanca, Plena inclusión Castela e León.
INFO XXI
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Nesta pandemia, colabora connosco!
Axúdanos a conseguir equipos de protección e adaptar os
centros frente ao COVID-19

Durante esta crise do COVID-19, as nosas entidades están a precisar de equipos de protección e prevención da
pandemia, como máscaras cirúrxicas, luvas ou xel hidroalcohólico, e tamén debemos afrontar as adaptacións
necesarias para facer fronte ás novas fases decretadas polo Goberno, como colocación de biombos, sinaléctica e
información accesible, etc. Pola gran concentración de persoas nestes servizos, se non dispoñemos de equipos e
asumimos esas adaptacións, temos un gran risco de seguir sufrindo contaxios e falecementos nos nosos centros.
Anímate a colaborar connosco e xuntos lograremos así a recuperar a normalidade e prestar os apoios necesarios ás
persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.
COMO FACER A TÚA DOAZÓN
Entra na nosa web www.fademga.org.
No menú principal atoparás a “Campaña de doazón” a través da cal poderás especificar o tipo de doazón que
desexas realizar.
Tes dúas opcións para colaborar connosco:



Podes doar materiais para mellorar o equipamento das nosas entidades (No caso de querer doar material,
recorda que debes especificalo na web, na pestaña "importe da doazón")
Outra opción é aportar unha cuantía económica para que a Federación faga directamente a compra de ditos
materiais. (Esta doazón económica daría dereito á correspondente desgravación fiscal, 30% no caso das
persoas físicas e 35% no caso das persoas xurídicas).

AXÚDANOS A DIFUNDILO!
Se queres, tamén podes axudarnos a difundir esta campaña nas túas redes sociais ou entre os teus contactos ou
coñecidos…. Moitas grazas pola túa axuda!
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Como cambiou a vida das persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento despois do coronavirus

Como cambiou a vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias co coronavirus?
E a súa educación?
Usan a tecnoloxía?
Que pasa coas que viven nas residencias?
Que ocorreu co seu emprego? Teletraballan?
Cal é a situación das mulleres con discapacidade?
E das persoas con discapacidade intelectual que están no cárcere?...
As persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento tamén sofren o coronavirus. Sabemos que máis
de 150 morreron nas residencias de Plena inclusión. Outras persoas perderon a familiares e tamén coñecemos
casos de persoas que sobreviviron á enfermidade. A maioría acudía a actividades de organizacións e na comunidade que agora non poden facer. Son elas e as súas familias as que agora se responsabilizan de continuar coas
actividades que antes facían na comunidade ou nos seus centros.
Por exemplo, a educación é un dos asuntos que máis están a preocupar. Os centros educativos pecharon, pero
estiveron a enviar tarefas para realizar en casa a través de ferramentas tecnolóxicas. A falta de accesibilidade da
tecnoloxía e a escaseza de recursos das familias con persoas con discapacidade intelectual provocan que moitas
destas persoas estean a quedarse aínda máis excluídas na educación.
Para analizar estas diferentes realidades, a Confederación Plena inclusión ven de elaborar un material en lectura
fácil que dá unha visión global de como a crise do COVID-19 afectou á vida das persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento –que inclúe a persoas con trastorno do espectro autista e persoas con parálise
cerebral- e as súas familias, profesionais e voluntariado.
O material revisa a situación de forma breve en diferentes campos: accesibilidade, centros penais, educación,
emprego, entidades, muller, residencias ou tecnoloxía... e pode ser útil para dar unha visión global da situación ás
propias persoas con discapacidade intelectual e as súas familias, pero tamén para sensibilizar á sociedade.
Este material pode descargarse a través da páxina web de FADEMGA (www.fademga.org) ou de Plena inclusión
(www.plenainclusion.org)
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A Asociación de Comerciantes e Hosteleiros Zona Náutico
de Vigo e FADEMGA, unidas para fomentar o emprego
das persoas con discapacidade intelectual
Federación e Asociación asinaron o 13 de maio o novo Convenio de Colaboración que permitirá ás persoas con
discapacidade intelectual realizar prácticas laboráis.
Igualmente, a Asociación tamén realizou unha doazón de material de protección para a FADEMGA Plena inclusión
Galicia e as súas 40 entidades federadas

O presidente da Asociación de Comerciantes e Hosteleiros Zona Náutico de Vigo, Rubén Pérez e o Presidente de
FADEMGA Plena inclusión Galicia, Eladio Fernández, asinaban o pasado 13 de maio un novo Convenio destinado á
formación prelaboral de persoas con discapacidade intelectual en empresas asociadas á Zona Náutico.
Trátase de promover o emprego de persoas con discapacidade intelectual que actualmente son beneficiarias das
diferentes accións de apoio á formación e á inclusión laboral que ven realizando a Federación na provincia de
Pontevedra.
Este proxecto de inserción laboral terá en consideración as necesidades e características de cada persoa, procurando a autonomía persoal, familiar e económica dos beneficiarios, para que estos podan acadar una inclusión social e
laboral completa, como cidadáns de pleno dereito que son.
A Asociación de Comerciantes e Hosteleiros da Zona Náutico de Vigo colaborará nas actividades de cara a permitir a
realización de acción de motivación laboral e formación ocupacional, así como tendentes á plena incorporación ao
mercado de traballo.
Igualmente, a Asociación tamén realizou unha doazón de material de protección para a FADEMGA Plena inclusión
Galicia e as súas 40 entidades federadas.
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FADEMGA convoca o 2º Concurso de relato curto
Co obxectivo de visibilizar o talento das persoas con discapacidade intelectual e de promover a cultura e a elaboración de información accesible, FADEMGA Plena inclusión Galicia convoca a segunda edición do concurso de relato
curto. Poden participar tódalas personas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que o desexen
(pertenzan ou non a unha entidade federada), de maneira individual ou en grupo, e poderán contar co apoio dun
profesional, voluntario, familiar para a realización do relato (os apoios poderán ser de maneira telemática).
Estableceranse 2 categorías: Categoría A (relatos individuais) e Categoría B (relatos grupais).
O RELATO
- O relato deberá ter unha extensión mínima de 4 follas e máxima de 10.
- O tema será libre e deberá estar escrito en galego.
- Admitirase un máximo de 2 obras por autor/es en cada modalidade.
- Tódalas obras constarán de título e estarán asinadas cun pseudónimo.

- Deberán ser orixinais e inéditas (Non ter sido presentadas nin premiadas noutro certame)
- Os e as participantes cederán os dereitos das obras así como da súa difusión en exclusiva a FADEMGA Plena
inclusión Galicia.
COMO E ATA CANDO PRESENTALA?
Dentro dun sobre incluirase o traballo orixinal, asinado co pseudónimo do autor/es e a categoría (A ou B). Dentro
dese sobre, incluirase outro sobre pechado no que figurarán o nome e apelidos dos autores, así como a súa
entidade, idade, domicilio e teléfono de contacto. Este sobre soamente se abrirá unha vez seleccionados os
traballos gañadores. O prazo para enviarnos as obras a concurso é o 15 de setembro de 2020.
Deberán enviarse á seguinte dirección e co seguinte asunto: “FADEMGA Plena inclusión Galicia. 2º CERTAME
LITERARIO DE RELATO CURTO. Vía Pasteur, nº53-A. Polígono do Tambre. Santiago de Compostela, 15890. (A
Coruña)” ou ben mediante correo electrónico a comunicacion@fademga.org.
XURADO E AGASALLOS
O xurado estará composto por xunta directiva, profesionais da Federación e persoas con discapacidade intelectual
con experiencia no ámbito da validación de textos. O fallo darase a coñecer o 1 de outubro de 2020 mediante a
nosa web e redes sociais.
Outorgarase un primeiro premio composto por un lote de libros adaptados a lectura fácil así como dúas Mencións
de Honra en cada categoría. O xurado resérvase a posibilidade de declarar deserto o concurso, no caso de que as
obras non cumpran as bases do mesmo.
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Poñemos en marcha a rede de asesoramento para persoas que
presentan problemas de conduta e/ou saúde mental e as súas
familias durante a crise do COVID-19
Na situación de crise xerada polo COVID-19, sabemos que
moitas persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento con dificultades na regulación da súa
conduta tiveron (e seguen a ter) momentos de desregulación. Pensando nestas situacións, puxemos en marcha
unha nova rede de asesoramento psicolóxico que, de
maneira telemática puidera dar resposta a estas
situacións de crise derivadas do longo periodo de
confinamento.
Trátase dunha rede de profesionais expertas en conduta
que, coordinadas polas responsables da Federación,
están a dar apoio nestas situacións ás familias ou ás e aos profesionais das entidades. Está pensada como medida
“excepcional”, é dicir, en situacións graves ou nas que non se conte con outros apoios para poder dar resposta ás
consecuencias da situación de estrés.
Se estás interesado/a en solicitala podes contactar a través do correo areasocial@fademga.org

Rematan os proxectos de "Mellora nos accesos ao
emprego público"
Os proxectos “Mellora nos accesos ao
emprego público das persoas con discapacidade intelectual do norte e sur de Galicia” a
través da formación, orientación e apoios en
diversos procesos selectivos” (realizados o
abeiro da ORDE do 3 de xuño de 2019 pola
que se establecen as bases reguladoras que
rexerán as subvencións destinadas a
confederacións, federacións e ás entidades
de iniciativa social non asociadas nin
federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e
formación de persoas con discapacidade na
Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa
convocatoria para os anos 2019 e 2020) poñían o seu punto e final o pasado mes de xuño.
O 17 de outubro de 2019 botaba a andar esta formación cun total de 50 alumnos 30 que formarían o proxecto
norte nas cidades de Santiago de Compostela, Lugo e A Coruña e os 20 restantes conformarían o proxecto Sur nas
cidades de Ourense e Vigo. Despois de 9 meses intensos e 660 horas de formación impartidas por cada un dos
grupos este mes pasado chegaron o seu fin o 17 e 18 de xuño.
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O sector da discapacidade aplaude a reforma lexislativa que
pon fin á incapacitación como estado civil

O Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI), a Asociación Española de Fundacións
Tutelares (AEFT) e tódolo movemento asociativo de Plena inclusión aplaudiron a aprobación do proxecto de Lei de
reforma do Código Civil en materia de persoas con discapacidade, que deixa atrás a incapacitación entendida
como un estado civil e introduce cambios na regulación das institucións de garda e protección das persoas con
discapacidade.
Con esta reforma España avanzará na implementación da Convención da ONU sobre os Dereitos das Persoas con
Discapacidade, de obrigado cumprimento para o país e asinada en 2008, polo que acumula un atraso (nalgunhas
partes) de 12 anos. Esta lei unirase a outras recentes en favor dos dereitos das persoas con discapacidade, como
foi a reforma da lei electoral para que puidesen votar, medida da que se puideron beneficiar unhas 100.000
persoas.
Varias leis modificadas
"Entre as reformas", xustifica o Goberno, "destaca a modificación do Código Civil, debido a que senta as bases do
novo sistema baseado no respecto á vontade e as preferencias das persoas con discapacidade". A modificación da
lei de Axuizamento Criminal refírese a accións relacionadas coa filiación, separación ou divorcio, entre outras
cuestións, o apoio xudicial aparecerá na reforma da lei de Xurisdición Voluntaria.
"O que fai a Convención da ONU é introducir un cambio de paradigma en relación coa capacidade xurídica das
persoas con discapacidade", explica Martín. "A Convención defende que o dereito á capacidade xurídica debe
entenderse desde unha perspectiva universalista e afirma que todas as persoas con discapacidade gozan de
capacidade xurídica en igualdade de condicións cos demais".
E explica as consecuencias da normativa actual: "A negación e a restrición da capacidade xurídica das persoas con
discapacidade son graves e teñen repercusións en todos os aspectos da vida. Por exemplo, as persoas con discapacidade baixo tutela perden a súa capacidade para exercer todos, ou case todos, os seus dereitos e non teñen
control sobre as decisións que afectan á súa vida, desde a subscrición de contratos ata a elección de onde e con
quen desexan vivir. As restricións tamén poden aplicarse caso por caso. Por exemplo, as leis que se basean nun
criterio funcional pode limitar os dereitos e as liberdades dunha persoa en determinados ámbitos da vida, como o
matrimonio, a votación, a crianza dos fillos ou o consentimento libre e informado á atención sanitaria".
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O Senado admite a trámite a lei de accesibilidade cognitiva

O Senado ven de admitir a trámite a proposición de lei que busca garantir a accesibilidade cognitiva, un fito para o
movemento asociativo Plena inclusión. O texto foi promovido polo senador Tomás Marcos do grupo parlamentario
Ciudadanos e está inspirado nas demandas do Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade
(CERMI) e o movemento asociativo Plena inclusión.
A iniciativa propón un prazo de dous anos para a aprobación dun plan nacional e a creación dun Centro de Referencia Estatal de Accesibilidade Cognitiva. A norma beneficiará a todas as persoas, pero especialmente a persoas con
dificultades de comprensión como persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, autismo, parálise
cerebral, trastornos de saúde mental, persoas analfabetas adultas ou migrantes que non coñecen o idioma, entre
outras.
Existen diversas estratexias para favorecer a accesibilidade cognitiva como a lectura fácil (sobre a que España conta
coa primeira norma do mundo), a mellora da orientación en contornas, a tecnoloxía ou os sistemas alternativos e
aumentativos de comunicación.
Prevese que a Lei beneficie a unha gran parte da poboación xa que, en España, hai 268.633 persoas con discapacidade intelectual, 481.544 persoas con trastornos de saúde mental e 8.657.705 persoas maiores. Estímase que a
poboación que necesita a accesibilidade cognitiva é 1 de cada 3 persoas.
A aplicación da norma consistirá na aparición de pictogramas e sistemas aumentativos de comunicación no
transporte público, a existencia de libros de lectura fácil nas bibliotecas municipais e nos diagnósticos de saúde. “O
resultado é que estas persoas poidan comprender a contorna e poidan participar, opinar e ter unha vida independente”.
A proposta de lei tamén inclúe a creación dun centro de referencia que se encargará de “unificar” os pictogramas e
os sistemas aumentativos de comunicación para que “en todo o estado sexan os mesmos”. Un obxectivo no que se
inclúen os sinais de tráfico. Marcos asegura que “hai que empezar a falar coa DXT” para que os peóns comprendan
ditas sinais, previamente “ testadas cognitivamente”.
INFO XXI
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A X Solidaria chegou este ano aos balcóns e xanelas de
toda Galicia
A campaña deste ano animou a tódalas persoas a encher os seus balcóns e xanelas con debuxos e mensaxes do X
Solidario e a compartilos nas redes socias.

O pasado 1 de abril, comezaba a campaña da X Solidaria, creada polas entidades sociais para animar aos
contribuíntes a marcar na súa Declaración da Renda o recadro de “Fins Sociais” (o recadro 106 de “Actividades de
Interese Xeral consideradas de Interese Social” .
A Administración permite aos contribuíntes a posibilidade de decidir a que queren destinar un 0,7% do diñeiro que
se recada cos seus impostos. Uns fondos que se destinan íntegramente a realizar programas que beneficien ás
persoas en exclusión social ou pobreza a través de organizacións de acción social.
En Galicia, a campaña recadou no 2019 un total de 17.463.833 de euros, grazas ás 716.201 persoas que marcaron a
X Solidaria na súa Declaración. Foron 14.564 persoas máis que no 2018, o que permitiu recadar 956.620 € máis.
Aínda así, 604.246 contribuíntes seguen sen marcar a X Solidaria. Se o fixeran, a asignación final en Galicia sería de
29.483.834 Euros (12.020.001 € máis)
Das X nas prazas ás X nas casas
Durante os días que durou esta campaña, profesionais e persoas voluntarias de moitas ONG están a prestar un
servizo esencial na loita contra o COVID-19 e seguirano facendo cando remate a pandemia, apoiando ás persoas
máis vulnerables e defendendo os seus dereitos. Un traballo que é posible, en gran parte, grazas a quenes
marcaron o X Solidario na súa Declaración da Renda.
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FADEMGA Plena inclusión Galicia

Con motivo das especiais circunstancias que
estamos a vivir este ano, as entidades sociais
quixeron animar a tódala cidadanía a encher as
redes sociais, as xanelas e os balcóns das súas
vivendas con carteis animando a marcar o X
Solidario, para despois subir unha foto ás redes
coa etiqueta #XSolidaria.
Unha iniciativa que serviu para expresar tódolo
que se pode conseguir marcando o X Solidario
ao tempo que se pon en valor o traballo de
miles de persoas que traballan ou son
voluntarias en organizacións de acción social.
Apoiar ás persoas e non á burocracia
As redes e organizacións que impulsamos esta
campaña, cremos fundamental a necesidade de
manter a calidade e filosofía destes fondos de
acción social que dende hai dous anos xestiona
a Xunta de Galicia.
Para iso débese asegurar por exemplo que o
100% dos fondos sexan xestionados por un único departamento, evitando a dispersión e a
burocracia: a Consellería de Política Social. Ou
que se asegure que no último trimestre do ano
sexa comunicada a resolución e ingresados os
cartos para poder poñer en marcha e sobre todo dar continuidade aos programas.
Imaxe da campaña promocional deste ano.

INFO XXI

17

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

