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

Administración de Xustiza e FADEMGA
renovamos a colaboración para
garantir a accesibilidade cognitiva no
ámbito xurídico
Trátase de que as persoas con discapacidade intelectual podan contar coa información relativa a sentenzas e
documentación xurídica en lectura fácil

O Director Xeral de Xustiza D. Juan José Martín Álvarez, o Subdirector Xeral D. Rafael Juanatey Mayan e a Vicepresidenta de FADEMGA Plena inclusión Galicia, Dna. Carmela González Lagarón, asinaron o pasado 30 de marzo a
renovación do Convenio que garante a continuidade dun proxecto pioneiro na nosa comunidade, mediante o cal se
adaptarán a lectura fácil as sentenzas que afectan a personas con discapacidade intelectual e persoas con maiores
problemas de comprensión lectora.
Dito Convenio, que daba inicio no ano 2019, tamén inclúe a adaptación de documentación xurídica que a Administración de Xustiza incorporará á súa intranet, tanto en galego como en castelán, para que tódolos xulgados galegos
teñan acceso. Entre as novidades que inclúe a renovación desta colaboración, detaca a ampliación do proxecto a 10
xulgados máis así como a adaptación da documentación para as oficinas de atención á vitima.
:: Barreiras no acceso á xustiza
A falta de tempo para explicarse, a linguaxe excesivamente técnica ou a falta dunha información clara e en termos
que podan comprender son algunhas das barreiras que se atopan as persoas con discapacidade intelectual e as
súas familias cada vez que inician algún procedemento xudicial. Con este proxecto, FADEMGA Plena inclusión quere
asegurar que a información xurídica que reciben tódalas personas con discapacidade intelectual e as súas familias
sexa accesible e poda ser comprendida fácilmente.
Unha iniciativa coa que nos unimos a outras comunidades como Asturias (pioneira na implantación desta medida),
Andalucía ou La Rioja, que tamén están a traballar na incorporación desta metodoloxía para facer accesible a
información de ámbito xurídico.
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FADEMGA Plena inclusión Galicia colabora co Centro Dramático
Galego, adaptando o programa da obra “O charco de Ulises”

Usuarios do noso programa “Collendo impulso” puideron asistir á función accesible realizada polo
Centro Dramático Galego. Na imaxe, posan co Programa adaptado a lectura fácil
No noso compromiso de ofrecer cultura accesible para
tódalas persoas, o Centro Dramático Galego (CDG) e
FADEMGA Plena inclusión Galicia retomamos a nosa
colaboración a través da obra “O charco de Ulises”.
Dende a Federación estivemos a adaptar o programa
da obra de teatro a lectura fácil, de forma que sexa
máis comprensible para o colectivo de persoas con
discapacidade intelectual.
Pola súa banda, o Centro Dramático Galego ofreceu o
pasado 24 de febreiro, unha representación da obra en
condicións adaptadas a persoas con diferentes tipos de
discapacidade. Para elo, deixouse un maior espazo
para cadeiras de rodas, ofreceuse lingua de signos,
audiodescrición e facilitouse o Programa adaptado a
lectura fácil.
Refórzase así o compromiso do teatro público facilitando o acceso aos seus espectáculos a colectivos ou persoas que precisan de tratamentos e atencións especiais
para gozar do teatro.
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A obra “O charco de Ulises”
O charco de Ulises sitúa o clásico de Homero nun
contexto transatlántico. A trama do texto escrito por
Cortegoso en 2010, dentro do programa Iberescena e
nos talleres de dramaturxia do CDG, discorre en paralelo á Odisea, xerando un diálogo co mito orixinal para
tratar o fenómeno da emigración galega cun marcado
compoñente poético.
Ulises permanece errante durante dez anos viaxando
de illa en illa, vivindo aventuras inesquecibles, entre
suculentos banquetes e fermosas mulleres. A idea do
regreso á patria non o abandona nunca, pero a súa vida non había transcender se non saíra dela. Así, a proposta muda Ítaca por Galicia, Troia por Buenos Aires e
o Mediterráneo polo Atlántico.
Fran Paredes e Inés Salvado Gontad encarnan os
papeis de Ulises e Penélope, encabezando un elenco
que completan outros oito actores e actrices.

FADEMGA Plena inclusión Galicia

“Son Muller” unha xornada para conmemorar o 8 de
marzo

Imaxe da campaña “Mullér é poder” posta en marcha polo Movemento Asociativo
Como xa ven sendo tradición, o pasado 8 de marzo, Día
da Muller, puxemos en marcha unha nova xornada para reivindicar os dereitos e a visibilización das mulleres
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
No encontro contamos con mulleres con e sen discapacidade intelectual que representan diferentes roles
dentro do noso Movemento Asociativo, co fin de ter
unha visión máis ampla das diferentes realidades das
mulleres da nosa contorna.
A vicepresidenta da Federación, Carmela González,
conduciu o acto no que participaron Rocío Blanco,
Psicóloga do Centro de Información á Muller de
Ortigueira, que fixo un repaso pola Historia das mulleres, seguida de Ana Martínez, membro de EPSA
(Plataforma Europea de Autoxestores) que explicou a
súa experiencia laboral e sobre independencia, Maribel
Cáceres, membro da Xunta Directiva e do grupo de
líderes de Plena inclusión, que fixo unha exposición
sobre a importancia da representación e participación
no noso movemento asociativo e finalmente rematamos coñecendo unha experiencia sobre maternidade,
a cargo de Maria José Abad, nai e coidadora.
En palabras da vicepresidenta de FADEMGA, “Segundo
datos do informe “Todos Somos Todos” elaborado por
Plena inclusión coa colaboración do INICO e o Ministerio de Sanidade, o colectivo de mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento vive unha
situación de especial discriminación no ámbito laboral:
só una de cada 10 se atopa ocupada, fronte ao 40% de
homes.

Unha situación que ademais é especialmente desalentadora entre aquelas mulleres con discapacidade
intelectual que teñen grandes necesidades de apoio. Á
maioría destas persoas presupónselles dende o seu
nacemento unha incapacidade para contribuír á comunidade na que viven, e por iso, non debemos deixar de
reclamar o seu dereito fundamental ao emprego como
base da súa inclusión social.
Igualmente, dende a Federación unímonos á campaña
que a Confederación puxo en marcha nas redes sociais
baixo o lema “Muller é poder”, participando no encontro online onde se reuniron preto de 200 mulleres de
tódolo país para reivindicar os seus dereitos.

Maribel Cáceres, membro da Xunta Directiva e do
grupo de líderes de Plena inclusión, durante a súa
intervención
INFO XXI
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Participamos no encontro sobre o “Dereito á vivenda:
propostas dende a economía social”

Reas Galicia e Eusumo organizaron esta xornada co fin de visibilizar ás diferentes entidades que traballan no eido
dos dereitos polo acceso digno a unha vivenda.
No marco da campaña “Quero as miñas chaves”, participamos no encontro organizado por REAS Galicia (Rede de
economía alternativa e solidaria de Galicia) e a rede Eusumo (Economía Social de Galicia), celebrado o pasado mes
de marzo co obxectivo de conectar a diferentes colectivos chamados a traballar no eido dos dereitos polo acceso a
unha vivenda digna como Provivenda, Coop57, Ancoradoiro, Arquitectura sen fronteiras, Outra forma de vida, Seteoitavas, Cooperativa Kibutz e a propia Plena inclusión.
Pilar Villaverde, responsable da pilotaxe “Mi Casa” explicaba como nacía o proxecto no Movemento Asociativo “No
ano 2019 España presentaba un informe sobre as medidas que se estaban a tomar para cumprir a Convención Internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade. Froito deste informe, o Comité avaliador encargado
de velar polo cumprimento da Convención, expresaba a súa preocupación pola importante inversión que se continuaba a facer en residencias sen buscar una estratexia alternativa que iniciase un camiño cara a desinstitucionalización. Foi así como Plena inclusión comezou a poñer o foco sobre novos modelos de vivenda e a interesarse por
coñecer o que se estaba a facer noutros territorios como Gales, a onde fixemos una serie de visitas para ver en
primeira persoa como se lle daba resposta a este dereito”.
Así nacía o Proxecto Mi Casa, destinado a transformar os modelos de vivenda para persoas con discapacidade intelectual e maiores necesidades de apoio, “trátase dun proxecto co que pretendemos una transición dende o modelo
residencial cara a unha vida normalizada en vivendas. Un proceso de transición que debe ser gradual, pois existen
entidades que teñen vivendas en comunidade, outras que están a promovelas e outras que teñen institución aínda
que consideran que ditas institucións deben cambiar, buscando un ambiente de fogar, de casa. Lóxicamente tamen
temos lexislación que nos condiciona, pero todos vamos alineados no cumprimento da Convención”
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Durante a xornada tamén se puxo o foco sobre a
necesidade de fomentar un cambio non só nas institucións senón tamén nos profesionais, “cambiar o ambiente non basta, pois os profesionais son esenciais
neste proceso e deben ser os primeiros que coñezan e
promovan tódolo que as persoas con discapacidade
intelectual poden aportar á comunidade. Non falamos
de integrar ás persoas, falamos de incluír, de facelas
partícipes da sociedade”.
Campaña “Quero as miñas chaves”
Co fin de visibilizar este proxecto naceu a campaña
Quero as miñas chaves, que tamén tivemos a oportunidade de presentar ás demáis entidades de iniciativa
social “calquera de nos levamos chaves da casa no peto
e non damos importancia a este feito, pero hai moitas
persoas con discapacidade intelectual que non teñen
unha chave, que non poden quedar cos seus amigo na
casa nin decidir sobre os seus horarios, a súa rutina, ou
que programa de televisión ver… cuestións que para a
maioría de nós poden ser moi básicas, para eles son
trascendentais”.

Dúas imaxes do vídeo promocional da campaña
“Quero as miñas chaves”

“No noso país perviven modelos marcados por unha
tradición asistencial, que entenden que unha institución
convértese na mellor e única alternativa de vida para
estas persoas, sobrentendendo que nese lugar van estar
máis protexidas, seguras e mellor coidadas”, lembra o
manifesto asinado por Plena inclusión, Fogar Si
e Provivenda, no que se solicita ás administracións públicas que valoren a capacidade de xerar cambios fundamentais nas vidas das persoas que teñen os modelos de
pisos de vida independente e en comunidade.

Na páxina web quieromisllaves.plenainclusion.org
podes atopar tódala información sobre a campaña así
como vídeos e descargables para apoiala e compartila
en redes sociais

O encontro rematou coa exposición das iniciativas
sociais doutras entidades como Provivienda e Fogar Si,
que tamén colaboran na campaña Quero as miñas
chaves e que falaron das iniciativas para mellorar as
condicións de acceso e mantemento dunha vivenda
adecuada, “sempre baixo os principios da autonomía, a
corresponsabilidade e a non discriminación, acompañando ás persoas desde as súas necesidades e
eleccións”.

INFO XXI
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Presentamos a “Guía de produtos de apoio en
lectura fácil”
O pasado 29 de marzo presentamos xunto ao
Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de
Galicia (COTOGA) a "Guía de produtos de apoio para
a plena inclusión".
Nesta presentación contamos coa participación de
María Pilar Blázquez Ballesteros Presidenta do
Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de
Galicia (COTOGA), Sinda Blanco Lobeiras Subdirectora Xeral de Atención Primaria e Fernando González
Abeijón Director Xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade da Xunta de Galicia.
A “Guía de productos de apoio para a plena inclusión” foi elaborada polo Colexio Oficial de Terapeutas de Galicia e adaptada a lectura fácil fácil por FADEMGA, co obxectivo de facilitar a aquelas persoas
con maiores problemas de comprensión lectora os
diferentes produtos de apoio que existen no mercado e como estos poden facilitar a vida das persoas.
Na guía aparecen os produtos máis empregados e
coñecidos, así como o seu funcionamento e incluso,
nalgúns casos, a forma de fabricar na casa algunhas
destas solucións que axudan a facer a vida das
persoas con discapacidade máis sinxela.
Imaxe da guía de productos de apoio adaptada a lectura
fácil

Captura dun dos momentos da presentación da Guía o
pasado 29 de marzo
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En palabras do xerente de Federación, Antonio
Fuentetaja “Trátase en definitiva de axudar a todas
as persoas con discapacidade intelectual a gañar un
pouco máis de independencia no seu día a día, pois
como adoitamos dicir moitas veces, a discapacidade
depende en boa medida da contorna e de como a
contorna se adapta á persoa, nunca ao contrario”.
Igualmente, o xerente da Federación lembrou que
continuamos a traballar para conseguir a creación
dunha oficina de accesibilidade cognitiva e lectura
fácil, un proxecto que xa funciona en Estremadura
(coa chamada OACEX), con excelentes resultados e
que sen dúbida, axudaría a impulsar a accesibilidade
cognitiva na nosa comunidade, permitindo ás persoas con discapacidade intelectual a posibilidade de
atopar unha alternativa laboral, reivindicar os seus
propios dereitos e alcanzar a súa plena inclusión
social.

FADEMGA Plena inclusión Galicia

Entidades federadas dinamizaron o debate sobre a
participación das persoas con maiores necesidades
de apoio

As asociacións de Juan XXIII, ASPANAS, ACEESCA e ASPRONAGA participaron organizando e dinamizando este
debate, que contou con máis de 100 persoas con discapacidade intelectual de todo o país.
O pasado mes de marzo, tivemos a oportunidade de participar nun dos debates organizados no marco da campaña
“O poder das persoas” que busca dar voz ao noso colectivo a través dunha serie de encontros centrados nas principais preocupacións do Movemento Asociativo. Nesta ocasión, o tema central do debate foi “A participación das
persoas con maiores necesidades de apoio” un tema que levou á reflexión a máis de 120 persoas con discapacidade que se conectaron para seguir o debate e compartir opinión e puntos de vista.
A organización do mesmo correu a cargo das propias persoas
con discapacidade intelectual de Castela A Mancha, Cantabria e
Galicia, onde ademáis da propia Federación participaron dinamizando este debate persoas das asociacións de Juan XXIII,
ASPANAS, ACEESCA e ASPRONAGA.

Queres volver a ver o debate?

Estos encontros sobre “O poder das persoas” puxéronse en
marcha co fin de fomentar a reflexión conxunta sobre o futuro
do noso Movemento Asociativo e as conclusións derivadas dos
mesmos axudarán a guiar o vindeiro Plan estratéxico da Confederación.
Este era o terceiro debate despois de ter abordado outros
temas como a participación, a contribución nos barrios e
pobos, e a participación e o liderado nas organizacións.
"As persoas con discapacidade que teñen máis necesidades de
apoio teñen dereito a opinar e tomar decisión: temos que buscar espazos para que o fagan"

Escanea co teu móvil este código QR e accede!

INFO XXI
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Dispoñible unha nova convocatoria do Servizo de
Respiro Familiar

Xa tedes dispoñible a documentación necesaria para solicitar o Programa de respiro familiar 2021 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 na contorna
familiar da persoa con discapacidade intelectual, evitando así a súa inclusión en programas de maior custe económico e social. O Programa tamén prevé situacións de crise familiar ou persoal, favorece dinámicas familiares e de
parella normalizadas, e evita o desarraigo e deterioro das familias, favorecendo a inclusión no medio e a solidariedade cidadá para coas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
Entra en www.fademga.org e infórmate!

Federación e entidades benefícianse dos Programas
de Cooperación da Xunta de Galicia
Durante o 2020, tanto Federación como entidades puideron incorporar novos
traballadores para desenvolver programas e mellorar a atención directa ás persoas con discapacidade intelectual e as súas familias, todo elo grazas á convocatoria do mes de xullo de “Axudas e subvencións para o fomento do emprego a
través dos programas de cooperación” onde 9 traballadores se incorporaron a
FADEMGA e un total de 84 incorporáronse ás distintas entidades federadas.
A esta convocatoria uniuse a de outubro, que nos permitiu a contratación de 2
axentes de Emprego e unha unidade de apoio.
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Preguntas frecuentes sobre a vacinación da Covid-19
en lectura fácil

FADEMGA Plena inclusión Galicia ven de adaptar a lectura fácil o “Plan Galego de Vacinación fronte á COVID-19”, co
obxectivo de facer accesible dita información ás persoas con maiores dificultades de comprensión.
O documento explica a que persoas vacinarán primeiro ou en que consiste a vacina e inclúe respostas a preguntas
frecuentes como: por que é importante vacinarse? é obrigatorio vacinarse? ou, ten efectos secundarios a vacina? Así mesmo,
dito documento foi revisado polo grupo de validadores con
discapacidade intelectual da Federación para garantir que a
información fose axeitada para persoas con diferentes niveis de
comprensión lectora.

Queres descargar o folleto
sobre as vacinas?

A lectura fácil é unha metodoloxía para crear documentos máis
fáciles de entender, que beneficia a todas as persoas, pero é
aínda máis necesaria para persoas con dificultades de comprensión como as persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento, persoas maiores con deterioro cognitivo ou
persoas con problemas de saúde mental.
Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia e a Confederación
Plena inclusión España, vimos reclamando ao Goberno que
publique información adaptada para todas as persoas, especialmente en casos como os referidos á saúde e o exercicio de
dereitos, pois a información é a chave para poder acceder a
moitos outros dereitos básicos.
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Escanea co teu móvil este código QR e accede!
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Unha alumna do noso Servizo de Emprego e Formación, logra
unha das prazas de Adif destinada en exclusiva para o colectivo
Ana Asegurado Arias estaba a piques de
cumprir 4 anos no seu posto de traballo
en Decathlon, pero o seu soño era
conseguir aprobar unhas oposicións.
Con este obxectivo levaba anos na árdua
tarefa de compaxinar estudios e traballo, un esforzo que acaba de ter a súa
merecida recompensa coa consecución
dunha das prazas que ADIF ofertaba en
exclusiva para o colectivo de persoas
con discapacidade intelectual.
Concretamente, Ana foi merecedora da
praza de ADIF na cidade de Oviedo,
onde se trasladará próximamente coa
súa familia para comezar unha nova e
ilusionante etapa, na que esperamos
continuar acompañándoa.

Imaxe de Ana Asegurado ao carón do seu preparador laboral

Moita sorte Ana!

Nace o primeiro programa de TV accesible ás persoas con
discapacidade intelectual e protagonizado por elas
Froito da colaboración entre Plena inclusión España e Servimedia, nacía o pasado 9 de marzo,
‘Planeta Fácil TV’, o primeiro programa de televisión presentado, adaptado e pensado para as
persoas con discapacidade intelectual con maiores dificultades de comprensión.
Trátase dun proxecto ambicioso que ten como
principal obxectivo chegar a centos de miles de
persoas que non atopan espazos informativos
comprensibles. Neste grupo están as persoas con
discapacidade intelectual e aquelas con dificultades de comprensión: algunhas persoas maiores e
outras con baixo nivel de alfabetización.

Os presentadores da nova canle de TV, Eva Expósito e Simón
Marco

“Dende o noso movemento asociativo, onde defendemos os dereitos das persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento e as súas familias, parécenos moi importante crear espazos informativos que respecten a accesibilidade cognitiva”, explica Maribel Cáceres, líder con discapacidade intelectual e membro da Xunta Directiva de
Plena inclusión España. “É fundamental porque a accesibilidade cognitiva é un dereito que abre a opción de optar
ao resto dos dereitos, ao coñecemento da contorna e á aprendizaxe”, remarca Cáceres.
Este espazo televisivo, financiado pola Fundación ONCE e que terá unha periodicidade mensual, ten como presentadores a Eva Expósito e Simón Marco, dous mozos con discapacidade intelectual que foron seleccionados entre
outros 70 que participan en entidades de Plena inclusión.
INFO XXI
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A Rede estatal de irmáns/as e cuñados/as de Plena
inclusión estrea comunidade virtual na que compartir
experiencias

Se por algo se caracteriza o noso Movemento Asociativo é por ser amplo e diverso, formado por diferentes grupos de persoas unidas na causa da defensa de
dereitos das persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento. De entre todos estos grupos,
sen dúbida un dos máis puxantes é o da Rede de
irmáns e cuñados/as un colectivo entusiasta e cheo
de iniciativas.
Precisamente, unha destas últimas iniciativas é a
posta en marcha dunha comunidade en Facebook,
ligada ao perfil de Plena inclusión España, que nace
co firme propósito de servir de espazo de comunicación e intercambio de experiencias que axuden a
mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
A estrea da comunidade virtual vese acompañada
dun vídeo no que familiares, membros desta Rede de
Plena inclusión, animan a unirse a outros irmáns/ as,
cuñados/ as de persoas con discapacidade intelectual
ou do desenvolvemento.
De momento e a pesar de que acaban de empezar,
este perfil xa conta con case 200 seguidoras e seguidores que poden atopar nesta rede social un lugar
onde compartir as súas vivencias a través de mensaxes, fotos ou vídeos.
O grupo tamén busca converterse nun espazo de referencia ao que poidan acudir familiares para coñecer
propostas formativas, actividades, encontros, etc.
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Tal e como explican na súa primeira mensaxe:
“Convidámoste a que nos sigas, a que comentes, a
que propoñas, a que te unas a outras iniciativas, que
preguntes e repreguntes, a que cuestiones, que compartas, pero sobre todo, a que esteas aquí connosco
e formes parte desta nova aventura”.
A Rede irmáns/as e cuñados/as é un grupo numeroso, con ata 5 comisións de traballo e un grupo de
voceiros a través do que se canalizan as súas iniciativas. En Galicia fai anos que vimos apostando por estes grupos que sen dúbida xogan un papel esencial á
hora de garantizar un relevo xeracional nas entidades, polo que vos convidamos a participar nesta iniciativa e compartir os vosos intereses e experiencias!
:: Crear novos grupos de irmáns/as e cuñados/as
No caso de que non contedes con este tipo de grupo
na vosa entidade, dende FADEMGA poñemos á vosa
disposición a “Guía para a creación de grupos de
irmáns e irmás nas asociacións”, que vos pode orientar sobre os pasos a seguir para fomentar este tipo de
unións na vosa entidade.

Descarga a guía
escaneando o QR!

FADEMGA Plena inclusión Galicia

“Mil Millóns de Voces”, unha campaña para visibilizar aos
case 1500 millóns de estudantes afectados pola
COVID-19

Visibilizar aos máis de 1500 millóns de estudantes de todo o mundo que se quedaron fóra das aulas dende que fai
máis dun ano comezase a pandemia da COVID-19: este é o obxectivo co que nace “Mil Millóns de Voces” unha
iniciativa da Campaña Mundial pola Educación (CME) liderada en España por Axuda en Acción, Educo, Entreculturas
e Plan International, coa que queren denunciar que a pandemia está a agravar os retos para cumprir co ODS4 e
garantir unha educación equitativa, inclusiva e de calidade para todas as persoas, ademais de solicitar ao Goberno
que priorice o financiamento público da educación.
Se xa antes da COVID-19 había 258 millóns de nenos, nenas e adolescentes en todo o mundo sen escolarizar, a
irrupción da pandemia non fixo senón agravar estas cifras. Calcúlase que, no momento máis complicado da primeira
onda, entre marzo e abril de 2020, o peche de centros educativos afectou a case o 90% da poboación estudantil do
mundo. Isto equivale a case 1500 millóns de estudantes cuxo dereito á educación foi vulnerado, e máis de mil millóns de voces cunha historia que merece ser escoitada.
Sobre a campaña “Mil Millóns de Voces”
A través de materiais de sensibilización e actividades de mobilización, “Mil Millóns de Voces” busca concienciar á
poboación ao redor da importancia de defender a educación como ferramenta fundamental para que ninguén
quede atrás na recuperación fronte á crise social, económica e sanitaria xerada pola COVID-19.
Un momento clave da campaña consistirá na Semana de Acción Mundial pola Educación. Do 23 ao 30 de abril, organizaranse mobilizacións sociais en máis de 124 países para esixir un adecuado financiamento que asegure o cumprimento do Obxectivo de Desenvolvemento Sostible 4, sobre o dereito á educación.
Financiamento para asegurar o dereito á educación
Se non se toman medidas urxentes, o impacto da pandemia seguirá empeorando a situación das persoas e comunidades máis vulnerables do mundo. A UNESCO, UNICEF e o Banco Mundial estiman que a COVID-19 podería deixar
sen escolarizar a 24 millóns máis de estudantes.
Para impedir que as peores previsións cúmpranse, asegura Miriam Torán, portavoz da CME, “é fundamental que os
Gobernos se comprometan coa mellora e o incremento no financiamento público da educación como ben público
global. Esiximos ao actual Goberno que siga traballando para destinar o 0,7% da Renda Nacional Bruta á Axuda Oficial ao Desenvolvemento, así como dedicar un 20% á educación”.
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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

