“Eu, ti, elas”: A loita das
mulleres con discapacidade
intelectual chega a Galicia

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

Plena inclusión alerta sobre a desprotección
de 17.000 persoas con discapacidade
intelectual confinadas nun milleiro de
dispositivos residenciais de todo o país

Plena inclusión lanza un SOS ao Goberno ante a situación de desamparo que soportan 17.000 persoas con discapacidade intelectual confinadas en máis de 1.000 dispositivos residenciais (residencias e pisos tutelados) de todo o
país. A organización tamén lembrou o risco de abandono no que se atoparon miles de familias condicionadas pola
corentena do coronavirus, que atenden nos seus domicilios, sen prácticamente medios, a un gran número de
persoas con discapacidade intelectual, TEA ou parálise cerebral.
A confederación fixo chegar esta chamada de auxilio ao Goberno de Pedro Sánchez ante a falta de material médico
e de protección, a saturación dos servizos e o aumento de novos casos confirmados de coronavirus en lugares onde
o persoal que os atende asume unha enorme sobrecarga de traballo xerado pola pandemia.
Plena inclusión advirte que a progresiva deterioración das condicións nestes espazos residenciais pon en serio risco
centos de vidas humanas. “Desde as nosas residencias chégannos informacións alarmantes sobre o desabastecemento de produtos básicos de prevención do contaxio. Os servizos están superados na súa capacidade de reacción”. Tamén engade que o persoal, aínda que demostra cada día unha entrega xenerosa que vai moito máis alá do
esixible, vese obrigado a dobrar quendas e empeza a verse superado por unha situación que excede calquera previsión. As organizacións de Plena inclusión están a desenvolver servizos de apoio a distancia para poder, na medida
das súas posibilidades, paliar a situación de confinamento e as necesidades básicas das familias con maiores dificultades.
Poboación moi vulnerable
Desde Plena inclusión apóiase a decisión do Ministerio de Sanidade de priorizar recursos e persoal suficientes para
atender a situación das residencias de persoas maiores e outros colectivos. “As autoridades non deberían esquecer
que un gran número das persoas con discapacidade intelectual ás que atendemos nos dispositivos residenciais de
Plena inclusión, tamén son persoas maiores e por tanto necesitan unha atención prioritaria”, subliña López.
Estímase que en España hai ao redor de 63.610 persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que
presentan necesidades de apoio complexas, xa sexa pola presenza doutras discapacidades (físicas, sensoriais, etc.)
como pola de problemas de conducta ou trastornos da saúde mental.
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Comunicado institucional da Xunta Directiva de Plena
inclusión ante a crise do coronavirus

Plena inclusión Movemento Asociativo composto polas súas 17 Federacións Autonómicas e as dúas Cidades Autónomas, a Asociación Empresarial da Discapacidade AEDIS, a Asociación Española de Fundacións Tutelares AEFT e a
entidade para a promoción do deporte de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento Special
Olympics España, que agrupan a 935 organizacións en toda España e que representa maioritariamente ao sector da
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias manifesta:
O seu máximo apoio e alento ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias,
aos profesionais, voluntarios e a todas as súas organizacións. Xuntos estamos a afrontar esta proba con serenidade,
xenerosidade e apoio mutuo. Xuntos superarémola como sociedade e como colectivo.

Somos parte da sociedade, pero topámonos con numerosos obstáculos para acceder a recursos de saúde, alimentación e coidados básicos. Por iso, pedimos ás autoridades unha atención especial que se concrete nas seguintes
medidas que deben ser implementadas polas administracións competentes no conxunto do Estado, as Comunidades Autónomas e concellos:
1.- Información clara e accesible en formatos de lectura fácil ou outras canles para qu garantan a comprensión
das normas e indicacións das autoridades para as persoas con maiores dificultades cognitivas.
2.- Considerar ao persoal de servizos sociais que estea a prestar os seus servizos en activo durante o estado de
alarma como un persoal esencial e permitir a súa mobilidade, seguridade e os recursos necesarios
3.- Demandar apoio inmediato para garantir o funcionamento dos centros residenciais e vivendas.
4.- Xerar un sistema de apoio ás familias que o precisen:
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- Reforzar a asistencia no fogar ás persoas e familias con necesidades básicas urxentes que deben ser cubertas, se
fose necesario, de forma presencial atendendo con maior intensidade a: familias monoparentais, familias onde os
coidadores principais estean contaxiados, familias con persoas con problemas de conduta, familias con persoas con
dificultades por estar en situación de peche durante períodos longos e familias con persoas con problemas de
saúde.
- Ofrecer servizos de teleasistencia para apoiar ao resto de familias que o requiran.
-Demandar o reforzo de prestacións económicas ás familias e persoas con discapacidade en liña co capítulo II do
RD. 7/2020.
- Dotar aos profesionais de apoio a domicilio con medidas de protección EPIS cando sexa necesario.
-Distribución nos domicilios das persoas contaxiadas os medios de protección necesarios.

-Solicitar instrucións claras ao Ministerio do Interior para que as persoas con dificultades de conduta poidan realizar
saídas breves por razón de saúde e equilibrio emocional.
- Recoñecer e financiar devanditos servizos.
5.- Esixir a garantía de financiamento do 100% dos servizos sociais en todas as CCAA.
-Recoñecer os servizos a distancia que se están desenvolvendo como alternativa de emerxencia ás actividades
regulares dos centros de día e ocupacionais.
6.- Afrontar un plan de choque para o emprego, especialmente CEE:
-A través da nosa Patronal AEDIS, articular as medidas necesarias para responder os impactos no ámbito do emprego, con especial atención ao emprego das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
-Esixir o mantemento das subvencións salariais para seguir dando servizos de axuste persoal e social, e desenvolver
actividades de reconversión ou recuperación da actividade.
-Elevar a subvención salarial do 50% ao 75% para o colectivo de especiais dificultades.
- Garantir o mantemento da condición de Centro Especial de Emprego aínda que por causa da actual situación o
persoal non alcance a porcentaxe do 70% de persoas con discapacidade.
E outras medidas que sexan necesarias.
7.- Activar bolsas de persoal e voluntarios con formación para responder as emerxencias que poidan xurdir.

Lanzamos un chamamento a tódalas persoas que conforman o movemento asociativo de Plena inclusión a que
manteñan a serenidade e que sigan as instrucións das autoridades. E que na medida das posibilidades de cada un
contribuamos a responder a esta ameaza con responsabilidade e de forma construtiva. Para iso a rede de Plena
inclusión está a promover actividades e canles online de participación e colaboración solidaria.
Ademais, queremos unirnos á dor das familias que sufriron a perda dos seus seres queridos nesta grave crise e
desexar a pronta recuperación das persoas que están nestes momentos loitando contra a enfermidade.

Finalmente, queremos recoñecer e agradecer o traballo de tantas persoas que están a desenvolver de maneira
exemplar a súa tarefa, ofrecendo apoios ás persoas con discapacidade intelectual e as súas familias, cunha
xenerosidade e unha entrega sen límites.
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A loita das mulleres con discapacidade intelectual
chega a Galicia

Santiago de Compostela acolleu a inauguración desta exposición sobre mulleres con discapacidade intelectual
empoderadas
A Concelleira de Política Social do Concello de Santiago, María Milagros Castro, a Directora Xeral de Xuventude da
Xunta de Galicia, Cristina Pichel, a xefa do Servicio de Inclusión e Orientación Educativa Natividad Bouzas Carneiro,
o presidente do CERMI Galicia Iker Sertucha, e a vicepresidenta de FADEMGA Plena inclusión Galicia Carmela González Lagarón, inauguraron o pasado 6 de marzo a exposición de fotografías 'Eu, ti, elas', unha galería formada por
varias imaxes, a través das que se mostra o paralelismo que existe entre as mulleres con discapacidade intelectual
na conquista de dereitos individuais con algunhas das grandes mulleres que lograron importantes fitos na historia.
A vicepresidenta da Federación Carmela González, quixo
destacar a necesidade de reivindicar referentes femininos
“Se neste momento é tan necesario reivindicar o papel de
grandes mulleres que fixeron historia para conseguir alcanzar unha igualdade real, imaxinade o importante que é para
unha muller con discapacidade intelectual, que conta con
menos referentes, e que ademáis debe loitar contra unha
triple discriminación: ser muller, ter discapacidade e que
dita discapacidade sexa intelectual”.
A vicepresidenta tamén lembrou a necesidade de dar voz “a
aquelas mulleres especialmente vulnerables, como mulleres con grandes necesidades de apoio, mulleres que non
poden representarse a si mesmas, ou mulleres do ámbito
rural” para finalizar facendo un alegato para promover un
cambio de actitudes na familia “que libere ás mulleres con
discapacidade intelectual da especial sobreprotección que
sofren fronte ao resto de membros da familia, moito máis
acusada que a dos homes con discapacidade intelectual”.
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Pola súa banda o presidente do CERMI Galicia Iker
Sertucha, quixo “facer fincapé na necesidade de manter estas reivindicacións os 365 días do ano, máis aló
de que se conmemore o Día da Muller nunha determinada data”, mentres que Cristina Pichel Directora Xeral de xuventude da Xunta de Galicia reivindicou a necesidade de “traer ao presente esta realidade, que
moitas veces é pouco coñecida para a sociedade.
Soamente así este será un éxito compartido para tódalas mulleres”.
A concelleira de Políticas Sociais de Santiago, Mila Castro, finalizaba a quenda de intervencións destacando
que “como mulleres, debemos seguir reivindicando a
Igualdade real, e debemos facelo todas unidas cunha
soa voz, fronte a aquelas ideoloxías que cuestionan o
feminismo e os dereitos conquistados nas últimas
décadas. Soamente así seremos capaces de conseguir
unha sociedade íntegra, solidaria, igualitaria e por
suposto repectuosa. E nese camiño debemos estar
todas: eu, ti e elas”.
A inauguración da exposición finalizou coa lectura do
Manifesto con motivo do Día da Muller, que este ano
se centra na necesidade de erradicar a esterilización
forzosa e de informar ás mulleres dos seus dereitos.

FADEMGA Plena inclusión Galicia crea a rede de accesibilidade cognitiva
A Federación consolida a súa aposta pola accesibilidade e pola formación dos profesionais na elaboración
deste tipo de materiais
FADEMGA Plena inclusión Galicia impulsa dende este ano
unha nova rede, formada por diferentes profesionais das
entidade membro da federación. Esta nova rede de accesibilidade cognitiva nace co obxectivo de coordinar os
diferentes traballos sobre accesibilidade, compartir o
coñecemento e realizar proxectos conxuntos que nos
permitan avanzar na elaboración de materiais accesibles
para tódalas persoas con discapaidade intelectual.
Este grupo de traballo iníciase coa participación de 11
entidades federadas: AMICOS, EU SON, ACEESCA,
CHAMORRO, JUAN XXIII, PAI MENNI, ASPAVI, BATA,
ASPAS, ASPANAEX e ASPRONAGA e 20 profesionais que
representarán aos grupos de accesibilidade cognitiva de
cada asociación participante.
Nesta primeira reunión establecemos a misión da nova rede e as actividades que se abordarán na mesma, así como
as normas de funcionamiento do grupo.
Con esta iniciativa FADEMGA Plena inclusión Galicia refoza o seu compromiso coa accesibilidade cognitiva, un
dereito que abre a porta de moitos outros como o dereito á saúde, a educación, a cultura ou o emprego.
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FADEMGA Plena inclusión Galicia celebra o éxito obtido
nos diferentes procesos de acceso ao emprego público
No último mes, un total de 46 persoas con discapacidade intelectual que recibiron apoios da federación conseguiron
praza na Administración, o que supón un 83% sobre o total de prazas ofertadas

FADEMGA Plena inclusión Galicia celebra os bos resultados obtidos polas persoas con discapacidade intelectual que
recibiron formación e/ou apoios a través da nosa Federación para os diferentes procesos de acceso ao emprego
público na nosa comunidade.
Por unha banda, das 30 prazas convocadas polo SERGAS (Servizo Galego de Saúde), 25 foron para usuarios/ as do
servizo de emprego de FADEMGA (23 recibiron formación de FADEMGA, e 2 recibiron apoios puntuais). A distribución de por provincias destas prazas queda da seguinte maneira: A Coruña: 15 prazas, Lugo 5, Pontevedra 2 e
Ourense 2 prazas.
Por outra banda, neste último mes coñecemos tamén os resultados do proceso de selección da Xunta de Galicia
para a categoría de ordenanza. Das 24 prazas convocadas, 21 foron para usuarios/ as do servizo de emprego de
FADEMGA (20 persoas recibiron formación e unha persoa recibiu apoios puntuais). A distribución de por provincias
destas prazas queda da seguinte maneira: A Coruña: 12 prazas, Lugo: 1 praza, Ourense 3 e Vigo 5 prazas.
Detrás destes grandes resultados atópase o traballo do noso Servizo de emprego e formación, que conta con máis
de 20 anos de experiencia fomentando o emprego entre o colectivo de persoas con discapacidade intelectual. Desde o ano 2011, cando a Administración Xeral do Estado publicaba a primeira convocatoria específica de emprego
público para persoas con discapacidade intelectual, o noso Servizo de Emprego e Formación ofrece unha minuciosa
preparación dos aspirantes, co obxectivo de potenciar as habilidades de cada persoa con discapacidade intelectual.
Trátase dun apoio integral: dende a adaptación dos temarios, a impartición de clases, o apoio personalizado a cada
aspirante ata unha estreita colaboración coas diferentes Administracións. Precisamente a través desta colaboración
coa Administración ofrecemos as pautas e a supervisión para que a adaptación da información e os exames se ciñan
á normativa de Lectura fácil establecida por Inclusion Europe e pola IFLA (Federación Internacional de Institucións
Bibliotecarias) e para que se garanta a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade intelectual no
acceso ao emprego público, asegurando que o proceso selectivo se celebra con plena normalidade.
Dende FADEMGA felicitamos a tódalas persoas que conseguiron a súa praza na Administración e animamos a todas
as demais a continuar formándose para futuros procesos selectivos.
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O “Grupo de Traballo de Trastorno Dual” de FADEMGA Plena
inclusión Galicia celebra a súa primeira reunión anual

O noso Grupo de traballo sobre trastornos de conduta e/ou alteracións da saúde mental, formado por profesionais
na atención ás persoas con discapacidade intelectual de toda Galicia, celebrou a primeira reunión anual orientada a
facer balance das actividades do pasado ano e poñer en común novas propostas e casos de abordaxe para 2020.
Durante o encontro, o grupo puido facer un repaso polos casos abordados ata agora, así como polos principais fitos
entre os que cabe destacar o proxecto Aténdeme-Enténdeme, un proxecto de mellora da atención nas consultas
de medicina primaria ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, onde o grupo destacou o
interese e boa acollida que está a ter a iniciativa, así como os novos “aliad@s” que se están a xerar entre o persoal
médico involucrado.
Neste sentido, os asistentes destacaron a importancia de “crear vínculos entre o persoal sanitario e as entidades
que traballan con persoas con discapacidade intelectual en cada zona, facilitando a visibilidade e sensibilidade
necesarias”.
Entre as actividades futuras, o Grupo comezou a traballar na organización da futura Sesión Clínica e do XIV Seminario da discapacidade intelectual e saúde mental, así como en diferentes accións de análise e avaliación da accesibilidade cognitiva en centros de saúde e/ou hospitais para a detección de barreiras e a súa eliminación.
Non faltaron tampouco as novas iniciativas como o pilotaxe Con Bos apoios, proxecto a desenvolver no CAPD de
Redondela para mellorar a atención das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que presentan alteracións de conduta ou problemas de saúde mental.
Neste sentido, a Federación pretende facilitar que as Administración públicas competentes, a través de recomendacións, lexislen os mínimos normativos para unha boa atención deste colectivo tan espeífico. Trátase de que as prazas se axusten ás necesidades e características que presentan estas persoas, dando tamén resposta ás necesidades
de formación e actualización manifestadas polos profesionais do centro.
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O Senado aproba o trámite parlamentario para a ilegalización
das esterilizacións forzosas de persoas con discapacidade

Con 247 votos a favor, dous en contra e unha abstención, o Pleno do Senado ratificou o pasado 26 de febreiro, a
toma en consideración da proposición de lei de Ciudadanos que pide modificar o Código penal para acabar coas
esterilizacións forzosas das persoas con discapacidade.
A iniciativa parlamentaria, impulsada polo Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade
(Cermi) e pola Fundación Cermi Mulleres, pretende eliminar do artigo 156 do Código penal o parágrafo concreto
que despenaliza as esterilizacións non consentidas no caso de persoas con discapacidade incapacitadas
xudicialmente.
Na tribuna, unha vintena de mulleres con discapacidade presenciaron o debate e recibiron con algarabía o resultado da votación. Entre elas atopábase Concha Díaz, presidenta de Cermi Mulleres, Alberto Durán, secretario xeral do
Cermi, e Cristina Paredero, membro da Xunta directiva de Plena inclusión España.
“Entendemos que hoxe no Senado deuse un gran paso que permite abrir un debate en profundidade, tamén entre
as familias de persoas con discapacidade e as organizacións, que garanta contornas e apoios para todas as persoas.
Así se asegurará o seu dereito a unha sexualidade elixida e crearanse máis espazos libres de abusos”, asegura
Cristina Paredero, membro da Xunta Directiva de Plena inclusión España. Desde a confederación asegúrase que “o
proxecto de Bo Trato, co que previr situacións de abuso, e o de promoción de sexualidades diversas, son
ferramentas que desde Plena inclusión poñemos ao dispor das familias e organizacións da discapacidade”.
Paredero engadiu: “Unha gran mentora miña dixo unha vez "sen sexualidade non hai independencia, non hai
xustiza, non hai igualdade, non hai dignidade, non hai dereitos humanos" por tanto calquera práctica que atente
contra isto é unha vulneración. Grazas á decisión do Senado no día de hoxe estamos a empezar a poñer en práctica
esa frase. Estes son uns bos comezos de algo polo que sen dúbida, todas nós loitaremos para que sexa máis grande
e totalmente lexítimo. É unha vergoña que ata o día de hoxe, podamos votar, pero non podamos parir”.
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Novas datas do noso Servizo Xurídico para 2020

Imaxe da primeira charla xurídica ofrecida na ANPA de Vilagarcía
Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia continuamos un ano máis co Servizo Xurídico, orientado a informar e
aconsellar ás persoas con discapacidade intelectual e as súas familias nas dúbidas de carácter legal e xurídico que
podan ter en temas como as tutelas, as herdanzas, o patrimonio protexido, dereito ao voto etc.
Dentro deste servizo, a Federación ofrece dúas modalidades:
- As charlas xurídicas: Coas charlas xurídicas pretendemos achegar temas xurídicos de relevancia dun xeito ameno
e próximo ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e ás súas familias
- As consultas individuais: estas consultas están
pensadas para resolver dúbidas persoais tanto das
propias persoas con discapacidade intelectual como
das súas familias.
Na nosa web podes descargar a documentación para
a solicitude.
Primeira charla xurídica do ano
O pasado 16 de xaneiro, 22 familiares da ANPA de
Vilagarcía e da asociación Con Eles participaron na
primeira charla xurídica do ano. A nosa avogada
María José falounos da modificación da capacidade
de obrar, da responsabilidade dos titores, da
importancia da comunicación dentro da familia e do
testamento.
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FADEMGA Plena inclusión Galicia

FADEMGA Pena inclusión
Galicia apoia ás entidades para que poñan en
marcha os seus “Plans de
persoas-Plena inclusión”

Participamos na Xornada
“Mulleres con discapacidade
ante a violencia” organizada
polo CERMI Galicia

Desde FADEMGA Plena inclusión Galicia
continuamos promovendo a mellora constante das nosas entidades, e para iso -seguindo
as directrices da Confederación Plena
inclusión- apostamos por promover unha
política de persoas nas nosas entidades, que
nos axude a conseguir traballadores máis
comprometidos e implicados coa súa
entidade, o que a longo prazo, traducirase
nunha mellora na atención ás persoas con
discapacidade intelectual e as súas familias.
Con esta finalidade, conseguimos que 5
entidades galegas animásense durante o
2019 a iniciar o proceso para a elaboración
do seu plan de persoas.
ASPANAS de Ourense, ASDEME de Chantada,
AMIPA de Rois, ASPADEZA de Lalín e
ASPANAEX de Vigo comezaron a desenvolver
os seus Plans de Persoas segundo o modelo
de Plena inclusión e contando coa guía do
experto en Recursos Humanos Juan Fontela
Pérez (Director de Persoal en ASPRONAGA)
encargado de impartir 2 sesións de
consultoría.
A través destas dúas sesións que tiveron
lugar os días 23 de xullo e 10 de decembro,
as entidades puideron coñecer o modelo de
Plans de Persoas de Plena inclusión e as
ferramentas de recompilación de datos para
o diagnóstico, explicando finalmente o
resultado obtido en cada entidade tras
aplicar a nova metodoloxía de traballo.

O 23 por cento das mulleres con discapacidade son vítimas da violencia machista, segundo un estudo recente da Confederación Española
de Persoas con Discapacidade. Elas teñen un 8 por cento máis de probabilidades de sufrir este tipo de violencia que o resto do colectivo
feminino. Pero a maioría nunca chega a denunciar.
Co fin de darlle voz a esta realidade, participamos o pasado mes de
marzo na xornada organizada polo CERMI Galicia “Mulleres con discapacidade ante a violencia”.
A responsable do Programa de Muller da Federación Rocío Rey, foi a
encargada de moderar a mesa redonda na que se puxeron sobre a
mesa os principais retos, como a dobre discriminación ou a falta de
información, e fixeron un chamamento para aunar esforzos por parte
de todas as entidades e axentes implicados.

Queda pendente unha última sesión na que
se poñan en común os Plans de Persoas de
cada unha das entidades e as estratexias para
o despregamento do mesmo.
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O presidente do Tribunal Supremo e do CGPJ reúnese con Plena
inclusión para falar das iniciativas de acceso á Xustiza para
persoas con discapacidade intelectual
O 49% das persoas con discapacidade intelectual que pasan polo cárcere, no momento de ingresar non viron
recoñecida a súa discapacidade cunha certificación oficial, segundo datos de Plena inclusión
O pasado 5 de febreiro, o presidente do
Tribunal Supremo e do Consello Xeral do
Poder Xudicial (CGPJ), Carlos
Lesmes,
repasou xunto a representantes de Plena
inclusión España e o presidente do Foro
Xustiza e Discapacidade, os proxectos de acceso á Xustiza para persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que
promove a confederación.

Imaxe da reunión mantida entre o Consello Xeral do Poder Xudicial
e os representantes de Plena inclusión

A cita serviu para compartir un dos máximos
representantes da xudicatura liñas de traballo
efectivas na garantía dos dereitos do colectivo. Así se destacou a adaptación a lectura
fácil das sentenzas, ou o traballo dos
delegados do Foro de Xustiza e Discapacidade, órgano dependente do CGPJ, en distintas
comunidades autónomas.

No encontro tamén estiveron presentes: Juan
Manuel Fernández, presidente do Foro Xustiza e Discapacidade e membro do CGPJ; Juan Pérez, vicepresidente de
Plena inclusión España; Enrique Galván, director de Plena inclusión España e Inés de Araoz, responsable da área
Xurídica da confederación. A reunión serviu para destacar o compromiso da Rede de xuristas de Plena inclusión coa
extensión da figura do facilitador, así como a normalización do uso de axustes razoables en procesos xudiciais.
“Queremos reforzar as liñas de colaboración con institucións tan relevantes como o Consello Xeral do Poder
Xudicial, porque aínda en España queda un longo treito por percorrer no obxectivo dunha igualdade real #ante a lei
das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento”, sinalou Juan Pérez unha vez finalizado o
encontro con Carlos Lesmes. Pérez referíase a situacións como a que desvela que o 49% das persoas con
discapacidade intelectual que pasan polo cárcere, no momento de ingresar non viron recoñecida a súa discapacidade cunha certificación oficial.

FADEMGA PARTICIPA NA XORNADA SOBRE XUSTIZA E DISCAPACIDADE
Xosé Manuel Carballo, membro da Xunta Directiva de FADEMGA Plena inclusión Galicia participou na inauguración
da xornada sobre xustiza e discapacidade organizada polo Colexio de Avogados de Pontevedra, onde lembrou a
necesidade de que os profesionais comprendan as implicacións da discapacidade intelectual como paso esencial
para comezar a derrubar as barreiras que o noso colectivo atopa cando queren acceder á Xustiza, “Pensade que, se
queremos que unha sociedade sexa verdadeiramente inclusiva, temos que garantir que tódalas persoas podan
exercer os seus dereitos. E nalgúns casos, para que estes dereitos podan exercerse, as persoas precisan de apoios.
Vós, os profesionais, sodes esenciáis para promover cambios radicais no pleno recoñecemento dos dereitos das
persoas con discapacidade intelectual, e por elo, tamén vos pido que o que aquí aprendades e escoitedes hoxe, o
difundades entre os compañeiros de profesión. Co maior número de persoas implicadas, máis fácil será lograr un
cambio efectivo”.
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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

