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Presentamos nas seguintes páxinas un resumo das principais 
accións desenvolvidas pola Federación ASPACE Galicia no 
ano 2021.

O ano 2021 volveu a ser un ano marcado pola situación 
sociosanitaria derivada da COVID19 e pola especial 
vulnerabilidade do colectivo das persoas con parálise cerebral. 
Esta situación condicionou e incidiu directamente no traballo 
realizado pola Federación ASPACE Galicia no ano 2021, sobre 
todo ao ter que limitar as actividades presenciais e pola 
necesidade de utilizar o modo dixital para as nosas actividades, 
encontros e accións.

Para poder seguir traballando nos obxectivos plantexados para 
o ano 2021, foi necesario adaptar as canles de comunicación, 
potenciar a nosa representatividade como voz do colectivo 
das persoas con parálise cerebral, e favorecer o acceso 
das persoas con parálise cerebral, as súas familias e os 
profesionais das entidades ASPACE de Galicia a novas formas 
de comunicanicación. Pero o resultado final, a pesares das 
limitacións, foi positivo.

Presidenta de Federación ASPACE GALICIA
Mónica Touriño Soto

Nas seguintes páxinas rendimos contas do traballo realizado, caracterizado 
por:

• A adaptación das nosas actividades, servizos e programas ao formato 
online.

• A aposta pola formación en habilidades dixitais das persoas con parálise 
cerebral para poder enfrentarnos a este novo marco de relacións sociais.

• Unha aposta pola creación de contidos audiovisuais e de sensibilización 
que achegasen á realidade das persoas con parálise cerebral e as súas 
familias á sociedade en xeral a través de información accesible dos servizos 
que presta a Federación e as súas entidades membro.

• Unha maior incidencia na sociedade e as administracións públicas sobre 
as necesidades e carencias detectadas no colectivo das persoas con 
parálise cerebral, potenciadas pola situación sanitaria.

• En 2021 logramos alcanzar unha das maiores reivindicacións do noso 
colectivo nos últimos anos; unha financiación xusta do servizo de 
transporte adaptado que prestamos nos centros de día e ocupacionais 
das nosas entidades.

• Maior coordinación entre as entidades membro da Federación para a 
definición de liñas de traballo e incidencia. 

Un gran traballo co que seguiremos comprometidos no ano 2022.

aúdoS
da presidenta
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Federación ASPACE Galicia está 
constituida na actualidade por 
4 entidades especializadas na 
atención ás persoas con parálise 
cerebral e outras patoloxías 
afíns de Galicia: 

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 a forza das mesmas 
logre a igualdade de oportunidades das persoas con parálise cerebral.

A Federación e as súas entidades membro traballan anualmente cos seguintes 
grupos de interese:

XUNTA DIRECTIVA

MISIÓN

PRESIDENTA

TESOUREIRO VOGAL VOGAL

VICEPRESIDENTE SECRETARIA

Mónica Touriño Soto  
(AMENCER ASPACE)

Carlos Godoy 
Casalderrey 

(AMENCER ASPACE)

María Carmen 
Barreiro Santos 

(ASPACE CORUÑA)

Daniel Varela 
Lago (APAMP)

Ricardo Iglesias 

Sanmartín
(ASPACE CORUÑA)

Concepción Somoza 
Torres (APAMP)

APAMP

Amencer Aspace

Aspace Coruña

Aspace Lugo

resentaciónntidades membroE P

Persoas 
con parálise 

cerebral

534304
ProfesionaisSocios e socias 

das entidades

810
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ALCANCE DA ENTIDADE
Federación ASPACE Galicia presta diferentes servizos  (emprego, 
información e asesoramento legal, formación,  sensibilización, apoio as 
asociacións e fortalecemento do movemento asociativo...) a máis de 400 
persoas con parálise  cerebral en Galicia, a través dos  seus servizos 
propios ou dos prestados polas entidades membro.

ORGANIZACIÓN INTERNA

Coordina os proxectos e as activida-
des programadas, a xestión de sub-
vencións e os recursos dos que 
dispón a Federación.

Execución das tarefas adminis-
trativas relacionadas co  funcio-
namento da Federación ASPACE 
Galicia.

Xerencia

Facilitan a formación e integra-
ción sociolaboral das persoas con 
parálise cerebral e/ou patoloxías 
afíns.

Emprego e formación

Información, orientación e asesora-
mento legal para persoas con parálise 
cerebral, familias, profesionais e 
entidades sociais.

Servizos especializados para a 
intervención ou atención ás persoas 
con parálise cerebral.

Información e asesoramento

Apoio ás asociaciacións

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

Sensibilización

Administración

21Servizos e programas.
Resultados

Que facemos?
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OBXECTIVO
ASPACE Galicia é a entidade 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 contou no ano 2021 cunha traballadora social e unha avogada.

ACCIÓNS REALIZADAS EN 2021 EN INFORMACIÓN 
• 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 para o colectivo.

• Coordinación do proceso para a elaboración do Plan de Igualdade da 
entidade, formación en igualdade para profesionais das entidades 
ASPACE de Galicia.

Información e asesoramento
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Información e asesoramento legal

ACCIÓNS REALIZADAS EN 2021 EN 
ASESORAMENTO LEGAL

• Atención a demandas de información e asesoramento legal a persoas 
con parálise cerebral, familias e profesionais das entidades membro. 25 
asesorías realizadas en temas como herdanzas, patrimonio protexido, 
incapacitacións...

• Análise de borradores de novos cambios lexislativos e elaboración de 
informes sobre propostas do colectivo da parálise cerebral.

• Análise de novos cambios lexislativos aprobados e informes sobre os 
mesmos.

• Formación: accións formativas, píldoras formativas, infografías... sobre 
novidades lexislativas e temas de interese para o colectivo da parálise 
cerebral.

• Coordinación do proceso para a elaboración do Protocolo de prevención 
do abuso e acoso nas entidades ASPACE de Galicia.

• Participación no desenvolvemento das accións do Plan de Igualdade 
da entidade, Formación en Igualdade para profesionais das entidades 
ASPACE de Galicia...
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PLAN DE IGUALDADE ENTIDADES ASPACE DE 
GALICIA

Deseño e aprobación do plan de igualdade

No ano 2021 coordinamos coas comisións de igualdade das entidades 
ASPACE de Galicia o deseño e implantación dos Plans de Igualdade das 
entidades que forman parte da Federación.

Accións do plan de igualdade das entidades ASPACE 

de Galicia 

Defínense tres accións fundamentais a desenvolver nos período 2021-
2022. Son as seguintes:

• Formación básica en igualdade para os profesionais das entidades 
ASPACE de Galicia.

• Deseño e aprobación do Protocolo de actuación frente ao acoso sexual e 
por razón de sexo das entidades ASPACE de Galicia.

• Mellora da comunicación interna e externa das entidades de ASPACE 
GALICIA en relación á igualdade: Identificación de boas prácticas, melloras 
a incorporar...

Información e asesoramento legal
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ACCIÓNS REALIZADAS EN 2021

Desenvolvemento da     estratexia 
de comunicación externa da 
Federación ASPACE Galicia 

No ano 2021 continuamos avanzando 
no deseño e na estratexia de 
comunicación da MARCA ASPACE, 
potenciando a comunicación 
externa a través das diversas 
canles de comunicación coas que 
contamos na nosa entidade.

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 as súas demandas.

DIRIXIDO  A
Sociedade en xeral.

PROFESIONAIS
A Área de Comunicación e sensibilización contou no ano 2021 con un equipo de 
profesionais formado por unha xornalista, unha profesional do deseño gráfico e 
unha técnica audiovisual. Todas elas estiveron traballando de xeito coordinado.

XI CONCURSO DE POSTAIS DE NADAL DE 
FEDERACIÓN ASPACE GALICIA

Descrición da actividade 

Todos os anos a Federación ASPACE GALICIA convoca un concurso de postais de 
Nadal dirixido a persoas con parálise cerebral, para elexir a postal coa que felicitar 
as festas.

A gañadora do XII concurso de Postais de Nadal foi Carla Álvarez Diz de 
AMENCER ASPACE coa obra “¡Si la vida te da mil razones para llorar, 
demuestra que tienes mil y una para soñar!”.

omunicación e sensibilizaciónC

Evolución do número de 
seguidores e seguidoras en 

redes sociais

3.735

2015 2019

7.174

2020

8.180

9.994

20212016

4.140

2017

4.935

2018

6.067
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CREACIÓN DE MATERIAIS AUDIOVISUAIS 
SOBRE A REALIDADE DAS PERSOAS CON 
PARÁLISE CEREBRAL

Descrición da actividade

Federación ASPACE Galicia fixo unha aposta no ano 2021 pola creación 
de materiais audiovisuais cos que informar sobre a parálise cerebral e 
mostrar a realidade e as historias de superación das persoas deste colectivo.

En concreto, en 2021 creáronse 10 contidos audiovisuais.

Comunicación e sensibilización

586 visualizacións 349 visualizacións

2008 visualizacións 96 visualizacións

496 visualizacións 572 visualizacións

314 visualizacións 1109 visualizacións

310 visualizacións 236 visualizacións
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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 #168horas 
converteuse en tendencia nas redes sociais de toda España na mañá 
do Día Mundial da parálise cerebral.

Comunicación e sensibilización

Descrición da actividade

Cada ano o movemento ASPACE celebra o 6 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 2021, as entidades ASPACE de toda España promovemos a 
campaña 168 HORAS. A través dela puxemos o foco nas horas da semana 
(24 horas x 7días) en que as persoas con parálise cerebral con grandes 
necesidades de apoio precisan de apoio e coidados.

Organizamos actos en todas as entidades ASPACE de Galicia, cunha gran 
repercusión da campaña en medios de comunicación.

DÍA DA PARÁLISE CEREBRAL
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CONTO: ÉRASE UNHA VEZ UN REGALO

Descrición da actividade 

No ano 2021 fixemos un envío do conto “Érase unha vez... un regalo” a 
máis de 160 centros de educación infantil e primaria de toda Galicia.

As historias cotiás que conforman o conto están narradas en  primeira 
persoa por nove nenos e nenas que as experimentan e, con frecuencia, 
as sofren. O libro busca ofrecer os recursos necesarios para visibilizar as 
historias e as súas solucións, dando conta así do dereito e da capacidade 
de autodeterminación destes mozos, poñendo de manifesto cómo se 
senten e elexindo o que queren no seu día a día.

O conto ía acompañado 
de materiais para poder 
traballar nos colexios 
cos nenos e nenas.

BOLETÍN INFORMATIVO ASPACE GALICIA

MEMORIA ANUAL 2020

Descrición da actividade 

En 2021 a Federación ASPACE GALICIA 
apostou por un Boletín informativo 
mensual dirixido a persoas con parálise 
cerebral, familias, profesionais e sociedade 
en xeral, con toda a actualidade do colectivo.

No ano 2021 enviáronse 14 boletíns 
informativos.

A memoria é difundida entre os 
financiadores e os principais grupos 
de interese da entidade (persoas 
con parálise cerebral, familias e 
profesionais da entidade, así como á 
sociedade en xeral).

Descrición da actividade 

Como todos os anos a Federación ASPACE GALICIA deseña, edita e difunde 
a memoria anual de actividades. A través desta publicación damos difusión 
ao traballo realizado pola Federación ASPACE GALICIA no ano anterior.

Comunicación e sensibilización
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EQUIPO DE  RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN 
DAS ENTIDADES ASPACE

Descrición da actividade 

O equipo de responsables de 
comunicación das entidades 
ASPACE de Galicia, encargado 
da coordinación das accións de 
sensibilización e comunicación, 
reuniuse en dos ocasións ao 
longo do ano 2021.

Traballamos para crear contidos de interese vinculados a cada un dos 
proxectos da Federación ASPACE GALICIA: Información, asesoramento 
legal, emprego e formación, sensibilización...

Unha web actualizada regularmente coas principais novidades dos 
proxectos desenvolvidos pola Federación ASPACE GALICIA e coas novas 
de interese para o colectivo.PÁXINA WEB DE FEDERACIÓN ASPACE GALICIA 

WWW.ASPACEGALICIA.ORG

Descrición da actividade 

No ano 2021 fixemos unha aposta decidida pola mellora da imaxe da web 
de Federación ASPACE Galicia e pola creación de contidos de interese 
para os diferentes grupos de interese da entidade.

Comunicación e sensibilización
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Comunicación e sensibilización

3 DE DECEMBRO. DÍA DA DISCAPACIDADE 
BAIXO O MESMO PARAUGAS

Descrición da actividade 

Dende hai 5 anos, tódolos días 3 de decembro, máis de 80 entidades 
galegas que traballamos con persoas con discapacidade nos reunimos para 
reivindicar as necesidades e demandas do colectivo na iniciativa Baixo o 
mesmo paraugas.

Unha acción que visibiliza ante a sociedade ás persoas con diferentes 
discapacidades e que, cada ano, ten maior repercusión na nosa sociedade.
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OBXECTIVO
Facilitamos a formación e a integración sociolaboral das persoas con 
parálise cerebral e/ou patoloxías afíns 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
Persoas con parálise cerebral e/ou patoloxías afíns.

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

Fomentamos a formación específica 
para o emprego de persoas con parálise 
cerebral a través da organización de 
accións de formación específicas e 
adaptadas.

Identificamos coa persoa con parálise 
cerebral as súas expectativas, intereses 
e necesidades formativas e laborais 
para consensuar un itinerario individual  
de insercción.

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

Acollida Prospección 
(formación e emprego)

Orientación sociolaboral Emprego con apoio

ACCIÓNS REALIZADAS EN 2021

95 BENEFICIARIOS E BENEFICIARIAS

ACCIÓNS REALIZADAS

• Entrevistas iniciais.
• Valoracións profesionais.

• Titorías individuais.
• Preparación de oposicións.

• 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 e usuarias, familias e centros formativos).

• Acompañamento nas diferentes fases dos procesos de concurso-oposición.
• Formación e acompañamento nas probas de competencias clave.
• Curso de Auxiliar de Conserxe en Vigo.
• Curso de formación en uso do smartphone.

• Acompañamento e titorización en acción formativas online.

• Prospección de empresas de formación para busca de accións formativas

• Prospección de empresas para busca de ofertas laborais.

Emprego e formación
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FORMACIÓN EN USO DE SMARTPHONES  
PARA PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL

No ano 2021 desenvolvéronse 6 formacións sobre o uso de 
smartphones en ASPACE CORUÑA, APAMP e AMENCER ASPACE.

Nestas formación participaron 30 persoas con parálise cerebral e 
outras discapacidades afíns. Con estas formacións pretendíamos 
reducir a brecha dixital do colectivo.

TITORIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO EN 
FORMACIÓN ONLINE 
No ano 2021 fixéronse acompañamentos e titorizacións en 10 formacións 
online a 13 persoas con parálise cerebral de ASPACE CORUÑA, APAMP 
e AMENCER ASPACE. Un xeito de perderlle o medo a esta modalidade 
de formación. Os participantes formáronse en temas diversos como 
empoderamento da muller, inglés, Word ou Excel.

Emprego e formación
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OUTROS DATOS DE INTERESE SOBRE O PROGRAMA 
DE EMPREGO E FORMACIÓN NO ANO 2020

O 48% das persoas usuarias do programa 
participan na área de formación exclusivamente. 
O 52% nas áreas de formación e emprego.

O perfil de persoa usuaria atendida é unha 
persoa de entre 31 e 45 anos, cun grao de 
discapacidade superior ao 65% e con baixa 
cualificación.

En 2021, a preparadora laboral laboral da 
Federación ASPACE GALICIA acompañou a 1 
persoa usuaria do programa na adaptación ao 
seu posto de traballo. 

No ano 2021 alcanzamos o 53% de 
inserción laboral entre as persoas usuarias 
que participan na área de emprego.

O 26% das insercións laborais foron en 
centros especiais de emprego e o 74% en 
empresas ordinarias.

O 56% das contratacións realizáronse a 
xornada completa e o 44% foron a tempo 
parcial. 

Inserción 
laboral

Área de 
formación

Formación 
e emprego

Centros 
especiais
Empresas 
ordinarias

Xornada 
completa
A tempo
parcial

31-45 años
> 65% de 
discapacidade

1 persoa

PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS

CURSO DE AUXILIAR DE CONXERXE

No ano 2021 impartiuse 
o curso de auxiliar de 
conxerxe entre as persoas 
usuarias de APAMP VIGO.

No ano 2021 organizáronse sesións de formación para o 
acompañamento na preparación de oposicións de persoas con 
parálise cerebral.

Os participantes prepararon as  seguintes 
convocatorias públicas de emprego:

• Subalterno (Deputación de Pontevedra): 
Participaron 6 persoas.

• Ordenanza (Agencia Tributaria): 
Participaron 2 persoas.

Emprego e formación
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A poio ás asociacións

OBXECTIVO
Fortalecer o movemento asociativo da atención a persoas con parálise 
cerebral a través de servizos, profesionais ou apoios de diferente índole e 
complementarios aos existentes nas asociacións.

• Apoiar ás asociacións membro na procura de recursos para a prestación 
de servizos e programas complementarios.

• Favorecer a posta en marcha de novos servizos como experiencias piloto.

• Apoiar a existencia de servizos básicos naquelas entidades con menores 
recursos e grao de desenvolvemento.

• Favorecer a formación dos e das  profesionais das diferentes entidades.

• Fomentar o estudo e a investigación sobre diferentes aspectos relativos 
á parálise cerebral.

• Potenciar a profesionalización e a mellora continua das entidades membro.

DIRIXIDO  A
Entidades membro de Federación ASPACE Galicia, os seus directivos e as 
súas directivas profesionais.

PROFESIONAIS DO SERVIZO
No ano 2021 prestaron os seus servizos dentro deste proxecto da Federación 
ASPACE Galicia os seguintes profesionais:

• 2 Educadoras sociais.

• 1 Avogada.

• 1 Xornalista.

• 1 Técnico audiovisual.

• 1 Deseñadora gráfica.

• 1 Terapeuta Ocupacional.

COORDINACIÓN

REUNIÓNS DE XUNTA DIRECTIVA FEDERACIÓN 
ASPACE GALICIA NO ANO 2021

A Xunta Directiva da Federación ASPACE Galicia reúnese periódicamente 
para coordinar os traballos da entidade. No ano 2021 reuníuse nas 
seguintes ocasións:

• 27/01/2021. Xunta directiva

• 05/02/2021. Comité

• 11/03/2021. Comité

• 13/05/2021. Xunta directiva

• 30/06/2021. Xunta directiva

• 01/12/2021. Xunta directiva
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REUNIÓNS DO CERMI GALICIA 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 2021
Servizo de promoción da autonomía persoal a través dos 
produtos de apoio e as axudas técnicas.

Servizo creado en 2021, coordinado por unha terapeuta ocupacional, co 
obxectivo de: 

• Crear un banco de recursos sobre produtos de apoio e axudas técnicas 
para persoas con parálise cerebral. 

• Compartir información sobre boas prácticas entre os profesionais das 
diferentes entidades.

• Establecer contactos e convenios de colaboración con empresas e 
entidades do sector...

A Federación ASPACE Galicia é unha das entidades membro do CERMI 
GALICIA   (Comité de Entidades representantes de persoas con discapacidade 
intelectual).

No ano 2021 reuniuse nas seguintes ocasións:

• 4 de xuño. Comité Executivo.

• 18 de xuño. Asemblea Xeral

• 4 de novembro. Comité Executivo.

• 2 de decembro. Acto Institucional coa Conselleira de Política Social polo 
Día da Discapacidade.

Apoio ás asociacións
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Programa TALENTO ASPACE. Compartindo Boas Prácticas

O programa TALENTO ASPACE pretende favorecer, entre profesionais que 
traballan con persoas con parálise cerebral, o compartir boas prácticas, 
coñecementos e experiencias a través da organización de xornadas de 
traballo, visita a entidades,deseño de protocolos...

• Sexualidade e afectividade en parálise cerebral;

•  Envellecemento en Parálise Cerebral;

PARTICIPANTES: 1 representante de Federación ASPACE Galicia, 2 de 
AMENCER ASPACE, 3 de ASPACE CORUÑA, 2 de APAMP, 1 de APCA ALICANTE, 
1 de ASPACEBA, 1 de UPACE SAN FERNANDO, 2 de ASPACE BALEARES, 1 de 
APACE TOLEDO, 1 de FUNDACIÓ EL MARESME, 1 de FUNDACIÓ PRODIS e 1 
de CONFEDERACIÓN ASPACE.

Grupo de traballo para a elaboración dunha Guía de 
empresas para fomentar a inserción laboral de persoas con 
discapacidade

Grupo de traballo, creado por Confederación ASPACE, do que formamos 
parte e que ten como obxectivo a elaboración dunha guía para empresas 
para fomentar a información e formación sobre a inserción laboral de 
persoas con discapacidade.

Programa TALENTO ASPACE 

Apoio ás asociacións
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