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SAÚDA DO PRESIDENTE

Presentamos nas seguintes páxinas un resumo das principais accións 
desenvolvidas pola Federación ASPACE Galicia no ano 2017. 

Continuamos traballando por impulsar a Federación ASPACE GALICIA 
como unha ferramenta de coordinación, reivindicación e 
sensibilización do colectivo das Persoas con Parálise Cerebral de 
Galicia. 

O ano 2017 o recordaremos por diversos factores: 
A aposta decidida pola participación das persoas con parálise 
cerebral a través dos grupos de autoxestores e dos Encontros 
Autonómicos celebrados.
A organización do I Encontro de Familias ASPACE, unha actividade 
valorada moi positivamente, e que seguiremos organizando os 
vindeiros anos.
As diversas accións de sensibilización e visibilización realizadas: 
III Marcha sobre rodas, III Concurso de Cocina, Exposición de 
fotografías, Exposición EMbarrARTE - EMpapelARTE, ...
O fomento da coordinación entre os profesionais e as direccións das 
diferentes entidades ASPACE de GALICIA.

Un esforzo importante que continuaremos desenvolvendo no ano 
2017. 

Asdo. Eulogio López Río
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ENTIDADES MEMBRO

persoas con parálise cerebral

socios e socias das asociacións

400

648

Federación ASPACE GALICIA está constituída na actualidade por 4 
entidades especializadas no traballo con persoas con parálise cerebral. 

AMENCER ASPACE. Pontevedra

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

APAMP. Vigo

ASPACE CORUÑA. 

Sada.

ASPACE LUGO. Lugo.

4

profesionais 275



PRESENTACIÓN

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. 

misión

xunta directiva

TESOUREIRA 
Mónica Touriño Soto 
(AMENCER ASPACE) 

PRESIDENTE: 
 Eulogio López Río 

(ASPACE CORUÑA)

VICEPRESIDENTE: 
Carlos Godoy Casalderrey 

(AMENCER ASPACE)

SECRETARIA 
Concepción Somoza Torres 

(APAMP)

VICESECRETARIA: 
María Carmen Barreiro Santos 

(ASPACE CORUÑA)

VICETESOUREIRO 
Daniel Varela Lago 

(APAMP) 

5



¿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

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

Ignacio Pérez Figueroa 

xerencia

facilitan a integración sociolaboral das persoas con Parálise 
Cerebral e/ou patoloxías afíns

Antonio Luis Doallo Mondelo 
Ángeles Lema Oróns

emprego e  

formación

execución das tarefas administrativas relacionadas 
co funcionamiento da Federación ASPACE Galicia

María Saray Regueira Pérez

administración

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

Julia Castro Dieguez

sensibilización

servicios especializados para la investigación, intervención o 
atención a personas con parálisis cerebral.

Iratxe Bolado Foronda 
Vicente Alvariño Méndez

apoio ás 

asociaciacións

Información e orientación para persoas con parálise 
cerebral, familias, profesionais e entidades sociais

Ana María Prieto Pérez

información e 

asesoramento
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21

Servizos e programas

resultados 2017
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INFORMACIÓN E 

ASESORAMENTO

Obxectivo

Dirixido a

Accións realizadas en 2017

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. 

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

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.
Atención a familias. Recepción e atención de solicitudes de información sobre 
diferentes aspectos.
Realización de informes sobre diferentes temáticas de interese: lexislación do 
sector.
Elaboración de documentos, informes e boletíns de Información ás asociacións 
federadas sobre temas de interese sobre o colectivo. 
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Profesionais do servizo
O servizo conta con unha traballadora social.



COMUNICACIÓN E 

SENSIBILIZACIÓN

Obxectivo

Dirixido a

Accións realizadas en 2017

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. 

Redes sociales

Sociedade en Xeral

Desenvolvemento da estratexia de comunicación externa da Federación 

ASPACE GALICIA

No ano 2017 potenciamos o desenvolvemento da nosa estratexia de 
comunicación externa a través das diversas canles de comunicación coas 
que contamos na nosa entidade.

Evolución do número de seguidores en redes sociais
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Profesionais
A área de Comunicación e sensibilización contou no ano 2017 con unha 
periodista e unha deseñadora gráfica
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Descrición da actividade

7º Concurso de Postais de Nadal de Federación ASPACE GALICIA

O gañador do 7º concurso de 
Postais de Nadal de Federación 
ASPACE Galicia, disfrutou do seu 
regalo durante este ano 2017. O 
seu soño foi voar en parapente. 
Experiencia da que pudio 
disfrutar nas Rías Baixas. 
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Esta acción converteuse na excusa 
perfecta para a grabación da curta 
VUELA ALTO, no que se resume a 
través de testimonios, a vida de 
Javi, persoa con Parálise Cerebral e 
usuario dunha das entidades 
membro da Federación ASPACE. 

Con este corto participamos no 
concurso de corto ASPACEFILM, no 
que quedamos como finalistas. 



Descrición da actividade

III Marcha sobre rodas. Vigo. 18/06/2017

A III Marcha sobre rodas celebrouse en Vigo o 18 de xuño de 2017. É 
unha actividade a través da que pretendemos sensibilizar á sociedade a 
través da visibilización do colectivo das personas con Parálise Cerebral. 
Fixemos un percorrido a pé, en cadeira de rodas, bicicleta ou patín pola 
zoa de praias da cidade de Vigo... nunha xornada lúdica e festiva aberta 
aos colectivos sociais da cidade e a sociedade en xeral. 
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Participantes

Preto de 700 personas participaron na III Marcha sobre rodas, organizada 
por Federación ASPACE Galicia. Un éxito rotundo de participación e 
solidariedade.
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Actividades realizadas

Recepción e inscripción de participantes.
Entrega de mochila e camiseta para os participantes.
Percorrido de 3,5 quilómetros pola zoa de praias da cidade.
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.
Actuación da Charanga Alambique.
Comida e convivencia campestre.



Descrición da actividade

II Exposición de Fotografía ASPACE. Pontevedra. 7-20 de xullo 2017

Federación ASPACE Galicia organizou entre o 7 e o 20 de xullo de 
2017 unha exposición de fotografías itinerantes que cada ano organiza 
Confederación ASPACE. Un xeito de visibilizar as capacidades das persoas 
con Parálise Cerebral, mostrándoas en diferentes situacións da vida cotiá.
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Valoración da actividade

Valórase moi positivamente a actividade desenvolvida. O feito de que a 
exposición estivera ubicada no vestíbulo da Deputación de Pontevedra 
favoreceu que fora vista por gran número de persoas. A exposición foi 
visitada por máis de 3.000 persoas. 



Descrición da actividade

Día da Parálise Cerebral

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 2017, as entidades ASPACE de toda España promovemos a 
campaña ATRÉVETE A CONOCERME, a través da que pretendíamos 
acercar a realidade das persoas con Parálise Cerebral a toda a sociedade. 

Esta campaña tivo o seu punto central o 4 de outubro de 2017, coa 
celebración nas principais cidades galegas de diversos actos, que tiveron 
unha grande repercusión social.
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Valoración da actividade

A unidade do colectivo na organización dos actos deste día, fixo que a 
repercusión social dos mesmos fora enorme. O hashtag #yomeatrevo 
converteuse en tendencia nas redes sociais de toda España na mañá do 
Día Mundial da Parálise Cerebral. 

Betanzos Vigo

Pontevedra

Lugo

Vilagarcía de Arousa



Descrición da actividade

III Concurso de cociña "En ASPACE cociñamos xuntos"

As persoas con Parálise Cerebral son capaces de realizar todo aquilo que 
se propoñan. Esta é a clave que enmarca o Concurso de cociña "En 
ASPACE cociñamos xuntos", que chegou neste anp 2017 á súa terceira 
edición. 

Na edición deste ano os participantes (equipos formados por persoas con 
parálise cerebral e un familiar ou profesional), debían conquistar os 
xurados cunha filloa rechea (doce ou salgada). 
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Participantes

No concurso participaron case que 30 equipos, polo que realizamos tres 
semifinais nas entidades pertencentes á Federación ASPACE GALICIA, das 
que saíron os tres finalistas do concurso
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A Coruña 8/11/17 Vigo 23/11/17Pontevedra 14/11/17

A gran final. Marín 29/11/17

A gran final celebrouse o día 29 de novembro en Marín, nas instalacións 
da Escola Naval Militar. Despois dun reñido concurso, debido ao alto nivel 
dos participantes, a tosta elexida gañadora foi a do equipo representante 
de ASPACE CORUÑA, formado por Suso e Jacinto.

O Xurado

O Xurado das diferentes fases do concurso estivo formado por 
recoñocidos cociñeiros do Grupo Nove e por blogers de cociña galegos.



Encontros Autonómico dos Grupos de Autoxestores das entidades ASPACE 

GALICIA

A través dos grupos de autoxestores pretendemos potenciar a 
autodeterminación e a toma de decisións nas persoas con parálise cerebral. 

En cada unha das entidades ASPACE de Galicia funciona un grupo de 
autoxestores que reflexiona e toma decisións sobre aqueles aspectos que 
lles interesan e afectan directamente. 

Anualmente, ademáis, organízanse Encontros Autonómicos de autoxestores, 
nos que se reúnen para dialogar sobre diferentes temas os grupos de toda 
Galicia. 

No ano 2017, organizamos dous Encontros de Autoxestores, 1 en Sada o 11 
de maio e outro en Vigo o 15 de novembro.
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I Encontro Autonómico de Autoxestores de ASPACE ANDALUCÍA

Neste ano 2017, fumos 
invitados pola Federación 
ASPACE ANDALUCÍA, a 
participar no I Encontro de 
autoxestores das entidades 
ASPACE de Andalucía que se 
celebrou en Málaga en 
setembro. 

Os nosos representantes, Paula 
de APAMP e Eliseo de ASPACE 
CORUÑA, puideron expoñer a 
experiencia acumulada polas 
entidades de Galicia neste 
tema. 



III Encontro Autonómico de Autoxestores. Vigo, 15 de novembro de 2017

Temática: FUTURO. 
Participantes: No Encontro participaron 115 persoas (77 con algunha 
discapacidade e 38 profesionais e acompañantes) 
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II Encontro Autonómico de Autoxestores. Sada, 11 de maio de 2017

Temática: FUTURO. 
Participantes: No encontro participaron 90 persoas (65 con algunha 
discapacidade e 25 profesionais e acompañantes) 



Descrición da actividade

I Encontro de Familias ASPACE. 

Santiago de Compostela. 25 de novembro de 2017

As familias das persoas con Parálise Cerebral son un dos grupos de 
interese da Federación ASPACE GALICIA. Por iso, considerábamos 
fundamental organizar un Encontro anual no que recoller a súa opinión e 
detectar as súas nececidades.
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Participantes: 60 persoas. 
Temas: Presentación dos proxectos da Federación; Presentación do traballo que 
se realiza nas asociacións coas familias; Definición de retos de futuro. 



EMPREGO E FORMACIÓN

Obxectivo

Dirixido a

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.

Personas con Parálisis Cerebral y/o patologías afines.

Accións realizadas en 2017

Recollemos as demandas e necesidades da persoa con parálise cerebral e 
valoramos as súas posibilidades de inclusión no programa.

Acollida

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

Orientación sociolaboral

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

Prospección (formación e emprego)

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

Emprego con apoio
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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, prevención de riscos 
laborais ou atención ao cliente.
Preparación de oposicións.
Acompañamento nas diferentes fases dos procesos de concurso-oposición.

94

beneficiarios

accións realizadas
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APOIO ÁS ASOCIACIÓNS

ObXeCtivo

Dirixido a

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.

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

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.

Profesionais do servizo
No ano 2017 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 Deseñadora Gráfica: apoiando no deseño de materiais e soporte de 
difusión
3 coidadoras.
3 Mestres de obradoiro (2 cerámica e 1 papel)
3 Educadores sociais:   Traballando habilidades sociais e prelaborais 
para persoas con Parálise Cerebral.
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Accións realizadas no ano 2017 

Coordinación 

23 de xaneiro.
23 de febreiro.
20 de abril.
25 de maio.
29 de xuño.
13 de setembro.
11 de outubro.
8 de novembro.

Reunións de Xunta Directiva Federación ASPACE Galicia no ano 2017

16 de xaneiro. Comité Executivo.
30 de xuño. Comité Executivo.
30 de xuño. Asemblea Xeral.
16 de novembro. Comité Executivo.

Reunións do CERMI GALICIA
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A Xunta Directiva da Federación ASPACE Galicia reúnese periódicamente 
para coordinar os traballos da entidade. No ano 207 reuníuse nas 
seguintes ocasións:

A Federación ASPACE Galicia é unha das entidades membro do CERMI 
GALICIA (Comité de Entidades representantes de persoas con 
discapacidade intelectual). No ano 2017 reuniuse nas seguintes ocasións: 

9 de febreiro
7 de setembro.

Reunións dos Responsables de Comunicación das entidades ASPACE 

de Galicia

Os responsables de comunicación das entidades de ASPACE GALICIA 
reuníronse en dúas ocasións no ano 2017 para coordinar as estratexias 
comúns de comunicación e sensibilización:



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.

Equipos directivos e profesionais das entidades. 
Dirixido a

Accións realizadas en 2017
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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 

Definición do sistema de avaliación de competencias claves para 

os profesionais das entidades ASPACE de Galicia

CONTIDOS: Nas entidades ASPACE de Galicia, na actualidade, contamos 
cunha porcentaxe de usuarios moi elevado con problemas de disfaxia. Por 
iso, dende Federación ASPACE GALICIA creamos un grupo de traballo, con 
profesionais de todas as entidades membro, co fin de avanzar na definición
de novas estratexias para mellorar a nutrición e a seguridade alimentaria das 
persoas con parálise cerebral. 

Entre as tarefas a desenvolver están as seguintes: 

PARTICIPANTES: Profesionais de Federación ASPACE Galicia, ASPACE 
CORUÑA, AMENCER ASPACE e APAMP 

Trituguay. Proxecto para mellorar a nutrición e a seguridade na 

alimentación das persoas con parálise cerebral.

Coñecer os gustos e preferencias das persoas con parálise cerebral.
Probar novas texturas na presentación dos alimentos.
Deseñar receitas, cantidades e valoracións nutricionais dos platos 
texturizados.
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DATAS DAS REUNIÓNS: 
10 de xaneiro. 
7 de febreiro. 
7 de marzo. 
4 de abril. 
30 de maio. 
24 de outubro. 
2 de novembro. 
12 de decembro 

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. 

Programa TALENTO ASPACE. Compartindo Boas Prácticas
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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 

Consultoría, formación e acompañamento na adaptación dos sistemas 

de xestión de calidade das entidades ASPACE á nova norma UNE EN

ISO 9001 2015




