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 Sergas colaborará na promoción de actividades de
sensibilización e mellora da comunicación coas persoas
con discapacidade intelectual

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña,
e o presidente de FADEMGA Plena inclusión
Galicia, Eladio Fernández Pérez, asinaron o
pasado 2 de maio, un convenio de colaboración
para o desenvolvemento de actividades de
sensibilización e para a mellora da comunicación
coas persoas con discapacidade intelectual no
sistema sanitario público galego.

En base a este convenio, as actuacións a desenvolver son dunha banda, a difusión de vídeos entre os
profesionais do Servizo Galego de Saúde (Sergas) e
a colocación de carteis da campaña de sensibilización Prepárate para entenderme nos centros de
saúde e hospitais da rede sanitaria pública galega
e, doutra banda, a realización do programa
Aténdeme-Enténdeme, a través do cal persoas con
discapacidade intelectual transmitirán aos equipos
de Atención Primaria en visitas programadas as
súas necesidades e características propias e
proporán algunhas ferramentas para mellorar as
habilidades dos profesionais na comunicación con
este colectivo.

O Sergas comprométese a poñer a disposición de
FADEMGA as instalacións e os medios axeitados
para do desenvolvemento das actividades do
programa Aténdeme- Enténdeme, así como para a
difusión dos materiais gráficos e audiovisuais da
campaña Prepárate para entenderme.
Pola súa banda, FADEMGA comprométese á
formación das persoas con discapacidade
intelectual e dos familiares que van realizar as
visitas aos centros de saúde; o deseño e
elaboración dos carteis e vídeos de sensibilización
da campaña Prepárate para entenderme así como
os consentimentos e autorizacións preceptivas para
uso e cesión das imaxes.
O convenio de colaboración asinado entre o Sergas
e FADEMGA Plena inclusión Galicia estará vixente
ata o 31 de decembro deste ano, aínda que poderá
prorrogarse por un ano máis.
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"LEMOS XUNTOS"

Os clubs de lectura fácil de Galicia
reivindican a accesibilidade cognitiva

En palabras de Eladio Fernández, a lectura fácil é unha porta para “acceder á información,
á formación e á capacitación, posibilitando que as persoas con discapacidade intelectual
poidan desenvolver as súas potencialidades cognitivas, afectivas, emocionais, sociais e
creativas.”
Editoriais recoñecidas como Kalandraka, SM, Editorial Galaxia ou Santillana participaron
neste encontro, xunto a autores e entidades que traballan na promoción e adaptación da
lectura fácil como método para facer accesible a información e a cultura a todas as
persoas.
O pasado mes de maio, máis de 100 persoas
reuníronse para reivindicar a importancia de eliminar
as barreiras cognitivas para garantir que as mensaxes
e a información sexan accesibles ao conxunto da cidadanía, no que supuxo o primeiro encontro de clubs de
lectura fácil organizado por FADEMGA Plena inclusión
Galicia.
Durante o encontro, coñecemos experiencias e boas
prácticas sobre accesibilidade cognitiva, lectura fácil e
mesmo sobre os novos clubs de lectura que tanto están
a crecer nos últimos anos a través de entidades e
bibliotecas da nosa contorna, e a colaboración entre
editoriais e asociacións como BATA e a editorial
Kalandraka, Galaxia con JUAN XXIII, ou a editorial SM
coa edición da colección de Lectura Fácil del Barco de
Vapor.
O presidente de FADEMGA Plena inclusion Galicia,
Eladio Fernández, tamén quixo recalcar o importante
papel das bibliotecas públicas e bibliotecas escolares
na promoción de espazos de lectura fácil para as
persoas con discapacidade intelectual e animou ás
editoriais a facer unha aposta por este tipo de
materiais adaptados e poder así aumentar de maneira
progresiva o catálogo de títulos dispoñibles.
Igualmente, destacou que o acceso á información en é
un dereito recoñecido pola Convención dos Dereitos
das Persoas con Discapacidade da ONU así como na
Lei 10/2014 do 3 de decembro de accesibilidade de
Galicia, onde se fai referencia por primeira vez na
nosa comunidade á necesidade de ter en conta a
lectura fácil para mellorar a información nos espazos
públicos ou a sinalización en edificios entre outros.
4
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A linguaxe accesible e a necesidade de derrubar barreiras,
protagonizan a xornada sobre acceso á Xustiza

A falta de tempo para explicarse, a linguaxe excesivamente técnica ou a falta dunha información clara e en
termos que poidan comprender son algunhas das barreiras que se atopan as persoas con discapacidade
intelectual cada vez que inician algún procedemento xudicial.
Este foi o punto de partida da xornada “Persoas con discapacidade intelectual e acceso á Xustiza”
organizada por FADEMGA Plena inclusión Galicia co obxectivo de explicar as principais barreiras coas que
conta o colectivo á hora de acceder á Xustiza e propoñer diferentes iniciativas que axudarían a facilitar este
procedemento. A valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, reivindicou durante a súa intervención, que a
xustiza sexa "máis próxima" aos cidadáns e que a linguaxe utilizada nas sentenzas sexa "máis fácil" para
ser entendida por todos. Sobre este aspecto, a valedora tamén explicou que "as persoas con discapacidades non necesitan máis dereitos que as persoas que non teñen discapacidades, pero precisan máis
axudas".
De igual modo, Juan José Martín Álvarez, director xeral de Xustiza, coincidiu coa valedora e comentou que
a "verdadeira igualdade" pasa por facer desaparecer as desigualdades. Pola súa banda, a vicepresidenta
de FADEMGA Plena inclusión Galicia manifestou que o tema desta xornada "non é unha reivindicación, é
unha loita que se empezou hai tempo" e revelou como obxectivo que "se tome conciencia das barreiras" ás
que se enfronta este grupo e incidiu en que os profesionais da xustiza son "actores esenciais" para
conseguir mellorar as condicións deste sector para as persoas con discapacidade.
:: Información máis accesible
Respecto do dereito á información accesible, o director xeral de Xustiza prometeu á federación que se
traducirán os documentos xudiciais ao galego, aos que se poderá acceder pola plataforma online. Con
estes pasos, perséguese o obxectivo da creación de documentos xurídicos de fácil lectura. O concelleiro de
Educación tamén quixo facer referencia ás dificultades ás que se enfronta este grupo cunha frase de
Einstein: "é máis fácil romper un átomo, que rematar un prexuízo".
A xornada contou entre os relatores con persoas con discapacidade intelectual que explicaron en primeira
persoa e desde unha perspectiva práctica, as condicións de vulnerabilidade ás que se enfrontan ao longo
dun proceso xudicial e animarán a profesionais do sector para sensibilizar a compañeiros sobre a
necesidade de abordar con urxencia esta problemática. O fin último é avanzar cara á igualdade de
condicións, promovendo a eliminación de barreiras.
INFO XXI
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2ª Xornada sobre Saúde Mental e Discapacidade Intelectual
Expertos galegos abordaron no Hospital da Costa as implicacións da atención socio sanitaria a este
colectivo: as súas necesidades e os obxectivos que están por diante para mellorar a calidade de vida
destas persoas.

O Hospital da Costa de Burela acolleu a segunda
xornada sobre "Saúde Mental e Discapacidade
intelectual" organizada conxuntamente pola asociación ASPANANE e FADEMGA Plena inclusión
Galicia. Declarada de Interese Sanitario pola
Consellería de Sanidade, a xornada supón un foro
de reflexión e debate sobre a atención sanitaria das
persoas con discapacidade intelectual, ao tempo
que axuda a sensibilizar e informar sobre as
implicacións de ter unha discapacidade intelectual
con enfermidades mentais asociadas.
A inauguración da xornada estivo presisida por
Maria José Cortés Canay, directora executiva do
Hospital da Costa de Burela, Cristina Abadés
Martinez, Xefa Territorial da Consellería de Política
Social, Sonsoles López Izquierdo, deputada
provincial na área económica e social da
Deputación de Lugo, Alfredo Llano García,
Alcalde de Burela, Alfonso Villares Bermúdez,
alcalde do Concello de Cervo e Eladio
Fernández Pérez, presidente de FADEMGA Plena
inclusión Galicia, entre outros.
Durante a súa intervención o presidente da
federación falou sobre as dificultades ás que fan
frente estas persoas con discapacidade intelectual e
enfermidade mental asociada, “Trátase dunha
circunstancia que reduce aínda máis a capacidade
4
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da persoa para actuar de forma independente na
comunidade. Ademais, esta circunstancia pode
supoñer que a persoa necesite unha atención máis
intensa, maiores necesidades de apoio, e incluso
pode provocar que a súa calidade de vida diminúa
se os problemas psiquiátricos non son diagnosticados e tratados.”
Igualmente, incidiu en que “a presenza dunha
enfermidade mental non só afecta á persoa con
discapacidade intelectual: afecta á súa familia e ós
profesionais dos centros aos que acode, que en
ocasións teñen que afrontar e solventar condutas
que fan que a seguridade da propia persoa ou dos
demais corra perigo. De aí a necesidade de
desenvolver accións que contribúan á calidade de
vida de todos os grupos de interese.”
Esta xornada sobre saúde mental e discapacidade
intelectual celebrouse por segundo ano consecutivo
no Hospital da Costa de Burela, coa participación
de importantes profesionais da rama sanitaria
como Javier Blanco Blanco (Psiquiatra do Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense), Luis
Docasar Bertolo (Xefe de Servizo de Psiquiatría da
Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI)
Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras) ou Marc
Martín López (Psicólogo e representante comercial
de PSIOUS) entre outros.

Irmáns e cuñados reúnense nunha xornada de convivencia, co
obxectivo de animar á participación

Baixo o lema, “Dinamizando o noso movemento
asociativo”, a Comisión de Irmáns e cuñados de
FADEMGA organizou a súa 2ª Convivencia Formativa.
Dous días de confraternización co obxectivo de
intercambiar experiencias, onde se abordararon
diferentes aspectos de interese para os familiares como
a importancia da participación na vida asociativa ou a
necesidade de comunicar ben e estar presentes na vida
dos nosos familiares con discapacidade.
Carmela González Lagarón, Moisés Lamigueiro e o
dinamizador Brais Fernández, foron os conductores das
xornadas, que se celebraron en Padrón.
:: Os irmáns e cuñados, un papel cada día máis
relevante
Ser irmán ou cuñado/a dunha persoa con discapacidade intelectual, é unha circunstancia complexa na que
afecto e responsabilidade van unidas. Por elo, os familiares das persoas con este tipo de discapacidade precisan apoio, información e vías de participación nas organizacións que os representan, co fin de manter e de
fomentar unha estrutura de axuda.
A través destas xornadas de convivencia, FADEMGA
Plena inclusión Galicia quere aportarlles un espazo onde poder formarse sobre temas de interese para eles,
así como apoialos na implicación e no traballo en prol
da visibilización do colectivo.
INFO XXI
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ESCOLA DE PENSAMENTO LIBRE: espazo de diálogo
para cidadáns con e sen discapacidade intelectual

“O pensamento libre ensina a compartir ideas, sentimentos,
valores e soños”
María Dolores Portela é unha das persoas que facilitan a aprendizaxe nas escolas de pensamento libre de
FADEMGA Plena Inclusión Galicia.
Oito entidades asociadas en FADEMGA asumen esta iniciativa, que comparten persoas con e sen
discapacidade.
Existe a posibilidade dunha escola onde se pense con liberdade e onde quen ensinen sexan persoas con
discapacidade intelectual. Con esa idea de partida, dende FADEMGA Plena inclusión Galicia estamos a
promover desde o ano pasado o Proxecto Pensamento Libre. «Temos encontros e aulas en oito entidades
e celebramos unha reunión conxunta dunha tarde cada mes, na Casa das Asociacións de Benestar Social
de Salgueiriños. A de xuño foi unha xornada de convivencia diferente, na área recreativa de Chaián.
Retomaremos as actividades despois do verán pois temos programación até final de ano», esclarece María
Dolores Portela, técnica de acción social de FADEMGA Plena inclusión, que coordina este encontro.
En Chaián estivo tamén Manuel Seoane, técnico de FADEMGA, e Jesús Merino, da Asociación Filosofía
para Nenos, quen tamén participa nestas sesións. «Actualmente están a participar 28 persoas; 17 delas
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, 10 de apoio e un familiar. Están representadas oito
entidades: Aspas de Santiago, Juan XXIII de Pontevedra, Aspanaex de Vigo, Chamorro de Narón, San
Xerome da Guarda, Aspronaga da Coruña, Fundación Eu Son de Burela e Aceesca do Porriño». Este é un
programa que se financia con fondos procedentes do IRPF. «O pensamento libre ensina a compartir ideas,
sentimentos, valores e os soños; considera que soñar debería ser un dos dereitos humanos fundamentais»,
indica.
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Esta iniciativa naceu en Valencia e o ano
pasado foi asumida por FADEMGA Plena inclusión
en Galicia, momento no que comezamos a organizar nesas asociacións aulas e sesións de diálogo:

«O primeiro gran obxectivo xeral deste proxecto é
romper a cadea do estigma aínda persistente en
moitos ámbitos coas persoas con discapacidade
intelectual. Despois, as sesións insisten en ensinar a
pensar por un mesmo, sentir e expresar o que
sentimos, dialogar e compartir, recoñecer os
valores da persoa, e tamén filosofar sobre cuestións
que se valoran como esenciais para calquera ser
humano, de aí a presenza de Merino», manifesta.

“O Pensamento Libre

considera que soñar debería
ser un dos dereitos
humanos fundamentais”
Son, acrecenta, «escolas de pensamento libre,
entendidas como escolas de diálogo e de cidadanía
compartida. Nestas escolas non hai fracaso escolar
e facilitan o desenvolvemento das potencialidades
do alumnado, con sistemas pedagóxicos humanistas, democráticos e inclusivos».

Facer preguntas, saber escoitar, saber dialogar,
coñecer as emocións e aprender unha boa xestión
das mesmas, practicar técnicas de equilibrio e de
benestar emocional ou desenrolar a empatía, son
algúns dos contidos que se tratan.
A maiores abordan dilemas morais, traballan coa
Declaración Universal dos Dereitos Humanos ou a
Constitución, debaten temas de interese social «e
tamén se tenta promover unha actitude filosófica
que cuestiona, analiza conceptos, descobre
supostos e presuposicións ou investiga as implicacións e as consecuencias de defender unha idea».
O método que utilizan «contempla cuestións que
interesan ás persoas que participan, para as que
procuran respostas de forma conxunta e cooperativa a través do diálogo», matiza. Tamén se alicerzan
na filosofía do americano Mathew Lipman, quen
formulou a filosofía do desenvolvemento «e o
equipo docente é só facilitador da aprendizaxe e do
descubrimento das potencialidades», salienta
Dolores.
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“Plena Saude”: unha xornada para adquirir hábitos de
vida saudables e previr enfermidades

O pasado 25 de maio, celebrouse a 2ª Xornada “Plena Saúde” onde diferentes
profesionais ofreceron ós asistentes estratexias e ferramentas para o coidado da saúde,
promovendo asi a responsabilidade e autonomía das persoas con discapacidade
intelectual, pois trátase dun colectivo que normalemente presenta un maior grao de
vulnerabilidade e un menor grao de protección fronte a diversas patoloxías que poden
aparecer na súa vida.
Unhas veces porque non dispoñen dos mesmos sistemas de alerta que os demais, sexa
por falta de información ou por falta de capacidade para percibilas como tal. E outras
porque carecen de autonomía e iniciativa para responder a esa alarma, para acudir a
solucionala e para por en marcha as solución axeitadas.
Esta vulnerabilidade increméntanse cando se inicia o proceso de envellecemento, que en
persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento tende a presentarse de
forma máis prematura e con máis rapidez que na poboación xeral.
Todo elo fai necesaria a posta en marcha de xornadas como “Plena saúde”, que nos axudan e dan ferramentas para adquirir hábitos de vida saudables e previr posibles
enfermidades.
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A Xunta activa a primeira bolsa de emprego temporal
específica para persoas con discapacidade intelectual

A Xunta de Galicia vai activar por primeira vez unha bolsa de emprego temporal reservada para persoas
con d iscap acid ad e
intelectual. O
p raz o d e inscrición
comez ab a o p asado 28 de xuño e estará aberto ata o 15 de xullo. As persoas que se apunten nesta lista poderán traballar
nas consellerías con contratos temporais.

Os postos que ocuparán están específicamente adaptados para persoas con discapacidade intelectual. Así,
a Xunta explicou que utiliza esta lista para cubrir vacantes, facer substitucións e reforzar os servizos
públicos. Os aspirantes á bolsa teñen que cumprir un requisito: ser admitidos nas oposicións que se convocaron en 2016 para a categoría de ordenanza do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta. A puntuación
que conseguiron os candidatos que superaron o primeiro exercicio da oposición será valorada como
"mérito".
:: Unha reivindicación histórica da nosa federación.
Desde FADEMGA Plena inclusión Galicia
aplaudimos este novo paso da Xunta na
integración laboral do colectivo de persoas
con discapacidade.
A creación de listas de contratación temporal
foi unha das principais reivindicacións da
nosa Área de Emprego e Formación, que
hoxe por fin se materializa nesta iniciativa que
abrirá un pouco máis o mercado laboral a un
colectivo historicamente excluído do acceso
ao emprego.
Á dereita, imaxe da toma de posesión dunha
das persoas con discapacidade intelectual que
conseguiu acceder a un posto laboral fixo a
través das oposicións reservadas para persoas
con discapacidade intelectual.
INFO XXI
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As familias: protagonistas do ano en Plena inclusión,
centran os nosos talleres formativos
A familia é o contexto no que se desenvolve gran parte da vida da maioría das persoas e resulta
fundamental para o crecemento e o benestar de todos os seus membros.
Hai unha serie de factores que son comúns a todas as familias: o seu benestar emocional, a boa relación
entre familiares, a saúde, a organización e habilidades dos pais, a acomodación da familia, a inclusión e
a participación… todos eles abordáronse nestas xornadas celebradas en Teo.

Dúas xornadas formativas destinadas a mellorar a capacitación de familiares e persoas con discapacidade
intelectual en aspectos como o benestar persoal e familiar ou estratexias para afrontar as situacións de
perdida e duelo foron os principais eixes formativos no mes de maio.
O Hotel Congreso (Teo) acolleu estas sesións, a primeria delas “Ferramentas para a mellora do benestar”
desenvolveuse o sábado día 5, e nela abordáronse distintas estratexias para mellorar a calidade de vida
de familiares e persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento con alteracións da saúde
mental.

A segunda xornada, tivo como obxectivo facilitar apoio ás familias de persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento maiores e/ou en proceso de envellecemento para entender os procesos
de duelo.
:: Formacións centradas na familia
A familia é o maior e máis significativo grupo de referencia para toda as persoas, especialmente cando
falamos de persoas con discapacidade intelectual.
Por elo dende FADEMGA Plena inclusión Galicia non queremos escatimar en esforzos, iniciativas e
oportunidades para outorgarlle a maior cantidade de ferramentas e estratexias que lles permitan
desempeñar da mellor maneira posible todas as accións destinada a mellorar a calidade de vida do
núcleo familiar, e máis concretamente, da persoa con discapacidade intelectual.
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Persoas con discapacidade intelectual toman posesión dos
seus novos destinos laboráis

O Conselleiro de Facenda, D. Valeriano Martínez, presidiu o acto onde 6 persoas con discapacidade
intelectual merecedoras dun posto na Administración tomaron posesión da súa praza. Coa elección dos
seus futuros destinos laboráis culmínase con éxito a primeira etapa dun camiño iniciado en marzo de 2015
coa aprobación da primeira oferta de emprego público con reserva de prazas para persoas con Discapacidade Intelectual. A federación aproveitou este acontecemento para amosar a súa satisfacción polo
desenvolvemento do que foi o primeiro proceso selectivo de emprego público reservado a persoas con
discapacidade intelectual.
:: A Xunta abre un novo camiño de inclusión laboral para o colectivo
Este é o inicio dun novo camiño de solidariedade e
inclusión laboral para as persoas con discapacidade intelectual en todos os ámbitos da sociedade
galega, no que sempre contarán co apoio da
federación para seguir traballando pola inclusión
real e efectiva das persoas con discapacidade
intelectual na administración pública de Galicia.

O presidente de FADMGA Plena inclusión Galicia,
Eladio Fernández, tamén quixo destacar "a implicación do equipo da Dirección Xeral de Función
Pública, que en todo momento entendeu que unha
mera reserva de prazas non era suficiente para
garantir un proceso selectivo inclusivo e respectou e
tivo en consideración as aportacións que se fixeron
desde a Federación á que represento, tendo a
máxima dispoñibilidade e interese para facilitar a
inclusión do noso colectivo á función pública
asistindo a formacións específicas en materia de
Lectura Fácil organizadas pola nosa entidade de
cara a mellorar a calidade dos temarios para
vindeiros procesos selectivos."
INFO XXI
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Profesionais da federación fórmanse en lingua de signos
O curso organizouse co obxectivo de adquirir habilidades básicas en materia de lingua e signos e derrubar
barreiras que nos permitan mellorar a nosa comunicación
Compañeiros da Asociación de
Persoas Xordas de Santiago
impartiron na sede de
FADEMGA Plena inclusión
Galicia un curso sobre Lingua
de Signos, o que supuxo unha
primeira toma de contacto cos
conceptos básicos que nos
permitan comprender o sistema
estructural da lingua de signos
española e deste modo, poder
facer un uso adecuado do
mesmo.
Entre as principais cuestións
que se abordaron no curso
destacou o achegamento que
puidemos facer ás barreiras
Imaxe dos profesionais da federación que asisitron ao curso impartido pola
comunicativas que existen para
Asociación de Persoas Xordas de Santiago
as persas con xordera, así
como as normas reguladoras
dos procesos de comunicación, as falsas crenzas sobre a lingua de signos ou as características sintácticas e
a importancia da expresión corporal e facial. Todo elo a través de exercicios e actividades tanto
individuais como grupais, que nos permitiron realizar reflexións conxuntas e diferentes simulacións de
actividades e situacións cotidianas onde facer uso da lingua de signos.

3 persoas con discapacidade intelectual estiveron a
formarse na ITV de Lugo
Continuamos a nosa colaboración co
proxecto “Son Capaces”, que o pasado mes
de xuño chegou a Lugo, onde 3 persoas con
discapacidade intelectual estiveron a
formarse acompañados dun preparador
laboral, co obxectivo de acceder a un posto
de traballo.
“Son Capaces” é un proxecto a seguir en
materia de resposabilidade social corporativa, que traballa pola integración socio
laboral das persoas con discapacidade
intelectual mediante a metodoloxía de
emprego con apoio, e que permite a estas
persoas mellorar as súas capacidades e
aptitudes no eido laboral.
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FADEMGA Plena inclusión Galicia celebra a súa Asemblea
Xeral repasando un ano de actividades e poñendo a
mirada no futuro

Como caracteriza a cada mes de xuño, FADEMGA Plena inclusión Galicia celebrou a súa Asemblea Xeral
Ordinaria, na que se deron cita os directivos das entidades membro co fin de aprobar a Memoria e
Balance de contas de 2017 así como o Plan de Acción 2018, e poñer a mirada na previsión de actividades
que están por vir.
Accións para a accesibilidade cognitiva, para o empoderamento, autodeterminación e defensa dos
dereitos das persoas en situación de exclusión, envellecemento, novos programas como o de muller…
foron as diferentes actividades desenvoltas durante o 2017 polas que se fixo un intensivo repaso ao longo
da Asemblea, onde tamén se deixou espazo para abordar situacións que están a afectar actualmente ao
colectivo como o impacto no cambio de modelo de financiación do IRPF.
En palabras do presidente, Eladio Fernández, “foi un ano moi positivo, do que me sinto orgulloso,
especialmente por retomar o camiño do entendemento e a colaboración coas Administracións”. Pola súa
banda, a responsable de familias da Federación
Carmela González, quixo animar ás entidades a
participar na Xornada de Familias do 2018 “pídovos
que fomentedes a participación e animedes aos
familiares a involucrarse na vida asociativa. Sabemos
ademáis, que hai moitos irmáns que queren
participar, pero que non contan coa información
necesaria: anímovos a que os apoiedes e lles
fagades chegar a gran cantidade de iniciativas nas
que se poden involucrar”.
Dende a Federación, miramos una ano máis ao futuro, cunha visión compartida que reforza ás familias e
co compromiso ético de transparencia e calidade. Un
ano para reivindicar que cada familia importa
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

