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O 24 de xullo de 2022 cumpríronse 10 anos da cons tución da 

Fundación ASPACE Coruña e diversos medios de comunicación 

informaron desta no cia, destacando  a súa implicación na me-

llora do benestar das persoas apoiadas, poñendo á súa disposi-

ción os apoios necesarios para acadar unha vida plena. 

O noso curatelado, José Luis Pensado, no mes de setembro  realizou 
unha visita á súa nai acompañado de persoal da Fundación.  Un reen-
contro moi emocionante no que a familia puido verse e estar xunta. 

Co obxecto de conmemorar o X aniversario fixéronse dis n-
tas accións e eventos, entre os cales podemos destacar a 
entrevista en “La Radio de los Gatos” a Eulogio López, o pre-

sidente da Fundación. 

A entrevista, na que Eulogio recordou que o fundamental é 
traballar polo benestar das persoas con parálise cerebral e as 
súas familias e ser unha resposta á gran pregunta de qué 

pasará cos meus fillos/as cando eu non esté? 

"Queremos aportar tranquilidade ás familias, que saiban que sempre velaremos polos intere-
ses e o benestar dos seus fillos e fillas", afirmou.  

VERBIS CURAE 

Durante todo este semestre, a Fundación es vo presente en varios actos conmemora vos. 

O 6 de octubre, Día Mundial da Parálise Cerebral, xose unha 
lectura conxunta do manifiesto do movemento ASPACE xunto ó 
resto das en dades ASPACE en Galicia baixo o lema “Eu decido”, 

unha reivindicación de tomar as súas propias decisións. 

O 3 de decembro celebrouse o Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade, un acto celebrado na cidade da Coruña na 
que vemos representación no movemento asocia vo de #BaixoOMesmoParaugas. 
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VERBIS CURAE 

PALABRAS PARA COIDAR,  

No mes de novembro a Fundación celebrou unha charla dirixi-
da ás familias nas que o fiscal D. Juan Aguirre Seoane, da Fis-
calía Provincial de A Coruña aclarou todas as dúbidas sobre a 

nova lexislación en relación as revisións das sentencias de 
incapacitación e as medidas de apoio ás persoas con parálise 
cerebral. O noso presidente Eulogio López, agradeceu ó fiscal 

a súa presenza nese acto e todas as súas explicacions para 
acercar ás familias este tema. 

 

En decembro reforzouse a área administra va da Fundación coa 
contratación dunha auxiliar administra va, que se encarga de apoiar 
a labor fundacional a través da elaboración de documentación inter-

na, material divulga vo, realización de trámites e xes óns en mate-
ria de subvencións, rexistros, elaboración de rendicións de contas e 
acompañamento en ac vidades ás persoas apoiadas, entre outras 

tarefas asignadas ó posto de traballo . 

 

A principios do mes de Xaneiro de 2023 xose efec va a recepción do vehículo Peugeot Ri er 
Allure adaptado para persoas con mobilidade reducida.  

Empregarase para transportar e acompañar ás persoas 
apoiadas pola nosa En dade a todas aquelas xes óns 

ou lugares ós que necesiten ou desexen ir, facilitando 
así a súa vida diaria. 

Charla anual Incorporacións ó persoal Compra do vehículo da 
Fundación 


