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1. PRESENTACIÓN DA ENTIDADE 

A Asociación de Persoas con Parálise Cerebral da provincia de Lugo (ASPACE- LUGO) é unha asociación 

sen fins lucrativos fundada en Lugo no ano 1994. Nace como reacción dun grupo de nais e pais 

preocupados polas carencias sanitarias da súa cidade.  Despois de analizar as posibilidades de contribuir á 

integración dos seus fillós/as afectados por PC, deciden constituírse en asociación co fin de poder 

sensibilizar ás Administracións e poder materializar os seus obxetivos: promover o desenrolo integral dos 

nenos/as, remover os obstáculos que dificulten a súa integración, e apoiar, informar e orientar as nais, 

pais e familiares côa finalidade de mellorar a súa calidade de vida, defendendo así, os dereitos que a 

Constitución Española  e as leis de SS.SS da Comunidade Autónoma lles garanten. 

Dende o ano 1996 é Entidade Prestadora de Servicios Sociais da Xunta de Galicia o que nos acredita 

unha experiencia dilatada na prestación de servizos e programas de atención específica e especializada 

para os afectados por PC e enfermidades afins. 

Na actualidade ASPACE LUGO atopase inscrita na Federación Galega de Parálise Cerebral e na 

Confederación Española de Federacións e Asociacións de Atención ás Persoas con Parálise Cerebral e 

Afíns formando parte da plataforma maior dentro do movemento asociativo de apoio ás persoas con PC e 

ás súas familias.  

Os usuarios de ASPACE-LUGO teñen idades comprendidas  entre os 5 e 67 anos, aínda que non hai límite 

de idade. 

 En ASPACE-LUGO atendemos a un total de 32 familias  da Provincia de Lugo, por isto consideramos de 

suma importancia o seguir informando e coordinándonos cos diferentes concellos da provincia para dar a 

coñecer a nosa labor e ofertar servizos de atención integral, que dean resposta as necesidades específicas 

das persoas con PC e das súas familias. 

A Xunta Directiva está formada por nais de afectados por Parálise Cerebral, que desempeñan o seu cargo 

de forma voluntaria: 

PRESIDENTA: M CARMEN BERMUDEZ LODEIRO 

VICEPRESIDENTA: MARÍA PATRICIA LOMBAO PÉREZ 

SECRETARIA: JOAQUINA GARCIA ALONSO 

TESOREIRA: ESTIBALIZ LUGUEROS DIAZ 

VOCAL: M JOSE VAZQUEZ PAZOS 

 

OBXECTIVOS ASPACE LUGO 

OBXETIVO XERAL 

Potenciar ó máximo as capacidades das persoas afectadas por PC en todos os aspectos da vida 

cotiá (físicos, cognitivos, sociais, etc.) compensando e optimizando aqueles que poidan afectar os 

procesos de desenrolo e aprendizaxe mediante un enfoque integral para a súa integración social.  
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OBXETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar unha atención dende a dignidade e os dereitos das persoas con P.C e afíns para 

conseguir a súa plena integración social, intervindo en cada un dos casos de forma individualizada. 

 Promover a acollida, atención, orientación e asesoramento a familiares e afectados pola Parálise 

Cerebral e/ou afíns. 

 Ofertar actividades de ocio e tempo de lecer encamiñadas a inclusión social dos afectados por PC e as 

súas familias. 

 Promoción e reivindicación dos servizos sanitarios, asistenciais, educativos, laborais, residenciais, 

sociais e lúdicos necesarios e adecuados para cubrir as necesidades das persoas afectadas por PC e/ou 

afíns. 

 Información e difusión dos problemas que afecten as persoas con parálise cerebral e/ou afíns. 

 Promover a defensa dos dereitos, a rehabilitación, a integración, a normalización social e mellorar a 

calidade de vida das persoas afectadas por PC e/ou afíns. 

 

 

PERSOAS BENEFICIARIAS 

OS COLECTIVOS ÓS QUE SE DIRIXEN TODAS OS SEVIZOS SON: 

 FAMILIA.  

 INFANCIA. 

 PERSOAS CON DISCAPACIDADE: FÍSICA, COGNITIVA E SENSORIAL.  

 

A ASPACE LUGO está constituída por 32 familias asociadas. 

Temos ámbito xeográfico en toda a Provincia de Lugo.   

Durante o 2020 beneficiáronse do programa de rehabilitación e actividades 

de estimulación multisensorial 16 persoas afectadas por PC, reducíndose o número a 10 persoas 

beneficiarias durante os meses de maio a decembro. 

 

 

RECURSOS  
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ASPACE-LUGO ten en réxime de cesión, desde o 22 de setembro de 2016,  un local de  50 m2 da 

Consellería de Vivenda e Solo. 

 Con data 26 de abril de 2017, a Consellería de Política Social cede á entidade ASPACE LUGO o local 

sito en Rúa Alfredo Brañas, Nº4 baixo, C.P.27004 Lugo. 

Este local de 100 m2 é utilizado como complemento do local principal, para facer actividades de 

ocio coas persoas asociadas, deixando o local nº1 para a realización das terapias e lugar de oficina, 

como ata agora. 

 

-Recursos utilizados para a execución do proxecto no local Nº1 da entidade: 

 

 SALA MULTISENSORIAL 

 

 

 SALA DE FISIOTERAPIA 

 

 SALA DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN E ASESORAMENTO 

 

 LOCAL SOCIAL 
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2.SERVIZOS DE ASPACE-LUGO 

SERVIZOS DE ASPACE-LUGO 

Dende o local da asociación se brindan os seguintes servizos:  

1) SERVIZO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN E ASESORAMENTO AS FAMILIAS. 

 Información, orientación e asesoramento sobre recursos existentes para o colectivo de 

persoas con Parálise Cerebral e/ou afíns. 

 Información e planificación de actividades de ocio e tempo de lecer para as persoas con PC e 

as súas familias. 

 Difusión e sensibilización da entidade á sociedade. 

 Derivación, coordinación e seguimento con outras persoas profesionais de entidades tanto 

públicas como privadas. 

 Captación de recursos para o desenrolo de actividades e continuidade das xa existentes. 

Este servizo levouse a cabo grazas á Subvención Coopera de Política Social. 

Desde o inicio da pandemia este servizo levouse a cabo de maneira telemática, mantendo o 

contacto coas familias por teléfono, correo electrónico e o uso de plataformas como skype, 

zoom... para manter vídeochamadas. 

Nesta situación excepcional que vivimos foi importante dar o apoio necesario para manter o 

benestar emocional e familiar. Desde que se decretou o estado de alarma  moitas persoas con 

discapacidade deixaron de asistir, traballar e participar nos seus centros ou servizos, rompéronse 

as súas rutinas e, na maioría dos casos, foron, e seguen a ser, as familias as que, de forma 

exclusiva, deben facerse cargo dos apoios que o seu familiar con discapacidade precisa. Por este 

motivo desde Aspace Lugo estivéronse a levar a cabo unha serie de accións de cara a chegar ao 

maior número de familias posibles e dar un apoio eficaz: 

- Coordinación con outros Servizos. traballouse en coordinación directa cos Servizos Sociais 

comunitarios para cubrir as necesidades básicas das familias máis afectadas; a nivel económico, 

alimentación.. 

-  Conexión entre as familias socias de Aspace Lugo como rede de apoio informal. Promoveuse o 

contacto entre as persoas socias polo grupo de whatsap de familias. 
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- Participación e dinamización do grupo con actividades de entretemento, exercicios de yoga, 

exercicios de respiracións de relaxación, club de lectura, charlas online (como os aperitivos de 

Fundación Once)...  

- Seguimento individual do estado de ánimo das persoas coidadoras. 

-       Xestión de axudas máis inmediatas para paliar os deficits causados pola pandemia. 

-       Coordinación coa Federación Aspace Galicia en materia de investigación e xestión de recursos. 

-       Xestión de formación para persoas con parálise cerebral, familiares, persoas traballadoras e 

voluntarias. 

Este servizo lévase a cabo de luns a xoves, en horario de 10.00 a 14.00 / 16.00 a 19.00 (luns e 

martes) e de 10.00 a 14.00 / 16.00 a 20.00 (mércores e xoves) 

2) SERVIZO DE REHABILITACIÓN. 

   Preténdese a través deste programa mellorar o desenrolo motor das persoas socias, buscando 

a mobilidade, función e percepción, prever o deterioro ou debilidade dos músculos como resultado da 

falla de uso (chamada atrofia) e evitar a contractura, na cal os músculos se inmobilizan nunha postura 

ríxida e anormal.  O tratamento fisioterapéutico pode mellorar ou evitar o deterioro da autonomía 

dunha persoa con parálise cerebral, entre os seus beneficios están: 

 Facilitar o desenrolo psicomotor. 

 Reducir a espasticidade (os músculos mantéñense permanentemente contraídos o que 

provoca rixidez). 

 Axudar a mobilidade:  tratase de capacitar o neno ou adulto dunha independencia bípeda que 

é necesaria para explorar o entorno, mellorase a coordinación dos membros e a capacidade de 

moverse axudar o neno a mellorar a capacidade cognitiva, a animar a interacción co entorno e 

a mellorar a orientación visual e auditiva. 

Durante a pandemia este servizo estivo inactivo reanudándose o 18 de maio. Antes da pandemia 

beneficiábanse deste servizo 16 persoas socias, desde o 18 de maio atendeuse semanalmente a 7 

persoas, unha ou dúas sesións por semana. 

Este servizo ofrécese luns e mércoles de 16.00 a 20.00 e forma parte do Programa de estimulación 

multisensorial da subvención nominativa da Deputación Provincial de Lugo. 
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3) SERVIZO DE TERAPIA OCUPACIONAL E DE ADAPTACIÓN DO ENTORNO E ASESORAMENTO EN 

AXUDAS TÉCNICAS. 

Terapias de estimulación multisensorial cunha terapeuta ocupacional, de luns a venres, en horario de 

16.00 a 20.00.  

Os obxectivos deste servizo son: 

• O.1: Prestar servizos de Habilitación e rehabilitación para estimular e mellorar o desenrolo 

social, cognitivo, comunicativo, emocional e motor das persoas con PC. 

 • O.2: Prestar un servizo de asesoramento, formación e material específico ós e ás profesionais 

dos centros educativos ós que acoden as persoas socias.  

• O.3: Prestar un servizo de información, orientación, formación e asesoramento ás familias . 

Dentro desde programa a terapeuta ocupacional facilita información e asesoramento os/as socios/as 

das axudas técnicas que máis se adaptan as necesidades da persoa e que tipo de adaptacións poderían 

facilitar a realización das actividades da vida diaria, dende comer, vestirse, levantarse ata o 

desprazamento na comunidade. 

Durante a pandemia este servizo realizouse, de maneira telemática, ofrecendo orientación e 

recomendacións de apoio na casa.  

Realizáronse pílulas de orientación e apoio en actividades de forma individual, enviáronse ás familias 

que o requeriron, exercicios con información da actividade a desenrolar e obxectivos, e levouse a cabo 

un seguimento. 

Do servizo de Terapia Ocupacional beneficiábanse antes da pandemia 12 persoas socias. A partir da 

reapertura da entidade o 18 de maio, acudiron a este servizo 8 persoas socias, dúas sesións dunha 

hora á semana. 

Este servizo executouse coa axuda do Programa Tecendo Emprego da Deputación de Lugo do 2019, 

ata o mes de xuño do 2020, a partir do mes de xuño formou parte do Programa de atención e apoio ás 

familias, subvencionado coa axuda do IRPF 2019 presentada a través da Federación Aspace Galicia. 

4) ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN PISCINA CLIMATIZADA 

Estimulación en piscina climatizada na LUCUS BABY SPA con monitor e monitora.  

Ao inicio do 2020 acudiron á piscina 17 persoas, unha sesión á semana. Desde a reapertura da piscina 

en xullo o número de persoas que fixeron uso do servizo diminuiu a 10. 

Este servizo forma parte do Programa de estimulación multisensorial da subvención nominativa da 

Deputación Provincial de Lugo. 
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5) GRUPOS DE TRABALLO DE ASPACE LUGO 

Grupo de cidadanía activa: 
 

O grupo de cidadanía activa creouse coa finalidade de figurar dentro da rede de participación 

cidadá das asociacións ASPACE. Consiste en poñer o foco de atención na persoa, comprobando que 

cando se ofrecen os apoios, recursos e espazos necesarios son as propias persoas as que están a 

participar de maneira activa nos servizos, na vida asociativa e na súa contorna, exercendo a 

autodeterminación como teñen por dereito. 

Esta dinámica está orientada a: 

- empoderamento da persoa: Potenciar que a propia persoa sexa a protagonista e principal 

axente motor da súa evolución e cambios (do seu propio percorrido e da transformación das 

contornas cos que se relaciona), para lograr a súa máxima autonomía 

persoal,autodeterminación e participación activa na comunidade, como cidadá de pleno 

dereito.  

- sistema de apoios: Traballar desde todos os servizos que Aspace ofrece como facilitadores 

para que a persoa alcance os máximos niveis de autonomía e empoderamento, en todas as 

etapas evolutivas do seu itinerario vital. Todo iso, ademais, en coordinación coas familias e 

considerando todos os recursos da contorna cos que a persoa se interrelaciona e exerce a 

súa participación activa.  

- transformación da contorna: Potenciar a transformación da contorna comunitaria, 

avanzando en que tódolos ámbitos da comunidade inclúanlles: favorecendo que dispoñan 

de condicións para a súa autonomía, autodeterminación e participación activa, así como de 

accesibilidade universal e igualdade de oportunidades 

O obxectivo principal é 

- Fomentar a participación, vinculación e decisións dentro da propia asociación. Crear unha rede 

de apoio dentro da asociación. 

 

Grupo de comunicación dixital: 

Creación dun grupo de comunicación en redes sociais onde se reflicte a dinámica e actividades 

dentro da asociación. Conxugando potencialidades (quen sabe de redes, quen sabe de informática, 

quen sabe de fotografía, quen sabe de ortografía…), súmanse forzas e dáse un punto de vista propio 

do día a día de ASPACE. Ademais permítenos crear unha actividade de participación necesaria para 
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socios e socias, onde o punto de vista das familias ou persoal sería rotundamente diferente e unha 

actividade de responsabilidade combinada no que cada quen é un eslavón esencial para que a 

actividade funcione.  

 

Grupo de habilidades sociais: 

Neste grupo trabállanse habilidades adaptativas, tales como: 

o coidado persoal : Habilidades relacionadas co aseo, comida, vestido, hixiene e aparencia 

persoal.  

habilidades de vida no fogar : Relacionadas co funcionamento dentro do fogar, coidado da roupa, 

mantemento adecuado, preparación de comidas e elaboración de compras ; seguridade no fogar. 

Inclúese ademais o comportamento dentro da veciñanza.  

o habilidades sociais : Relaciónase cos intercambios sociais con outras persoas, comprender e 

responder a determinadas situacións, recoñecer sentimentos, brindar unha retroalimentación sexa 

positiva ou negativa, regular a conduta, ser consciente e aceptar a existencia doutros, axudar aos 

demais, conseguir e manter amizades e relacións, controlar os impulsos... 

o uso da comunidade : Esta habilidade fai referencia á correcta utilización dos recursos que 

ofrece a comunidade, como : Os medios de transporte, comprar nas tendas, supermercados ou 

farmacias... Inclúe ademais adecuado comportamento en a comunidade e interacción social. 

o autodirección ou autorregulación : Son habilidades como aprender, elixir e seguir un horario ; 

iniciar actividades adecuadas a unha situación, condicións, horarios e intereses persoais, completar as 

tarefas necesarias ou esixidas, buscar axuda cando sexa necesario, tratar de resolver problemas en 

situacións familiares ou novas e mostrar capacidade de autodefensa.  

o saúde e seguridade : Fai referencia ao mantemento de a propia saúde, como comer á hora 

adecuada, recoñecer cando se está enfermo, saber dicir onde lle doe, previr accidentes, medir o 

perigo, identificar e utilizar os primeiros auxilios ; aspectos relacionados coa sexualidade, estado físico 

; ademais dos coñecementos básicos sobre seguridade (seguir regras e leis, utilizar o cinto de 

seguridade, cruzar con precaución as rúas, respectar semáforos, interactuar con descoñecidos e pedir 

axuda).  

o habilidades académicas funcionais : Son as habilidades cognitivas relacionadas con as 

aprendizaxes escolares, pero que teñen unha aplicación directa na vida diaria (escribir, ler, utilizar de 

maneira práctica os conceptos matemáticos básicos, de medida, xeografía e sociais), é importante 
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anotar que as habilidades non se centran en alcanzar certos niveis académicos, senón en adquirir 

destrezas académicas funcionais que lle faciliten unha formación. 

Este servizo desenvolveuse dentro do Programa Coopera de Política Social. 

 

6) ACTIVIDADES DE OCIO  E TEMPO DE LECER.  

Traballamos polo dereito dun ocio para todas as persoas e buscamos poñer ao alcance dos 

socios e das socias de ASPACE LUGO actividades normalizadas de ocio e tempo de lecer, ofrecendo o 

apoio e acompañamento necesario. 

 O 2020 estivo marcado pola pandemia e non puidemos levar a cabo todas as actividades 

habituais;  

- Démoslle a benvida ao 2020 coa Gala Solidaria de Hipócrita Teatro. 

- Desfrutamos do entroido no local Domus Magna, onde nos fisfrazamos de super heroes e 

súper heroinas e cantamos no karaoke. 

- Realizamos saídas pola cidade, ao museo, a exposicións... 

- Xogamos a Boccia.  

- Participamos un ano máis na Enki, carreira pola diversidade funcional. 

Celebramos o Día da Parálise Cerebral, xuntándonos todos e todas e levando a cabo a 

campaña “Un Futuro mellor”. Esta campaña levouse a cabo coa intención de reclamar un compromiso 

firme pola sostenibilidade do terceiro sector para garantir a reconstrución desde o enfoque social de 

dereitos e alcanzar así un futuro mellor para toda a sociedade. Lemos o manifesto e colocamos 

diferentes carteis con fotografías e historias reais de persoas con parálise cerebral na praza maior, 

diante do concello. 
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FOTOS ASPACE LUGO 2020 

 Gala Solidaria Hiócrita Teatro 

                             

                            

 

 

 

 

 

 

 

Festa de entroido  
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Visibilizamos o día da Parálise Cerebral 
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Participamos na Enki 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


