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

A exposición “CapacitARTE” levou
o traballo de FADEMGA Plena
inclusión Galicia e das súas
entidades á Xunta

A nova conselleira de Politica Social, Fabiola García
Martínez, inauguraba o pasado mes de xullo a mostra de FADEMGA Plena inclusión Galicia e das súas
entidades, no marco do proxecto “CapacitARTE. Así
somos. Así o facemos’, que se puido ver no espazo
da pirámide do edificio da Xunta de Galicia en San
Caetano. A exposición amosou unha vintena de fotografías e textos explicativos que reflicten o día a día
do colectivo, así como das actividades e programas
dalgunhas das nosas entidades como Pascual Veiga,
Aspas, San Francisco, Aspavi, Juan XXIII, Aspadeza,
Aspnais, Aspanane e Special Olympics,
O presidente da Federación, Eladio Fernández, fixo
un repaso polas diferentes áreas que aparecen
reflexadas na exposición, poñendo en valor
algunhas das máis descoñecidas como a atención a
reclusos e exreclusos con discapacidade
intelectual dentro ou fora do cárcere, a necesidade
de traballar pola visibilización social das persoas con
maiores necesidades de apoio, o traballo que se
desenvolve no eido do envellecemento, o respiro
familiar e mesmo a diversidade sexual, ou a
importancia para o colectivo do deporte e do ocio a
través de actividades de Special Olympics.
INFO XXI
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Na súa intervención quixo tamén agradecer a
CERMI e Xunta esta iniciativa, “puiden ver casi
todas as presentacións anteriores, e soamente
podo decir que para nós é unha honra poder
estar aquí representados, xunto ao traballo das
entidades compañeiras do Cermi Galicia, tan
imprescindible como inspirador para todos”.

Pola súa banda, a directora xeral de Maiores e
Persoas con Discapacidade Fabiola Martínez,
trasladou o seu recoñecemento polo labor da
Federación, que “destaca pola súa dedicación
infinita ás persoas con discapacidade intelectual e
ás súas familias e pola especificidade dos servizos
que presta a través de profesionais moi cualificados”. Así mesmo, o seu traballo “non só mellora
a calidade de vida dos usuarios, senón que é
capaz de concienciar á cidadanía e institucións de
que os atrancos e as barreiras só existen nas
nosas cabezas”, engadiu a directora xeral.

A campaña “CapacitARTE”, que se está a
desenvolver nas instalacións de San Caetano,
consiste na realización de exposicións monográficas sobre os servizos e proxectos que levan a
cabo cada unha das entidades que conforman o
Cermi-Galicia. O obxectivo, é dar visibilidade ás
persoas con discapacidade, ao mesmo tempo
que o movemento asociativo pode contar dunha
maneira máis exhaustiva o traballo diario dos
profesionais en prol do colectivo de persoas con
discapacidade intelectual e familias.
4
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SERGAS e FADEMGA Plena inclusión Galicia dan inicio ao
Proxecto “Aténdeme-Enténdeme”
Trátase dunha iniciativa pioneira na nosa comunidade, que aposta por que sexan as propias persoas con
discapacidade intelectual as que transmitan as súas necesidades ao profesionais sanitarios

O pasado 26 de setembro daba comezo o
proxecto colaborativo entre o SERGAS e
FADEMGA Plena inclusión, que apostará pola
mellora da comunicación coas persoas con discapacidade intelectual no ámbito socio sanitario.
Este proxecto nacía despois de que o conselleiro
de Sanidade, Jesús Vázquez, e o presidente de
FADEMGA Plena inclusión Galicia, Eladio Fernández Pérez, asinaran o pasado mes de maio un
convenio para o desenvolvemento de actividades
de sensibilización e mellora da comunicación coas
persoas con discapacidade intelectual no
sistema sanitario público galego.
Grazas a esta colaboración, materializouse o
Programa “Aténdeme-Enténdeme”, a través do cal

son as propias persoas con discapacidade
intelectual as que transmiten aos equipos de
Atención Primaria as súas necesidades e
características propias, propoñendo ademáis
ferramentas para mellorar as habilidades dos
profesionais na comunicación con este colectivo.
Despois da presentación no centro de saúde de
Carballo así como na así como no Salón de Actos
da Consellería, o Programa chegará aos Centros
de Saúde de Viveiro, Burela, Lalín, Coia (Vigo),
Carballiño, Pontevedra, Porriño e Fontiñas
(Santiago) á espera de que novos centros de saúde se interesen por esta iniciativa e así poder seguir ampliando a información aos profesionais
dos dispositivos sanitarios de toda Galicia.

Novas axudas para o noso Servizo de Información e Orientación Laboral
na provincia de Pontevedra
O Servizo de Información e Orientación Laboral de FADEMGA Plena inclusión Galicia en Pontevedra, ven
de recibir novas axudas por parte do Concello de Vigo e da Deputación pontevedresa. Por parte do
Concello vigués, a delegación recibiu no mes de agosto un total de 1300.00€ grazas á "Subvención a entidades e asociacións de carácter social, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades da área dos
Servizos Sociais no ano 2018. Por outra banda, a Deputación de Pontevedra, concedeu un total de
4.500,00€, como parte da "Subvención dirixida a entidades sen fin de lucro para actuacións no ámbito
dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude na provincia de Pontevedra no ano 2018"
Dúas axudas que sen dúbida seguirán a ser un apoio importante para a prestación do noso servizo de
emprego e formación nesta provincia.
INFO XXI
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#CadaFamiliaImporta
Os vindeiros 19, 20 e 21 de outubro, Madrid acollerá o Encontro de
Familias de Plena inclusión, un espazo onde tódalas familias de
persoas con discapacidade intelectual poderán reclamar os seus
dereitos e que tamén contará cun espazo reivindicativo da man do arte,
grazas á colaboración do artista galego José Freixanes.
Organizado en colaboración con Plena inclusión Madrid como unha gran Feira das
Familias, este Encontro vai dirixido a familiares do Movemento Asociativo de Plena
inclusión en toda España: pais, nais, avós, avoas, irmáns e irmás, todos aqueles que
queiran vivir tres días de intercambio sobre os temas que preocupan ás familias de persoas
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
O encontro estará protagonizado por diferentes relatorios, entre eles un obradoiro sobre
Familias do Movemento Asociativo de Plena inclusión, elaborado a partir dos resultados da
xornada “Escoitando voces familiares” celebrado en Madrid o pasado 7 de xuño.
A vicepresidenta de FADEMGA Plena inclusión Galicia, Carmela González -que dinamizará
un dos relatorios da xornada- animou durante o ano a tódolos familiares galegos a formar
parte deste gran encontro, “pois a participación é a base para que xuntos, podamos ter
maior impacto social e conseguir máis e mellores logros para os nosos familaires con
discapacidade intelectual”
Familiares das Comisións estatais de Familia de Plena inclusión, xunto a dirixentes e
profesionais, levan xa varios meses organizando dinámicas nas que compartiron o traballo
das comisións, e identificaron a diversidade de perfís de familias de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. Con todo iso, estableceron unha serie de compromisos e retos de futuro que servirán para nutrir o encontro.
:: ACTIVIDADES DESTACADAS
O domingo 21 de outubro, os familiares do encontro e todos os cidadáns e cidadás terán a
oportunidade de participar nun acto lúdico no que reivindicaremos xuntos a inclusión das
familias de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

Neste acto simbólico, derrubaremos as barreiras que nos impiden camiñar cara ao futuro
como familias, e construír xuntos un camiño cara á inclusión. Será a culminación dun
proceso de participación de familias de toda España, que participarán en distintos talleres
impulsados polas federacións de Plena inclusión en cada comunidade autónoma.
Este proceso de preparación, así como o desenvolvemento do propio acto, estará
dinamizado polo artísta José Freixanes, e conta coa colaboración de Fundación SEUR.
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“Ola a todos.
O meu nome é José Freixanes, e quero construír coa vosa axuda e colaboración unha obra
que dea a coñecer ao público, en xeral, as inquietudes e os problemas que forman parte da
gran familia que constitúe Plena inclusión.
Trátase de facer unha obra efémera na que participamos todos. Primeiro, pintando as caixas
que recibichedes seguindo as instrucións que se vos dan nelas. Aí quedarán as pegadas das
vosas mans e unha frase que vos inquiete, vos preocupe e que queirades manifestar para o
seu coñecemento.
Despois, con todas estas caixas, construirase un gran muro simbolizando a separación que
existe entre nós e unha sociedade que non sensibiliza ben os problemas que nos afectan.
Finalmente, entre todos e todas, converteremos o muro en camiño, ao mesmo tempo que se
leeremos algunhas das frases que vós puxéchedes nas caixas.
Deixamos desta maneira constancia do fácil que pode ser destruír os muros cando hai
vontade para facelo.
Entendo que esta obra é importante para todos nós, polo que supón na comunidade de
intercambio na participación, pola contribución para facer xuntos e pola necesidade de
darnos a coñecer e facer consciente á nosa sociedade da importancia da existencia dunha
organización como Plena inclusión.
Sempre, coas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas
familias”

INFO XXI
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O apoio activo:
Creando oportunidades para a
participación de persoas

Os apoios son importantes para
case todas as persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento.
A discapacidade destas persoas
vese modulada polo nivel de
apoios, é dicir, que cantos máis
apoios teñan na súa contorna, a
súa discapacidade acarreará
menos dificultades.

ble, de centrarse en cada
persoa respectando as súas
propias decisións.

No caso das persoas con necesidades máis complexas, estes
apoios convértense nun aspecto
fundamental no desenvolvemento persoal e a inclusión social.

Os motivos que avalan esta
investigación e aplicación de
novas metodoloxías dánnolos os
datos: segundo o estudo do
proxecto Todos Somos Todos —
realizado recentemente por
Plena inclusión e INICO
(Universidade de Salamanca)—,
unha de cada tres persoas con
grandes necesidades de apoio
considera que os apoios que
recibe son insuficientes (34%).

Por iso, nos últimos anos, Plena
inclusión comezou a explorar e
a aplicar diferentes metodoloxías de apoio dirixidas a estas
persoas con máis necesidades e
que tratan, na medida do posi-

Un exemplo claro é o das
persoas que presentan dificultades para comprender ou
expresarse mediante a linguaxe:
só un 3,8% utiliza algunha
axuda técnica para poder falar
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de maneira comprensible, e
pouco máis do 35% recibe
apoios para comprender o que
din os demais.
Esta carencia de comunicación é
un aspecto crave para a
exclusión e a falta de oportunidades.
Outro aspecto moi importante é
o da institucionalización. En
Europa case un millón de
persoas con discapacidade
reside en grandes institucións.
Delas a maioría teñen algunha
discapacidade intelectual. Só en
España, 16.591 persoas con
discapacidade severa e
profunda residen neste tipo de
centros.

Unha destas novas metodoloxías baseadas na planificación centrada na persoa, é a de Apoio Activo.
Trátase dun modelo de traballo que busca mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento mediante a promoción da súa participación en actividades do día a
día, de forma que poidan ter experiencias e relacións significativas.
O reto desta metodoloxía é que as persoas de apoio, a través das súas interaccións con estas persoas,
logren maiores niveis de implicación e participación das mesmas nas súas propias vidas. A clave desta
metodoloxía radica na forma de expor os apoios, porque para moitas persoas con grandes
necesidades a diferenza entre inclusión e exclusión estriba en «como se fan as cousas»: se poden
decidir ou se deciden por elas, se poden participar ou seguen sendo persoas pasivas en aspectos
importantes da súa vida

Unha de cada tres persoas con
grandes necesidades de apoio
considera que os apoios que
recibe son insuficientes (34%)
A experiencia de BATA
Unha destas entidades implicadas na pilotaxe de
Apoio Activo é BATA, entidade membro de
FADEMGA Plena inclusión Galicia.
A coordinadora do Servizo de Día desta organización, Mónica Santos, cóntanos como se implicaron
e en que consistiu esta pilotaxe: «en primeiro lugar
a nosa asociación debía cumprir unha serie de
requisitos, como traballar con metodoloxías de
Planificación Centrada na Persoa, utilizar o Apoio
Conductual Positivo, ter algún tipo de sistema de
calidade…, ademais tivemos que enviar documentos que acreditasen o uso das devanditas
metodoloxías (rexistros, protocolos, plans, etc.)».
A pilotaxe en BATA partiu dunha formación inicial
tras a que decidiron que podería ser unha
ferramenta moi relevante para xerar cambios positivos nas persoas e os equipos. «Por iso —continúa
Mónica—, encargámonos de formar aos nosos
profesionais e escollemos a 8 persoas con grandes
necesidades de apoio para que participasen nunha
avaliación na que observamos a súa día a día
durante dúas semanas para poder recoller
información sobre participación activa e as súas
actividades máis significativas.
Tras iso establecemos no equipo que accións
tiñamos que levar a cabo tendo en conta os
resultados desa observación.

mos sobre todo o feedback positivo, e comezamos
a utilizar rexistros de Apoio Activo».
Mónica tamén nos ofrece a súa opinión sobre a
aprendizaxe que tiveron neste proceso: «creo que é
importante que asumamos que o noso papel de
apoio ou acompañamento a estas persoas é
fundamental: como falamos, o que dicimos, como
xeramos un bo ambiente etc. está nas nosas mans,
e pode marcar a diferenza entre que esa persoa
teña un bo ou mal día.
Debemos ser conscientes diso e actuar en
consecuencia, sempre é moito máis fácil e divertido
facer as cousas nun ambiente positivo e non custa
nada.
O cambio de como os profesionais se dirixen ás
persoas, refórzanas ou presentan as actividades
para motivar a participación, ten unha consecuencia directa no seu benestar emocional, xa que se
mostran máis activas á hora de participar e iso
inflúe directamente na súa inclusión, desenvolvemento persoal e en definitiva na súa calidade de
vida».
Mónica afirma que teñen pensado que chegue a
máis profesionais e persoas: «aínda que non
pechamos nin un número concreto nin proceso a
seguir, si pensamos que todas as persoas que
teñan algún tipo de responsabilidade deberían
coñecer e utilizar as ferramentas de Apoio Activo».

O proceso de aplicación destas accións e medidas
levámolo a cabo con 8 profesionais do noso
servizo de adultos e unha familia, no que destacaINFO XXI
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Un exemplo de Apoio Activo
BATA decidiu mostrarnos o exemplo dunha familia na que existen situacións difíciles e para a que a
metodoloxía de Apoio Activo pareceulles –por unha banda–, unha ferramenta ideal para empezar a empoderar á nai e facerlle consciente dos progresos que pode xerar no seu fillo. E por outro, tamén para
cambiar a forma na que o pai se dirixía ao seu fillo, aspecto que estaba a xerar moita ansiedade no neno.

Esta persoa é un neno de 7 anos diagnosticado
cun Trastorno do Espectro do Autismo ( TEA). Ata
agora non desenvolveu o linguaxe pero comunícase adecuadamente a través dun sistema de
pictogramas. Está escolarizado nun colexio
ordinario no que participa en todas as actividades
que propón o centro. A familia fai todo o posible
para que o neno participe no seu día a día,
enchendo a súa vida dunha chea de experiencias
(colexio ordinario, piscina, parques, concertos…)
que posteriormente o neno demanda a través do
seu cartafol de comunicación. O neno non
presenta problemas de conduta, pero a familia
conta que depende do adulto para realizar a
maior parte de actividades da súa rutina diaria.
En primeiro lugar, en BATA tiveron unha reunión
coa familia para coñecer as súas preocupacións e
os obxectivos que estaban interesados en traballar co seu fillo. Tras iso, decidiron seleccionar
dous obxectivos que non conlevasen trastornar a
rutina da familia e puidesen mellorar a calidade
de vida do neno e a súa familia:
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Ducharse de forma autónoma.
Poñer a lavadora de forma autónoma.
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Tras a reunión, BATA informou á familia de como
se ía a realizar o Apoio Activo.
Fixo unha sesión formativa xeral e outras tres de
feedback á familia (tras a realización de ambas
as actividades). Cabe resaltar que o feedback
deuse en sesións por separado.
O reforzo foi clave para crear unha relación
positiva entre pai e fillo e ofrecer pautas concretas
de actuación á nai reforzando os aspectos que
realizara correctamente.
A día de hoxe, a familia informa as persoas de
apoio de BATA que o neno, unha vez que ve na
axenda diaria que toca (poñer a lavadora ou
ducha), diríxese ao lugar onde se realizan ditas
actividades e realiza todo correctamente sen o
apoio do adulto (só baixo a supervisión ou algún
apoio puntual). O máis positivo é que a nai viu
como conseguiu melloras no seu fillo o que lle
deu forzas para exporse novos obxectivos. A
familia está contenta cos resultados de Apoio
Activo e comentan que lles parece unha boa
forma de visualizar os avances do seu fillo. Cabe
resaltar que se utilizou moito o feedback para
traballar aspectos que non estaban relacionados
cos obxectivos pautados e que isto fixo que a nai
se mostre cada vez máis colaboradora nas
sesións.

Xa podes consultar o informe extraordinario “A
accesibilidade en Galicia”

O presidente do Parlamento e a Valedora do Pobo presentaron este informe no que urxen a que as
Administracións cumpran coa nova Lei de Accesibilidde
Este informe urxe ás Administracións a "cumprir" a
Lei 10/2014, do 3 de decembro de accesibilidade, á vez que reclama que "con urxencia, se acelere o proceso" de aprobación do Plan de
Accesibilidade da Xunta.
Na súa elaboración participaron 30 persoas das
organizacións ASPADEZA, JUAN XXIII, ASPNAIS,
PAI
MENNI,
CHAMORRO,
AMIPA,
ASPANAEX, ASPRONAGA así como da propia
federación.
Durante a presentación do documento, a valedora
do Pobo, Milagros Otero, urxía a "cumprir" a Lei
de Accesibilidade mediante a adaptación das infraestruturas públicas ás necesidades das persoas
con diferentes discapacidades, á vez que pediu á
Xunta que "resolva os atrasos" na lista de espera
de valoración e revisión das discapacidades.
Así o expresou durante a presentación do informe,
en compañía de representantes de diferentes

colectivos que conforman o CERMI Galicia, entre
eles, FADEMGA Plena inclusión Galicia.
A valedora apelou a "avanzar" en dous aspectos:
"en conquistar o paradigma do deseño universal"
dos edificios, para garantir a igualdade de acceso
a todas as persoas, e en "adaptar as
infraestruturas" xa construídas.
Ademais, aos concellos pediulles que sexan
"dilixentes" na adxudicación das obras e que cren
"suficientes" prazas de aparcadoiro para persoas
con discapacidades e así "garantir a plena
accesibilidade".
Este informe xa está dispoñible para a súa
consulta e descarga tanto na web do Parlamento
de Galicia como a través da nosa web:

www.fademga.org

INFO XXI
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Máis de 3.500 persoas con discapacidade intelectual,
presentáronse ás oposicións convocadas polo Ministerio de
Facenda
Das 279 prazas convocadas, 23 delas irán parar a Galicia.
FADEMGA Plena inclusión Galicia prestou apoios durante todo o proceso, e técnicos da federación
acompañaron aos opositores a Madrid para realizar as probas.

Co fin de cubrir prazas de emprego público en toda España, o Ministerio de Facenda e Función Pública,
convocaba 279 postos de persoal laboral fixo na Administración do Estado, modalidade de Axudante de
Xestión e Servizos Comúns (Ordenanza), dirixidos a persoas con discapacidade intelectual.
235 persoas con discapacidade intelectual gaelgas, marcharon cara Madrid para facer fronte a esta
proba, para a que levaban meses formándose a través de FADEMGA Plena inclusión Galicia. Os
aspirantes optan a conseguir algunha das 23 prazas que se convocan para Galicia, 13 de las na provincia
de A Coruña (nas localidades de Ferrol, Santiago e Coruña), 2 na cidade de Lugo, 2 en Ourense e 6 en
Pontevedra (nas localidades de Pontevedra, Vigo e Marín).
:: Apoios integrais para facilitar a inserción laboral do colectivo

Durante o proceso de preparación, a
federación facilitou formación de cara
a preparación deste exame pero
tamén ofreceu apoio aos opositores
en todo o proceso; desde a formalización da solicitude até a presentación
de alegacións a listas ou a documentación referida á formación e
experiencia de cada aspirante para o
concurso ademais de acompañalos
ao lugar onde se realizaron os
exames o pasado 22 de setembro.
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Voluntarios e profesionais participaron no noso curso
sobre "O Voluntariado en Plena inclusión"
FADEMGA asomouse novamente ao mundo do voluntariado, grazas ao curso sobre
“O voluntariado en Plena
inclusión", financiado a través
da Consellería de Política
Social.
Durante 2 días, Silvia Muñoz,
responsable da Área de Voluntariado en Plena inclusión abordou o voluntariado
no proxecto común de Plena
inclusión; a "Calidade Plena
inclusión" no voluntariado; a
importancia da ética; ou as
funcións e xestión do servizo
no voluntariado, entre outros
aspectos que nos poden axudar a coñecer de preto o sector do voluntariado.

Durante o curso, tivemos a sorte de contar con profesionais chegados
dende as entidades de Aspnais, Aspanas, Pai Menni, Aceesca, Aspas,
Agasfra e FADEMGA.

Este Nadal... Respiro Familiar!
Novidades fresquiñas!
Temos nova quenda do Servizo de Respiro Familiar, esta vez... moi navideña!
Do 27 ao 30 de decembro, ímonos a Alvarella a celebrar as Festas de Nadal. O prazo para solicitalo
estará aberto ata o 30 de novembro (consulta na túa entidade).
Entre os beneficios que aporta este tipo de servizo, cabe destacar o feito de que facilita a permanencia no
entorno familiar da persoa con
discapacidade intelectual,
evitando así a súa inclusión en
programas de maior custe
económico e social.
O Programa tamén prevé
situacións de crise familiar ou
persoal, favorece dinámicas
familiares e de parella normalizadas, e evita o desarraigo e
d e t e r i o r o d a s f am i l i a s ,
favorecendo a inclusión no
medio e a solidariedade
cidadá para coas persoas con
discapacidade intelectual e do
desenvolvemento.
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100.000 persoas incapacitadas en España poderán votar nas
próximas eleccións
A Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados deu luz verde ao texto definitivo sobre a reforma da
Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeneral, mediante a cal se activará o dereito ao voto de 100.000 persoas
inhabilitadas para o mesmo por sentenzas de modificación da súa capacidade.
Con esta reforma, a Cámara atende unha demanda histórica de organizacións da discapacidade como
Plena inclusión, e avanza no cumprimento da Convención da ONU sobre Dereitos de persoas con
discapacidade ratificada por España.

Se todo sae segundo o previsto, as autonómicas
andaluzas do 2 de decembro pasarán á historia
como as primeiras eleccións nas que poderán
votar todos os cidadáns maiores de idade no noso
país, sen distinción.
A Comisión Constitucional do Congreso dos
Deputados aprobou o texto definitivo da reforma
da LOREG, mediante a cal se habilitará para
exercer o seu dereito ao sufraxio a 100.000
cidadáns que foran eliminados do Censo como
consecuencia de sentenzas xudiciais de
modificación da súa capacidade de obrar.
Finalmente, o texto incluirá tanto o recoñecemento
a estas persoas do sufraxio activo (voto) como o
pasivo, é dicir, a posibilidade de exercer cargos
públicos presentándose a candidaturas electorais.
O próximo día 18 pasará ao Pleno do Congreso e
tras iso ao Senado para a súa aprobación definitiva.
O 8 de febreiro do ano pasado, Plena inclusión,
CERMI e Down España, reivindicaron o dereito ao
voto nunha concentración fronte ao Tribunal
Constitucional. Nela, unha nai e unha persoa con
discapacidade, leron un Manifesto por este dereito
en representación de todas as persoas con disca-

pacidade intelectual ou do desenvolvemento.
Persoas como Adolfo Barroso, que hai tan só uns
meses recuperou o seu dereito ao voto tras unha
loita de varios anos.
Adolfo conta que é a primeira vez que vai poder
votar “porque a única vez que o tentei con 18 anos
deime conta de que non estaba nas listas e non
podía”. Alégrase desta reforma, “sobre todo ao
pensar que non vai haber máis xente que pase
polo mesmo”, un proceso que cualifica de “lento e
canso, con moito papelorio e visitas aos xulgados”.
Adolfo, como o seu compañeiro Javier Krag, que
saíu hai pouco na prensa nacional reivindicando o
seu dereito, tivo que pasar por un exame no que
lle preguntaban cousas como “cal era a velocidade
da luz ou quen era Catalina a Grande”.
Cristina Paredero, membro da Xunta Directiva
Estatal de Plena inclusión -en nome do Grupo de
Apoio á Dirección desta organización-, afirmou
que esta aprobación “é unha gran noticia para
miles de persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento”, xa que “é un dereito
constitucional e humano elixir os líderes que che
representen en política, e un dos nosos moitos
dereitos que foron vulnerados”.
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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

