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 e o
Parlamento colaboran na
inclusión laboral de persoas con
discapacidade intelectual

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel
Anxo Santalices Vieira, e o presidente da Federación Galega de Asociacións a favor das Persoas con
Discapacidade Intelectual ou do Desenvolvemento
(FADEMGA Plena inclusión Galicia), Eladio
Fernández Pérez, asinaron o pasado 19 de marzo,
un convenio de colaboración orientado ao
desenvolvemento de actividades conxuntas para a
inclusión das persoas con discapacidade intelectual
na Cámara galega.
Este documento fixa o marco xeral de colaboración
entre as dúas entidades para a realización de
actividades que faciliten a adaptación e o
desenvolvemento das funcións que persoas con
discapacidade intelectual puideran prestar na
Administración do Parlamento de Galicia.

O convenio asinado enmárcase na aposta do
Parlamento de Galicia por contribuír á inclusión
laboral das persoas con discapacidade. A sede do
Parlamento de Galicia ven de acoller recentemente
o primeiro exercicio do proceso selectivo convocado
para a provisión dunha praza de ujier reservada
para persoas que acrediten algunha discapacidade
intelectual.
Ademais, unha do oito bolsas para a formación
práctica no Parlamento de Galicia está reservada
para persoas do colectivo.

Entre as posibles medidas a desenvolver ao amparo
deste convenio figura a realización de cursos de
formación específicos, o apoio no proceso de
inserción e adaptación, o seguimento do desempeño da actividade laboral ou a realización de talleres
prácticos para o intercambio de experiencias, dirixidos ao persoal que realice funcións de referencia.
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Presentamos a “Guía xurídica en
lectura fácil”: unha nova ferramenta
para facilitar o acceso á xustiza das
persoas con discapacidade intelectual
O centro de A Banca en Santiago de Compostela, acolleu a presentación da “Guía xurídica
en lectura fácil. Titor e tutelado. Dereitos e obrigas” editada por FADEMGA Plena inclusión
Galicia.
A Guía convértese así nun importantísimo instrumento de información accesible para
facilitar a plena participación das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias
na Xustiza, pois este é un dereito universal ao que todos debemos acceder en igualdade de
condicións.
A presentación desta nova Guía correu a cargo de Manuel Costa Carneiro, Asesor de Programas Educativos da
Consellería de Educación, de Concha Fernández Fernández, Concelleira de Politica Social Diversidade Saúde e
Centros cívicos do Concello de Santiago, así como de
Eladio Fernández Pérez, presidente de FADEMGA Plena
inclusión Galicia.

Durante a súa intervención, o presidente da Federación
quixo destacar a importancia de “explicar nunha
linguaxe de fácil comprensión, diferentes aspectos que
ocupan e preocupan a familias e persoas con discapacidade intelectual como son o dereito ao voto, o dereito á
imaxe, o internamento involuntario, a modificación da
capacidade de obrar ou a responsabilidade civil e
penal.” Igualmente, fixo fincapé na necesidade dunha
maior formación “pois é vital que os axentes xurídicos
dispoñan dos coñecementos necesarios para unha
adecuada asistencia a persoas con discapacidade
intelectual, evitando así a vulneración dos seus dereitos
fundamentais”.
Pola súa banda a Concelleira de Política Social, Concha
Fernández animou a que “tódalas asociacións continuedes esixíndonos aos políticos que estemos aquí para
apoiarvos en iniciativas como estas, que nos fan avanzar
no camiño da igualdade real de dereitos e
oportunidades”.
Durante o acto tamén puidemos contar coas testemuñas
de persoas con discapacidade que falaron da súa
experiencia loitando por recuperar o dereito ao voto así
como da iniciativa pioneira de Plena inclusión Asturias na
adaptación de sentenzas a lectura fácil.
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Máis de 50 persoas con discapacidade intelectual participaron
nos cursos de ordenanza impartidos pola federación
Trátase dunha das acción formativas máis demandadas polo colectivo

Na imaxe, varios dos alumnos que formaron parte do curso realizado na sede de FADEMGA Plena inclusión
Galicia en Santiago de Compostela.
As localidades de Santiago, Vigo, Ourense e
Lugo, acolleron a realización dunha serie de
formacións de Auxiliar de Conserxe, dirixidas a
capacitar ás persoas con discapacidade intelectual
para o posto de ordenanza.
Esta é unha das formacións cada vez máis
solicitada polas persoas con discapacidade
intelectual en procura de emprego. As razóns
polas que se produce esta situación son múltiples.
Trátase dunha das ocupacións máis demandadas
polas empresas ordinarias (non Centros Especiais
de Emprego) cando realizan proxectos de
inclusión laboral con persoas con discapacidade
intelectual.
Ademáis, a de Ordenanza é a ocupación máis
ofertada polas distintas administracións públicas
nas convocatorias e emprego público reservadas
en exclusiva para persoas con discapacidade
intelectual.
Estas convocatorias da Administración Xeral do
Estado e das Administracións das CCAA, en
especial da Xunta de Galicia, realízanse desde
2011 (2016 na Xunta de Galicia) son como
Persoal Laboral Fixo e os seus procesos selectivos
inclúen un concurso de méritos, que valoran a

experiencia laboral e a formación en ocupacións
relacionadas, como pode ser a de Auxiliar de
Conserxe.
En FADEMGA Plena inclusión Galicia sabemos
que unha acción específica destas características
mellorará a competencia profesional, o proceso
de procura de emprego e as posibilidades de
inclusión sociolaboral das persoas con discapacidade intelectual, de aí a necesidade de priorizar
este tipo de formacións que facilitan a incorporación das persoas con discapacidade intelectual ao
mercado de traballo ordinario.
Todos os cursos contaron cunha duración de 180
horas, e neles participaron máis de 50 persoas
con discapacidade intelectual das catro provincias
galegas
Esta acción formativa executouse no marco do
Programa Operativo de Inclusión Social e da
Economía Social cofinanciado polo Fondo Social
Europeo e a Fundación ONCE e no marco do
Programa Operativo de Emprego xuvenil
cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a
Fundación ONCE.
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A discapacidade intelectual chega ao Parlamento galego
En palabras do presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia, Eladio Fernández, “o Parlamento de
Galicia é a casa de todos os galegos e por iso queremos que as persoas con discapacidade intelectual
tamén estean representadas alí”
Máis de 200 persoas con discapacidade intelectual
de toda Galicia participaron o pasado 10 de marzo
no primeiro exame para o posto de uxier que o
Parlamento de Galicia convoca en exclusiva para
este colectivo.
En palabras de Eladio Fernández, presidente da
Federación Galega de Asociacións de persoas con
discapacidade intelectual “en FADEMGA Plena
inclusión conseguimos un reto polo que levamos
moitos anos loitando: que as persoas con
discapacidade intelectual poidan presentarse ás
oposicións para funcionarios públicos.
Logramos que se reserven prazas en exclusiva para
o colectivo e esperamos que se sigan producindo
avances
importantes,
como
as
recentes
convocatorias que veñeen de facer públicas o
SERGAS e o Ministerio de Facenda”.
O presidente da Federación tamén quixo destacar a
gran representatividade de FADEMGA á hora de
preparar aos aspirantes a esta praza de uxier “das
200 persoas con discapacidade intelectual que se
presentarán o sábado ao exame do Parlamento,
159 persoas confiaron na nosa Federación para
prepararse, pois saben que en FADEMGA Plena
inclusión traballamos co obxectivo de potenciar as
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habilidades de cada persoa con discapacidade
intelectual”.
O Parlamento únese así a esta corrente iniciada o
ano pasado pola Xunta de Galicia, cando se
realizaba o primeiro exame de oposicións á
Administración
pública
galega
reservada
exclusivamente a persoas con discapacidade
intelectual, e onde participaron máis de 400
persoas con esta discapacidade.
Igualmente, desde FADEMGA Plena inclusión
esperamos poder colaborar co Parlamento á hora
de prestar apoio no proceso de inserción e
adaptación efectiva ao posto de traballo e á
contorna
laboral
dos
traballadores
con
discapacidade intelectual.
Ademais, levaremos a cabo un seguimento do
desempeño da actividade laboral que incluirá
formación
continua
en
competencias
instrumentais, transversais e laborais para este
colectivo.

Un paso máis para conseguir a igualdade de
oportunidades para tódalas persoas.

O emprego público reforza a súa aposta pola discapacidade
intelectual
As dúas novas convocatorias publicadas polo Ministerio de Facenda a nivel estatal e polo SERGAS a
nivel autonómico, supoñen novas oportunidades laboráis para un colectivo históricamente excluido do
acceso ao mercado de traballo.
Trátase dun dereito recollido na “Convención da ONU sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade”, sendo España un dos países que o adoptou para o seu ordenamento xurídico interno.

O Ministerio de Facenda e Función Pública ven de publicar no
Boletín Oficial do Estado unha
nova convocatoria de oposicións
de emprego público na modalidade de reserva para persoas
con discapacidade intelectual.

inclusión laboral das persoas con
discapacidade intelectual nas Administración Públicas, un dereito
polo que a nosa federación leva
máis de 10 anos traballando, en
estreita
colaboración
coas
administracións.

En total, convócanse 279 prazas
para cubrir o posto de axudante
de xestión e servizos comúns
(ordenanza) da Administración do
Estado en toda España, 23 delas
en Galicia.

:: Un dereito que se fai
realidade

En concreto: 8 en Coruña, 4
Ferrol, 1 en Santiago
Compostela, 2 en Lugo, 2
Ourense, 1 en Marín, 3
Pontevedra e 2 en Vigo.

en
de
en
en

A esta convocatoria súmase a
feita polo SERGAS, cun total de
30 prazas de celador en Galicia.
Dúas novas convocatorias que
supoñen un forte impulso para a

A igualdade de oportunidades no
acceso ao emprego público das
persoas
con
discapacidade
intelectual, constitúe unha das
principais
reivindicacións
de
FADEMGA Plena inclusión Galicia
polo que a reserva de prazas
nesta nova convocatoria supón
un paso especialmente relevante
para a inclusión do colectivo.

países que o adoptou para o seu
ordenamento xurídico interno.
Dende a federación, continuaremos a prestar apoios nas 4
provincias a todas aquelas
persoas que queran acceder a un
dos postos que ofrece a Administración, facilitando formación
para os exames e prestando
apoio aos opositores en todo o
proceso; desde a formalización
da solicitude ata a presentación
de alegacións a listas ou a
documentación
referida
á
formación e experiencia de cada
aspirante para o concurso.

Trátase dun dereito recollido na
“Convención da ONU sobre os
Dereitos das Persoas con Discapacidade”, sendo España un dos
INFO XXI
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Falamos coa responsable de Accesibilidade
Cognitiva de Plena inclusión

A accesibilidade cognitiva é a característica das contornas, procesos, actividades, bens, produtos, servizos,
obxectos ou instrumentos que permiten a fácil comprensión e a comunicación. Tamén pode ser de
utilidade a definición adaptada a lectura fácil que Plena inclusión Madrid realiza no seu Dicionario Fácil:
"característica que teñen as cousas, os espazos ou os textos que fai que os entendan todas as persoas”
A accesibilidade cognitiva é importante para todos: quen non se perdeu nun hospital ou quen non atopou
dificultade para entender unha lei? Pero é especialmente importante para as persoas con dificultades de
comprensión como as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. Para elas, é
fundamental porque abre a porta a todos os dereitos como o dereito á cultura, a educación, a saúde ou o
emprego. Se o transporte urbano fose máis fácil de entender, usaríano máis. Cando hai libros adaptados,
lemos máis.
Para coñecer máis en profundidade as implicacións da accesibilidade cognitiva, falamos nesta entrevista
con Olga Berrios, responsable do Programa de Accesibilidade de Plena inclusión Confederación.
Por que é imprescindible para unha persoa con discapacidade intelectual que a contorna na que se move
sexa comprensible?
Gústanos dicir que a accesibilidade é un “dereito chave”. A accesibilidade abre a porta a outros dereitos.
Sen accesibilidade, redúcese o resto dos nosos dereitos á cultura, á educación, ao emprego, á saúde, etc.
Se non entendo como funciona un colexio electoral, un programa político ou a papeleta para votar,
vulnérase o meu dereito ao voto porque non teño a suficiente información para votar correctamente.
Como pode condicionar unha contorna que non sexa accesible a inclusión real dunha persoa con discapacidade intelectual?
Condiciona dunha forma radical: as persoas somos menos autónomas. Por exemplo, hai persoas que non
acoden ou que acoden menos ao hospital porque non saben ir, porque teñen que ir acompañadas ou
porque non entenden ao persoal sanitario.
8
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Se non entendo as obras de teatro ou non sei
chegar ata o lugar onde se celebra o espectáculo, e
dependo doutras persoas para facelo, as miñas
oportunidades de acceder á cultura redúcense, ou
directamente non existen.
Que é o que inflúe para que unha contorna sexa
máis accesible (a nivel cognitivo) que outra?
A principal influencia somos as propias persoas, a
nosa formación e a nosa actitude, xa que somos
apoios naturais. Temos que saber como apoiar a
persoas con dificultades de comprensión e, sobre
todo, como facer as nosas contornas máis comprensibles.

“A accesibilidade abre a porta a
outros dereitos.
Sen accesibilidade, redúcese o
resto dos nosos dereitos á
educación, ao emprego...”

A partir de aí, podemos fixarnos en moitos aspectos
en cada contorna. Por exemplo, necesitamos obter
información fácil de entender desa contorna por
teléfono ou por internet. Tamén podemos estudar e
mellorar como se orientan as persoas desde o
principal medio de transporte á contorna. A partir
de aí, pódense analizar as actividades fundamentais. Por exemplo, se a contorna é unha biblioteca,
podemos analizar como solicitar información, como
obter o carné, como consultar o catálogo, como
buscar un libro nos estantes ou como pedir
prestado un libro.
Teremos que fixarnos nos sinais, a información que
nos dan as persoas, se os procesos se entenden…
Moitas federacións e entidades xa realizan análises
de contornas e propoñen melloras. A Rede de Accesibilidade, composta por responsables de accesibili-

dade das federacións membro de Plena inclusión,
está a traballar nunha metodoloxía conxunta sobre
como se avalían contornas que publicaremos este
ano.
Na túa opinión, cales son os aspectos máis urxentes
nos que é necesario incidir para garantir a
accesibilidade cognitiva?
Para empezar, necesitamos que a lexislación estatal
incorpore o termo accesibilidade cognitiva de forma
explícita e que se realice desenvolvemento normativo. Existen moitas pautas sobre como debe ser
unha contorna accesible para persoas en cadeira
de rodas, pero non hai nada sobre como construír
un edificio accesible cognitivamente ou como
realizar un programa de televisión fácil de
entender, por exemplo.
Tamén necesitamos máis recursos para investigar,
formar e realizar proxectos. Temos moito que facer.
Crees que a accesibilidade cognitiva aínda é unha
gran descoñecida para a maioría da sociedade?
Si, cando falamos de accesibilidade, as persoas
adoitan pensar en accesibilidade física. Ás veces,
tamén lembran a accesibilidade sensorial. A accesibilidade cognitiva é a gran descoñecida, aínda que
todo o mundo enténdea e reivindícaa cando a
coñece, xa que todas e todos nos perdemos
algunha vez, tivemos dificultades para ler un
documento ou necesitamos apoio nun traballo ou
nunha actividade nova.
Coñeces exemplos ou boas prácticas a seguir en
materia de accesibilidade cognitiva?
Si, máis de cen! En 2017 organizamos en Cáceres
un Congreso Estatal de Accesibilidade Cognitiva.
Presentáronse 108 experiencias na web do Horto
das Ideas (http://elhuertodeideas.org/experienciasaccesibilidade), das que se expuxeron 20 durante o
congreso.
FADEMGA Plena inclusión Galicia é autora dunha
delas: un libro sobre a accesibilidade nos museos
galegos.
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A exposición CapacitArte continúa a amosar o traballo das
entidades do CERMI Galicia

A exposición CapacitARTE, promovida polo CERMI Galicia segue a acoller novas entregas
mensuais da serie de fotografías que plasman a realidade das entidades sociais que
defenden ás persoas con discapacidade física e intelectual, entre elas FADEMGA Plena
inclusión Galicia.
“O obxectivo é que os logros que se acadan cada día non queden relegados a un
segundo plano, senón que se perciban con toda a importancia que teñen. A Consellería
de Política Social avoga por seguir estreitando a colaboración coas entidades e sumando
esforzos para multiplicar os resultados" afirmou o titular autonómico, quen finalizou a súa
intervención agradecendo ás entidades o seu labor, así como o do CERMI Galicia e o do
resto das entidades que o conforman, "non só por poñer en marcha este ciclo de exposicións, senón polo seu traballo de sensibilización coa sociedade para que esta siga
avanzando no recoñecemento da valía das persoas con discapacidade".
As últimas series fotográficas
correspondéronse co traballo que
ven realizando a ONCE e
COGAMI na nosa comunidade.
A quenda de FADEMGA Plena
inclusión Galicia chegará no mes
de xullo, cunha serie de imaxes
que recollerán o traballo da
federación en diversos ámbitos
como o emprego, o apoio á vida
independente, ás persoas con
discapacidade intelectual con
grandes necesidades de apoios ou
a loita polos dereitos da mulleres.
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Santiago acollerá en abril a 1ª Xornada de Clubs de
Lectura Fácil

Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia poñemos en marcha a 1ª Xornada de Clubs de Lectura Fácil,
unha iniciativa coa que pretendemos visibilizar a importancia de adaptar a información e a cultura para
que esta sexa accesible a todas as persoas.
Durante esta xornada -que terá lugar o próximo 27 de abril no Hotel Congreso- teremos a oportunidade
de coñecer a importancia de eliminar as barreiras cognitivas para garantir que as mensaxes e a información que ofrecemos sexan comprendidas polo conxunto da cidadanía.
Tamén coñeceremos experiencias e boas prácticas sobre accesibilidade cognitiva, sobre lectura fácil e mesmo sobre os novos clubs de lectura que tanto se están a estender nos últimos anos a través de entidades e
bibliotecas da nosa contorna.

Asistimos ao V Seminario sobre Xestión Policial da Diversidade
Profesionais de FADEMGA Plena inclusión xunto a outras entidades do Terceiro Sector participaron
neste Seminario
O pasado 25 de xaneiro, asistimos en Fuenlabrada
(Madrid), ao V Seminario Nacional sobre Xestión
Policial da Diversidade. Este Seminario foi organizado
pola Plataforma pola Xestión Policial da Diversidade e
dirixido á multiplicidade de profesionais públicos e do
Terceiro Sector, interesados na mellora da xestión da
diversidade social polos Servizos Policiais e as
Administracións con competencia en materia de
Seguridade Pública.
Plena inclusión tivo unha presenza activa nesta cita coa
súa intervención no primeiro panel no que falaron de
"A atención policial ás persoas con discapacidade
intelectual: o manual de procedemento elaborado
conxuntamente por Unijepol e Plena Inclusión", coa
participación de Berta González Antón, coordinadora
técnica de Plena inclusión; Jordà Vives Rodríguez,
formador en acceso á xustiza de Plena inclusión e
Pedro Calderón Rodríguez, xefe da Policía Local de
Villanueva de la Serena e Presidente de Plena inclusión
Estremadura, entre outros compoñentes da mesa,
moderada por Inés de Araoz Sánchez-Dopico, asesora
xurídica de Plena inclusión España.
INFO XXI
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O movemento asociativo volcouse coa celebración do Día da
Muller
- Invisibilidade social, maior violencia e malos tratos, máis desemprego e peores condicións laborais,
esterilizaciones forzadas… as mulleres con discapacidade intelectual teñen aínda máis razóns para saír á
rúa a reivindicar os seus dereitos por unha igualdade efectiva.
- En FADEMGA Plena inclusión Galicia contamos cun programa de Muller encargado de ofrecer formación
e capacitación para empoderar a estas mulleres e previr situacións de desigualdade e malos tratos. O
programa promociona o liderado das persoas con discapacidade intelectual, entre elas as mulleres, co fin
de que reivindiquen os seus propios dereitos.

En España, as mulleres con discapacidade intelectual seguen sendo un colectivo invisible, que vive formas
diversas de discriminación que se agravan respecto das do resto de mulleres: no fogar e a educación, no
emprego, como vítimas de malos tratos e violencia de xénero, da esterilización forzada, da incomprensión
e a falta de acceso aos mecanismos de denuncia e prevención… Ademais, sofren falta de oportunidades
para participar en organizacións e actividades dirixidas a mulleres, tanto na comunidade, como nas súas
propias asociacións.
A través do noso Programa de Muller, en FADEMGA Plena inclusión Galicia ofrecemos apoio a estas
mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, co fin de que poidan tomar conciencia dos
seus dereitos e estar capacitadas para previr e, no seu caso, denunciar situacións de discriminación.
Con motivo do Día Internacional da Muller, en FADEMGA Plena inclusión Galicia fixemos un chamamento
á participación de todas as mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento nos diferentes
actos, concentracións e manifestacións convocados polos colectivos feministas o 8 de marzo.
A igualdade entre mulleres e homes é un dos principios xerais (art. 3) que inspiran a Convención da ONU
sobre dereitos das persoas con discapacidade, da que España é un dos Estados asinantes. No seu artigo 6,
afirma que estes Estados Partes deben recoñecer “que as mulleres con discapacidade están suxeitas a
múltiples formas de discriminación e, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que poidan gozar
plenamente e en igualdade de condicións de todos os dereitos humanos e liberdades fundamentais”.
Ademais, no artigo 8, establécese o compromiso de “loitar contra os estereotipos, os prexuízos e as
prácticas nocivas respecto das persoas con discapacidade, incluídos os de xénero ou idade, en todos os
ámbitos da vida”. Por último os artigos 16 e 17 falan da “protección contra a explotación, a violencia e o
abuso” e de salvagardar “a integridade persoal” tanto física como mental.
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Os máis pequenos aprenden as fortalezas
da diversidade

A escola é un alicerce fundamental para formar cidadáns solidarios e comprometidos coa diversidade que os rodea.
Co obxectivo de que os máis pequenos coñezan de preto as implicacións da discapacidade e se eduquen na inclusión
e a diversidade, persoas con discapacidade intelectual e profesionais de FADEMGA Plena inclusión Galicia impartiron
unha serie de charlas no colexio Compañía de María, dentro do marco das xornadas "Eu podo, o teu podes...
podemos" que organiza o centro educativo e que este ano tivo como lema "A diferenza crea a beleza".
Estas actividades ofrecen aos alumnos a oportunidade de experimentar na súa propia pel os problemas cos que se
atopan as persoas con discapacidade intelectual no día a día, tomando conciencia das barreiras que a nosa
sociedade pon a este sector da poboación para desenvolverse en igualdade de oportunidades en todos os ámbitos
sociais (educativo, laboral...), e para sensibilizalos e formalos no respecto á diversidade.

Entre os obxectivos das charlas, destaca o fomento de actitudes, valores e comportamentos de empatía, valorar o
potencial de cada persoa, facerse conscientes da importancia do esforzo de superación e fomentar a colaboración,
apoio e axuda mutua das persoas que nos rodean para o avance persoal e social.
Trátase do cuarto ano consecutivo no que Compañía de María e FADEMGA Plena inclusión Galicia colaboran nesta
actividade destinada a promover unha educación inclusiva. Este é sen dúbida un dos maiores retos que a comunidade
educativa ten por diante: promover un modelo educativo que perciba a diversidade como unha parte máis da
realidade humana.

A nova aplicación da renda non permite ás persoas contribuíntes
marcar a “X Solidaria”
As ONG piden ás persoas contribuíntes que presten especial atención cando confirmen a súa renda a través da
aplicación para móbiles, creada pola Axenda Tributaria, e que comproben se teñen marcado o recadro 106 de
Actividades de Interese Social.
As organizacións sociais fan esta chamada ás persoas contribuíntes porque esta nova aplicación non admite modificacións. É dicir, se as persoas contribuíntes queren marcar a casa 106 de Actividades de Interese Social non poden
facelo a través desta APP, teñen que rectificar o seu borrador no programa Renda Web. As ONG alertan desta
situación que, inevitablemente, supoñerá un aumento no número das persoas que non marcan ningún recadro. Esta
medida influirá directamente nas persoas que este ano presenten a súa renda por primeira vez porque, por defecto,
cando revisen o seu borrador, non aparecerán signados ningún dos recadros.
A Plataforma de ONG de Acción Social, entidade que coordina esta campaña, manifestou a súa preocupación á
Axencia Tributaria ante esta situación para que estableza as actualizacións que sexan necesarias que permitan ás
cidadás e cidadáns expresar a súa vontade de marcar a “X Solidaria” antes de confirmar a súa renda mediante esta
nova APP.

14

INFO XXI

Santiago López Noguera, reelixido Presidente de
Plena inclusión
O pasado 12 de xaneiro a Xunta Directiva de
Plena inclusión abriu un proceso de presentación
de candidatos para a Presidencia de Plena
inclusión, e hoxe a Asemblea Extraordinaria da
organización elixiu de novo a Santiago López
Noguera para ocupar este cargo.
Tamén foron reelixidos como Vicepresidentes,
Mario Porto (Presidente de Plena inclusión
Comunidade Valencia) e Juan Pérez (Presidente
de Plena inclusión Castela e León), quen
acompañará a López Noguera nesta nova
andaina.
Como Secretario continuará Carlos Esteban
(Presidente de Aspanies-Plena inclusión Melilla) e
José Ruiz (representante de Plena inclusión
Castela A Mancha na Xunta Directiva), como
tesoureiro.
Ademais, hai unha nova vicepresidencia de
asuntos internacionais que ocupará Toña Fortuño, representante de Plena inclusión Navarra.
A candidatura de Santiago López Noguera
céntrase no papel da familia como orientación
prioritaria do movemento asociativo de Plena
inclusión. Tamén na aposta pola plena representación das persoas con discapacidade intelectual;
garantir a sustentabilidade da Plena inclusión España e as súas federacións autonómicas; e no logro de novas vías de financiamento reforzando a articulación e
cohesión das entidades de Plena inclusión.
Ademais, López Noguera ten como obxectivo aumentar a presenza de Plena inclusión nas institucións e
ampliar a súa capacidade de reivindicación fronte á Administración, e quere ter unha maior presenza nas
federacións, co fin de coñecer de primeira man as súas necesidades e inquietudes e poder afrontalas desde
un proxecto común.
Por último, entre as súas prioridades tamén está a acción conxunta coa tres entidades nacionais membro de
Plena inclusión: a Asociación Empresarial para a Discapacidade (AEDIS), Special Olympics e a Asociación
Española de Fundacións Tutelares ( AEFT), fortalecendo e impulsando a súa misión nos seus respectivos
ámbitos de actuación; continuar impulsando o 5 Plan Estratéxico de Plena inclusión; e preparar no ano
2020 un novo Congreso da organización:’ Toledo 20’.
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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

