Memoria 2016
Xuntamos esforzos,
construímos futuros
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SAÚDA DO PRESIDENTE
Presentamos nas seguintes páxinas un resumo das principais accións
desenvolvidas pola Federación ASPACE Galicia no ano 2016.
A posibilidade de asinar un Convenio de colaboración coa Consellería
de Política Social, para o mantemento e fortalecemento das
actividades da Federación, permitiu darlle un pulo ao traballo que se
ven realizando dende a nosa entidade a prol das persoas con Parálise
Cerebral.
O ano 2016 o recordaremos por diversos factores:
O traslado a unhas instalacións máis acordes aos obxectivos da
Federación.
A aposta pola comunicación e a sensibilización sobre a Parálise
Cerebral.
O fortalecemento de programas como o de emprego e formación.
O esforzo por mellorar a calidade de vida das persoas con Parálise
Cerebral a través das novas tecnoloxías.
A implicación e unión de todas as entidades da Federación no
desenvolvemento de todas estas iniciativas.
Un esforzo importante que continuaremos desenvolvendo no ano
2017.

Asdo. Eulogio López Río
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ENTIDADES MEMBRO
Federación ASPACE GALICIA está constituída na actualidade por 4
entidades especializadas no traballo con persoas con parálise cerebral.

AMENCER ASPACE. Pontevedra

APAMP. Vigo

ASPACE CORUÑA.
Sada.

ASPACE LUGO. Lugo.

Entre as 4 entidades se traballa coas seguintes persoas con parálise cerebral
e profesionais.

persoas con parálise cerebral

360

profesionais das asociacións

210
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PRESENTACIÓN
misión

Federación ASPACE GALICIA é unha entidade que nace en 1999 coa
MISIÓN de lograr a coordinación e cooperación entre asociacións de
parálise cerebral e outras entidades de xeito que a unión e forza das
mesmas logre a igualdade de oportunidades das persoas con parálise
cerebral.

xunta directiva

PRESIDENTE:
Eulogio López Río
(ASPACE CORUÑA)

VICEPRESIDENTE:
Carlos Godoy Casalderrey
(AMENCER ASPACE)

SECRETARIA
Concepción Somoza Torres
(APAMP)

VICESECRETARIA:
María Carmen Barreiro Santos
(ASPACE CORUÑA)

TESOUREIRA
Mónica Touriño Soto
(AMENCER ASPACE)

VICETESOUREIRO
Daniel Varela Lago
(APAMP)
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¿ÓNDE ESTAMOS?
Federación ASPACE GALICIA estrea novas
instalacións no ano 2016
En abril de 2016 Federación ASPACE Galicia estrea novas instalacións na
cidade de Pontevedra. Unhas instalacións máis centricas e accesibles, e
adaptadas as necesidades da Federación e das persoas con Parálise
Cerebral.
A nova sé da Federación atópase no seguinte enderezo:

Praza 8 de marzo, 1 1º
36003 Pontevedra
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¿QUÉ FACEMOS?
alcance da entidade

Federación ASPACE GALICIA presta diferentes servizos (emprego,
formación, sensibilización, novas tecnoloxías, apoio as asociacións...) a
case que 400 persoas con parálise cerebral en Galicia, a través dos seus
servizos propios ou dos prestados a través das entidades membro.

organización interna
xerencia

coordina os proxectos e as actividades programadas, a xestión
de subvenciones e os recursos dos que dispón a Federación.
Ignacio Pérez Figueroa

emprego e
formación

facilitan a integración sociolaboral das persoas con Parálise
Cerebral e/ou patoloxías afíns
Antonio Luis Doallo Mondelo
Ángeles Lema Oróns

administración

execución das tarefas administrativas relacionadas
co funcionamiento da Federación ASPACE Galicia
María Saray Regueira Pérez

información e
asesoramento

Información para persoas con parálise cerebral, familias,
profesionais e entidades sociais
Ana María Prieto Pérez

sensibilización

xestión da comunicación, interna e externa, as campañas e
actividades de sensibilización da Federación ASPACE e das
súas entidades membro
María Pilar Canda Mariño

apoio ás
asociaciacións

servicios especializados para la investigación, intervención
o atención a personas con parálisis cerebral.
María Carmen Míguez Pena. Investigación.
Vicente Alvariño Méndez. Novas Tecnoloxías.
Vanessa Fontenla López. Terapia Ocupacional.
Fabiola López Vázquez. Coidadora.
Silvia Álvarez Alcántara. Coidadora.
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Servizos e programas
resultados 2016

218

INFORMACIÓN E
ASESORAMENTO
Obxectivo
ASPACE GALICIA é a entidada de referencia a nivel autonómico en parálise

cerebral polo que estamos a disposición de todas as persoas, organismos e
entidades que precisen información sobre o colectivo.

Dirixido a

Persoas, con parálise cerebral, familiares, asociacións e entidades de carácter
público ou privado.

Profesionais do servizo

O servizo conta con 1 traballadora social.

Accións realizadas en 2016

Recopilación e difusión de información en materia de dependencia e
discapacidade.
Recopilación e difusión de información sobre convocatorias de axudas e
subvencións de entidades públicas e privadas.
Recepción e atención de solicitudes de información sobre diferentes aspectos.
Recompilación de información, recursos, boas prácticas e programas de
atención temperá, centros educativos.
Elaboración dun mapa de recursos en Galicia para a atención a persoas con
parálise cerebral.
Elaboración de documentos, informes e boletíns de Información ás asociacións
federadas sobre temas de interese sobre o colectivo.
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COMUNICACIÓN E
SENSIBILIZACIÓN
Obxectivo
Sensibilizar á sociedade en xeral, a través da visibilización do colectivo das
persoas con Parálise Cerebral, dar a coñecer a súa realidade, as súas
necesidades e demandas.

Dirixido a

Sociedade en Xeral

Profesionais

A área de Comunicación e sensibilización contou no ano 2016 con unha
periodista.

Accións realizadas en 2016
Implantación
nova imaxe corporativa de Federación ASPACE Galicia
Redes sociales

O movemento ASPACE a nivel español, asume neste ano 2016, unha
imaxe de marca única para todo o territorio, que se extenderá de xeito
gradual.
Esta nova imaxe pretende fortalecer a unidade do colectivo de cara ao
exterior. Incorpora unha abstracción simplificada dunha mariposa como
expresión de vida e os colores azul e laranxa como identificadores do
colectivo.

Pasos realizados na implantación da nova imaxe
Desenvolvemento do Manual de Identidade corporativa.
Deseño e impresión de cartelaría do novo local.
Deseño e impresión da nova papelería da entidade.
Deseño e impresión de lona e roll up para eventos.
Implantación da nova imaxe na web da entidade www.aspacegalicia.org
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Nova páxina web de Federación ASPACE Galicia
www.aspacegalicia.org

Rediseñamos visualmente a web de ASPACE GALICIA.
Ampliamos e actualizamos contidos relativos aos servizos que
prestamos e á información sobre a parálise cerebral.
Creamos unha web máis dinámica e participativa para as persoas que
nos visitan.
Adaptamos a nosa web aos diferentes dispositivos dende os que se
pode visitar

Apostamos polas redes sociais na difusión das nosas actividades.
No ano 2016 apostamos polo fomento da nosa comunicación externa a
través das redes sociais con máis de 1000 novos seguidores e seguidoras.

11

Entrega de premio ao gañador do 6º Concurso de Postais de Nadal
Descrición da actividade
O gañador do 6º concurso de Postais de Nadal de Federación ASPACE
Galicia, recibiu de mans da plantilla do Deportivo de A Coruña o seu
merecido premio, unha camiseta do seu equipo e a posibilidade de
reunirse cos seus ídolos.
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II Marcha sobre rodas. A Coruña. 5/06/2016
Descrición da actividade
A II Marcha sobre rodas celebrouse en A Coruña o 5 de xuño de 2016. É
unha actividade a través da que pretendemos sensibilizar á sociedade a
través da visibilización do colectivo das personas con Parálise Cerebral.
Percorremos o paseo marítimo da cidade en bicicleta, cadeira de rodas,
patíns,... nunha xornada lúdica e festiva aberta aos colectivos sociais da
cidade e a sociedade en xeral.

13

Participantes
Máis de 700 personas participaron na II Marcha sobre rodas, organizada
por Federación ASPACE Galicia. Un éxito rotundo de participación e
solidariedade.

Actividades realizadas
Recepción e inscripción de participantes.
Entrega de mochila e camiseta para os participantes.
Percorrido de 3,5 quilómetros polo Paseo Marítimo de A Coruña.
Habilitación de dous postos de avituallamento no percorrido da
marcha.
Lectura por parte dunha representación de persoas con Parálise
Cerebral dun manifesto.
Sorteo de presentes.
Comida e convivencia nas instalacións de ASPACE CORUÑA.
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I Exposición de Fotografía ASPACE. Pontevedra. 6-25 de xullo.
Descrición da actividade
Federación ASPACE Galicia organizou entre o 6 e o 25 de xullo de 2016 unha
exposición de fotografías, coas fotografías gañadoras do Concurso
organizado por Confederación ASPACE. Un xeito de visibilizar as capacidades
das persoas con Parálise Cerebral, mostrándoas en diferentes situacións da
vida cotiá.

Valoración da actividade
Valórase moi positivamente a actividade desenvolvida. O feito de que a
exposición estivera ubicada nunha oficina de turismo do centro da cidade
favoreceu que fora vista por gran número de persoas.
De cara a próximas edicións organizaranse actividades paralelas para
darlle maior protagonimo a exposición.
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Día da Parálise Cerebral
Descrición da actividade
Cada ano o movemento ASPACE celebra, o primeiro mércores de outubro,
o Día da Parálise Cerebral. Un día, no que os protagonistas son as persoas
con Parálise Cerebral, e que ten como obxectivo visibilizar e sensibilizar
sobre o colectivo.
Neste ano 2016, as entidades ASPACE organizamos un flasmob nas
principais cidades galegas, que tivo unha grande repercusión social.

A Coruña

Vigo

Pontevedra

Ese mesmo día, as principais cidades de Galiza alumearon de azul e
laranxa os seus monumentos en solidariedade con colectivo das persoas
con parálise cerebral.

Pontevedra

A Coruña

Vigo

Ourense

Lugo

Valoración da actividade
A unidade do colectivo na organización dos actos deste día, fixo que a
repercusión social dos mesmos fora moito maior que en anteriores
edicións.
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II Concurso de cociña "En ASPACE cociñamos xuntos"
Descrición da actividade
As persoas con Parálise Cerebral son capaces de realizar todo aquilo que
se propoña. Esta é a clave que enmarca o Concurso de cociña "En ASPACE
cociñamos xuntos"
Na edición deste ano os participantes debían conquistar os xurados
cunha tosta con ingredientes de outono (cabaza, cogumelos ou castañas)
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II Concurso de cociña "En ASPACE cociñamos xuntos"
Realizamos tres semifinais nas entidades pertencentes á Federación
ASPACE GALICIA, das que saíron os tres finalistas do concurso

Pontevedra 20/10/16

A Coruña 26/10/16

Vigo 4/11/16

Participantes

No concurso podían participar grupos formados por unha ou duas
persoas con Parálise Cerebral e un familiar ou profesional dunha das
entidades.
En total participaron 33 persoas con parálise cerebral e 30 familiares e/ou
profesionais das entidades.

A gran final. Vigo 10/11/16

A gran final celebrouse o día 10 de novembro en Vigo, nas instalacións de
APAMP. Despois dun reñido concurso, debido ao alto nivel dos
participantes, a tosta elexida gañadora foi a do equipo representante de
AMENCER ASPACE, formado por Hugo e Carmen.
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Presenza en medios de comunicación social
Durante o ano 2016 fíxose unha importante aposta por aumentar a
visibilidade das persoas con parálise cerebral e dos servicios que
prestamos a través das asociacións.

Máis de 40 notas de prensa enviadas
sobre as accións desenvolvidas pola
Federación ASPACE Galicia no ano 2016
Esta aposta tivo os seus resultados no importante incremento de
impactos en medios de comunicación obtidos durante o ano 2016.
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EMPREGO E FORMACIÓN
Obxectivo

Facilitamos a integración sociolaboral das persoas con parálise cerebral e/ou
patoloxías afines a través de itinerarios persoalizados de orientación,
prospección e acompañamento no posto de traballo, necesarios para a súa
incorporación ao mercado laboral ordinario.

Dirixido a

Personas con Parálisis Cerebral y/o patologías afines.

Accións realizadas en 2016
Acollida
Recollemos as demandas e necesidades da persoa con parálise cerebral e
valoramos as súas posibilidades de inclusión no programa.

Orientación sociolaboral
Identificamos coa persoa con parálise cerebral as súas expectativas,
intereses e necesidades formativas e laborais para consensuar un
Itinerario Individual de inserción.

Prospección (formación e emprego)
Contactamos e sensibilizamos a academias de formación e a empresas
para mellorar as posibilidades de integración sociolaboral das persoas
con parálise cerebral.

Emprego con apoio
Apoiamos a aqueles usuarios do Programa de Emprego e formación de
ASPACE que se integran en empresas ordinarias, cos apoios internos e
externos precisos.
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beneficiarios

90
accións realizadas

Entrevistas iniciais.
Valoracións profesionais.
Tutorías individuais.
Deseño de Itinerarios individuais de inserción.
Accións grupais (Información, asesoramento e formación.
Elaboración de Curriculum Vitae e Cartas de Presentación.
Preparación de entrevistas de traballo e formativas.
Procura de ofertas laborais e formativas.
Creación de contas de correo electrónico.
Accións de apoio e acompañamento á formación.
Información e asesoramento en temas relacionados co emprego e formación
(usuarios, familias e centros formativos).
Formación para a adquisición de competencias dixitais.
Preparación de oposicións.
Acompañamento nas diferentes fases dos procesos de concurso-oposición.
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APOIO ÁS ASOCIACIÓNS
ObXeCtivo
Fortalecer o movemento asociativo da atención a persoas con Parálise
Cerebral a través de servicios, profesionais ou apoios de diferente índole,
e complementarios aos existentes nas asociacións.
Apoiar ás asociacións membro na procura de recursos para a
prestación de servicios e programas complementarios.
Favorecer a posta en marcha de novos servicios como experiencias
piloto.
Apoiar a existencia de servicios básicos en aquelas entidades con
menores recursos e grao de desenvolvemento.
Favorecer a formación dos profesionais das diferentes entidades.
Fomentar o estudo e a investigacion sobre diferentes aspectos relativos
á parálise cerebral.
Potenciar a profesionalización e a mellora continua das entidades
membro.

Dirixido a
As entidades membro de Federación ASPACE Galicia, os seus directivos e
profesionais.

Profesionais do servizo
No ano 2016 prestaron os seus servizos dentro deste proxecto da
Federación ASPACE Galicia, os seguintes profesionais:
1 Informático, traballando no desenvolvemento de aplicacións e
software para favorecer a comunicación das persoas con Parálise
Cerebral.
1 Terapeuta Ocupacional, apoiando ao informático no
desenvolvemento do proxecto.
2 coidadoras.
1 Licenciada en Matemáticas, realizando estudios e investigacións
sobre o colectivo das persoas con Parálise Cerebral
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Sistemas de comunicación alternativos y aumentativos.
Nuevas Tecnologías y TIC
Obxectivo
Favorecer a autonomía e a comunicación das persoas con Parálise Cerebral,
a través da implantación das novas tecnoloxías e de sistemas
alternativos e aumentativos de comunicación.

Dirixido a
Persoas con Parálise Cerebral con dificultades para a comunicación

Profesionais
1 Técnico Informático.
1 Terapeuta ocupacional.

65

persoas con parálise cerebral foron
beneficiarias do proxecto

Accións realizadas en 2016
Desenvolvemento dun software de comunicación para persoas con
Parálise Cerebral.
Desenvolvemento dunha app para poder participar activamente en
facebook.
Creación e adaptación de paneis personalizados de comunicación.
Adaptación de dispositivos de acceso ás novas tecnoloxías.
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Servizo de ocio, atención a familias e autoxestores.
Obxectivo
Favorecer a integración social das persoas con parálise cerebral a través
da participación en actividades de ocio adaptadas.
Fomentar a implicación e a participación das familias das persoas con
parálise cerebral na vida asociativa das entidades.
Potenciar a autodeterminación e a toma de decisións nas persoas con
parálise cerebral.

Dirixido a
Persoas con Parálise Cerebral e as súas familias.

350

Máis de 350 familiares e persoas con parálise
cerebral foron beneficiarias deste proxecto

Accións realizadas en 2016
Actividades de ocio para persoas con parálise cerebral.
Sesións formativas e informativas para familiares.
Reunións dos grupos de autoxestores das entidades.
Encontro autonómico de autoxestores en Pontevedra (Abril 2016)
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Encontro autonómico de autoxestores. Pontevedra 20/04/216
Obxectivo
Potenciar a autodeterminación e a toma de decisións nas persoas con
parálise cerebral.

Dirixido a
Persoas con Parálise Cerebral integrantes dos grupos de autoxestores das
entidades membro da Federación

35

Máis de 35 persoas con parálise cerebral participaron
no Iº Encontro de Autoxestores

Accións realizadas en 2016
Acollida e presentación dos participantes.
Ponencia da sexóloga Enma Placer sobre o tema "Sexualidade para todos
e todas"
Debate e turno de preguntas.
Xantar no Restaurante A ULTRAMAR do cociñeiro Pepe Vieira.
Grupos de traballo e reflexión sobre diferentes temáticas de interese para
os participantes.
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Estudos e traballos de investigación
Obxectivo
Identificar as características e aspectos diferenciais das persoas con
parálise cerebral e/ou patoloxías afíns atendidas nas diferentes
asociacións integradas na Federación.

Dirixido a
Equipos directivos das entidades, profesionais, familias, persoas con parálise
cerebral, administración pública,...

Profesionais

1 Licenciada en estadística.
1 Traballadora social

Accións realizadas en 2016
Censo de persoas con parálise cerebral de Galicia (Aproximación).
Tratamos de realizar un censo de persoas con Parálise Cerebral en Galicia
en Función das afeccións recoñecidas a cada persoa.
Realización dun mapa de recursos de dependencia por concellos e
comarcas, en función do censo de poboación de persoas con Parálise
Cerebral e/ou Patoloxías afíns.
Definición do Catálogo de axudas técnicas e produtos de apoio para
persoas con Parálise Cerebral.
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Formación e fortalecimiento institucional
Obxectivo

Fomentar a formación específica dos profesionais e directivos das
diferentes entidades ASPACE.
Crear canles de comunicación para compartir experiencias e boas
prácticas na intervención das persoas con Parálise Cerebral.
Revisar o traballo realizado e definir liñas de traballo comúns e
consensuadas.

Dirixido a

Equipos directivos e profesionais das entidades.

Accións realizadas en 2016
Curso Cambios introducidos na norma UNE EN ISO 9001:2018.
DATA: 2/11/2016
PONENTE: Jorge Rivas Fernández
CONTIDOS: Novos cambios introducidos na norma UNE EN ISO 9001:2008,
pasos a dar para aplicalos no sistema de xestión de calidade das nosas
entidades.
PARTICIPANTES: 9 participantes (4 de Federación ASPACE, 1 de APAMP, 1 de
AMENCER ASPACE e 3 de ASPACE Coruña).
Encontro "A Federación que imaxinamos"
DATA: 14/11/2016
CONTIDOS: Avaliación e revisión do traballo da Federación e definición de
liñas operativas para o ano 2017.
PARTICIPANTES: 31 participantes (7 de Federación ASPACE, 7 de APAMP, 1
de ASPACE LUGO, 8 de AMENCER ASPACE e 8 de ASPACE Coruña).
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Xornada: "Deglución segura e eficaz: Importancia das texturas na
correcta atención ás persoas con DISFAGIA"

DATA: 23/11/2016
PONENTES: Descritos en el programa que presentamos en esta página.
CONTIDOS: Ponentes, con amplia experiencia en la intervención con
personas con problemas de Disfagia, nos presentaron sus experiencias en la
intervención con estas personas y conocimos los productos Smoothfood y
sus aplicaciones.
vos cambios introducidos na norma UNE EN ISO 9001:2008, pasos a dar para
aplicalos no sistema de xestión de calidade das nosas entidades.
PARTICIPANTES: Más de 100 personas de las entidades miembro de
Federación ASPACE Galicia y de otras entidades y colectivos de la
discapacidad

28

Xornada TALENTO ASPACE. Compartindo Boas Prácticas
DATA: 22/11/2016
CONTIDOS: Xornada de traballo entre representantes de diferentes
entidades ASPACE, para compartir boas prácticas e experiencias sobre os
modelos de atención a persoas con Parálise Cerebral (Planificación Centrada
na persoa, Autodeterminación,...)
PARTICIPANTES: 1 representante de Federación ASPACE Galicia, 1 de
AMENCER ASPACE, 1 de ASPACE CORUÑA, 1 de APAMP, 1 de ASPACE
ASTURIAS, 1 de APCA ALICANTE e 1 de CONFEDERACIÓN ASPACE.

Definición do sistema de Avaliación de competencias para as entidades
ASPACE
PONENTE: Carlos Cortes León, Consultor Social, experto en Recursos
Humanos del Tercer Sector.
CONTIDOS: Posta en marcha dun modelo de traballo basado no Sistema de
Avaliación do desempeño por competencias nas entidades ASPACE, co fin de
mellorar os resultados individuais dos profesionais e os das entidades, e
incrementar a motivación e implicación dos equipos.
PARTICIPANTES: Federación ASPACE Galicia, ASPACE CORUÑA, AMENCER
ASPACE e APAMP
Consultoría, formación e acompañamento na adaptación dos sistemas
de xestión de calidade das entidades ASPACE á nova norma UNE EN ISO
9001 2015
CONSULTORES:
Jorge Rivas Fernández, Consultor Social, experto en Gestión de Calidad y
Planificación Estratégica orientada a entidades sociales.
CIGESOC, empresa de consultoria social especializada en Gestión de Calidad
y Planificación Estratégica oreintada a entidades sociales.
CONTIDOS: Proceso de acompañamento ás entidades ASPACE para a
adaptación dos seus sistemas de xestión de calidade á nova norma UNE EN
ISO 9001:2015
PARTICIPANTES: Federación ASPACE Galicia, ASPACE CORUÑA, AMENCER
ASPACE e APAMP
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Coordinación e incidencia
Reunións de Xunta Directiva
No ano 2016 a Xunta Directiva de Federación ASPACE Galicia, reúnese en 8
ocasións. En concreto nas seguintes datas:
28/01/2016
22/02/2016
31/03/2016
28/04/2016
02/06/2016
06/07/2016
08/09/2016
10/11/2016
15/12/2016

Reunións das entidades CERMI coa Dirección Xeral de Maiores e
persoas con discapacidades
No ano 2016 Federación ASPACE Galicia, reúnese en 6 ocasións coas entidades
do CERMI Galicia e a Dirección Xeral de Maiores e persoas con discapacidade. En
concreto nas seguintes datas:
29/03/2016
29/04/2016
27/05/2016
06/06/2016
30/06/2016
20/07/2016

Reunións na Xunta de Galicia
No ano 2016 a Xunta Directiva de Federación ASPACE Galicia, reúnese en 8
ocasións. En concreto nas seguintes datas:
19/01/2016. Reunión na DX de Maiores e Discapacidade.
25/02/2016. Reunión co Conselleiro de Política Social.
07/03/2016. Reunión na DX de Maiores e Discapacidade.
27/04/2016. Reunión con Función Pública.
10/05/2016. Sinatura de Convenio coa Xunta de Galicia.
18/05/2016. Presentación Aliados Dixitais (AMTEGA)
06/07/2016. Consello Asesor de pacientes.
08/09/2016. Reunión na DX de Maiores e Discapacidade.
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Reunións do CERMI Galicia
No ano 2016 Federación ASPACE Galicia, reúnese en 3 ocasións co CERMI Galicia.
En concreto nas seguintes datas:
14/03/2016. Comité Executivo.
20/06/2016. Comité Executivo e Asemblea.
29/11//2016. Comité Executivo e Asemblea.
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Valoración dos
resultados 2016
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A sinatura do convenio de colaboración coa Consellería de Política
Social permitiu fortalecer a estrutura de Federación ASPACE GALICIA.
No 2016 fíxose unha importante aposta por favorecer a comunicación
externa da Federación ASPACE GALICIA, favorecendo o coñecemento
sobre a realidade e as necesidades do colectivo das persoas con
parálise cerebral.
Federación ASPACE GALICIA ampliou a súa presenza nas entidades
membro, con máis servizos e programas, maior número de horas de
traballo nas entidades e maior coordinación con elas.
Traballamos activamente polo fortalecemento asociativo das
entidades que traballan con persoas con parálise cerebral: con
servicios para definir as competencias profesionais, adaptación dos
sistemas de xestión de calidade á ISO 9001:2015,...
Apostamos por apoiar dende a Federación ASPACE Galicia, servizos
para as persoas con parálise cerebral, as súas familias e os profesionais
das entidades membro.
Na sociedade galega fíxose máis presente o colectivo das persoas con
Parálise cerebral, a través de accións como a II Marcha sobre rodas, o
II Concurso "En ASPACE cociñamos xuntos", a exposición de fotografía
ASPACE ou a Charla sobre Disfagia.
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resultados
económicos 2016
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CONTA DE RESULTADOS 2016
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FINANCIADORES

COLABORADORES
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