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1. CARTA PRESIDENTA

Estimados amigos:

Presentamos a memoria de actividades da nosa Asociación do ano
2019. Estas actividades nos permiten dar cobertura a un número importante
de usuarios afectados de dano cerebral adquirido, causado principalmente
por ictus.
Cando iniciamos este proxecto no ano 2006, as nosas inquietudes eran moitas, pero fumos
avanzando paso a paso para que as nosas persoas usuarias tivesen unha mellora calidade de vida e
conseguir recursos necesarios para a súa rehabilitación.
Os nosos profesionais sempre están a alturados nosos obxectivos. O meu recoñecemento
para todos eles.
A día de hoxe seguimos traballando en mellorar os nosos servizos e ca esperanza de seguir
contando ca colaboración de admininistracións públicas, entidades, socios e todas as persoas que
contribúen a que a nosa entidade sexa unha realidade , para poder manter a cobertura que se
precisa, porque por desagracia, a demanda é cada vez maior.

Moitas gracias a todos. Un cordial saúdo

Mª Ángeles Rozas Dominguez
Presidenta ADACE LUGO
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2. QUE É O DCA?
O dano cerebral adqurido (DCA) é unha lesión que se produce nas estructuras cerebrais de
xeito súbito en persoas que, nacendo sen ningún tipo de dano no cerebro, sofren nun momento
posterior da súa vida, lesións no mesmo como consecuencia dun accidente ou dunha enfermidade.
As principais causas son: TCE, ACV, tumores cerebrais, patoloxías infecciosas…
As consecuencias que trae consigo o dano cerebral cando este é sobrevido poden dar lugar a
diferentes trastornos e/ou secuelas:





Físicas
Sensoriais
Cognitivas (problemas de atención, memoria, linguaxe…)
Afectivo- comportamentais (alteracións do humor e da personalidade, impulsividade,
conducta infantil…).

As consecuencias prodúcense na propia persoa afectada (dificultades no desempeño de actividades
da vida diaria, laboral, relacións sociais…) e na súa familia.
En Galicia estímase que existen unhos 35.000 persoas con dca, e que cada ano se producen
uns 7.000 novos casos. O ictus é a primeira causa de morte en Galicia e a segunda en España, e
ademáis configúrase como a principal causa de discapacidade.

páx. 3

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

3. QUE É ADACE?
Adace-Lugo é unha asociación sen ánimo de lucro, de ámbito
provincial, formada por persoas afectadas de dano cerebral adquirido
(DCA), as súas familias e outros colaboradores. A sede social está situada
na cidade de Lugo. Constituíuse legalmente o 12 de Xaneiro do ano 2006.
En Adace Lugo traballamos por e para as persoas con dano
cerebral adquirido, ofrecendo os servizos necesarios para mellorar a súa
calidade de vida. Dende o ano 2015 contamos con prazas concertadas ca
Xunta de Galicia para o noso centro de atención terapeútico de media
estadía.
Pertencemos a Federación galega de dano cerebral (FEGADACE) dende o ano 2007 e
Federación Española de dano cerebral (FEDACE) dende o ano 2009, actuando así como entidade para
traballar ante a demanada social e falta de recursos específicos na nosa Comunidade, e canle de
representación das persoas a fectadas de dca en Galicia

3.1 MISIÓN, VISIÓN E VALORES

Misión: Adace Lugo é unha entidade sen ánimo de lucro creada por familiares e afectados de dano
cerebral adquirido, que desenvolve a súa actividade na Provincia de Lugo. Ten como fin axudar as
persoas con dano cerebral adquirido e as súas familias, a mellorar a súa calidade de vida e loitar pola
defensa dos seus dereitos.

Visión: Responder as necesidades das persoas afectadas de dano
cerebral adquirido e aos seus familiares a través da creación de
servizos
sociosanitarios
especializados. Fomentando
a
sensibilización e prevención. Contribuíndo activamente na defensa
dos dereitos das persoas con dano cerebral adquirido.

Valores: Compromiso, profesionalidade, solidaridade e responsabilidade.
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3.2 SOCIOS

Con data 31 de decembro de 2019 Adace conta con 236 persoas socias.

SOCIOS
AFECTADOS

28%
5%
20%

47%

FAMILIARES
PROFESIONAIS
OUTROS

SOCIOS CON DCA
1%
15%

ICTUS

4%

TCE

80%

TUMOR
OUTROS
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3.3 ORGANIGRAMA
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XUNTA DIRECTIVA:

Presidenta: Mª Ángeles Rozas Domínguez
Vicepresidente: Fernando Galdo Rego
Secretaria: Beatriz Fernández Herrero
Tesoureira: Erundina Rodriguez Lurigados
Vogais: Laura Abeledo Lameiro
Vanesa Valiño Pérez

EQUIPO TÉCNICO:
Dirección: Iria Abel Parga
Traballo Social: Lucia Ana Fraiz Varela
Neuropsicología/psicología: Elisa López Fernández
Fisioterapia: Laura Barja Teijeiro
Terapia ocupacional: Nerea Darriba Rodríguez
Educacion Social: Iria Villares González
Logopedia: Sabela Veiga Somoza
Auxiliares de enfermería: Lara Lojo Prol e Mª Trinidad López López
Durante o ano 2019, contamos con traballadores contratados a través do programa de cooperación
da Xunta de Galicia e o programa Tecendo Emprego da Deputación Provincial de Lugo.
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4. CENTRO DE DÍA TERAPEÚTICO DE MEDIA ESTADÍA PARA PERSOAS CON DANO
CEREBRAL ADQUIRIDO.

PERSOAS USUARIAS DURANTE 2019

34%
HOMES

66%

MULLERES

Trátase dun servizo de atención diurna terapéutica de media estadía para persoas
dependentes con dano cerebral adquirido, que residindo nos seus propios fogares, precisen dunha
serie de coidados e atencións de carácter persoal, social e terapéutico, orientadas principalmente
a rehabilitación das capacidades físicas, cognitivas e sensoriais, e a promoción da autonomía persoal
e mellorar a calidade de vida dos usuarios e as súas familias. O centro ten 10 prazas concertadas ca
Xunta de Galicia, a través da Lei de Dependencia.

PERSOAS USUARIAS POR TIPO DE LESIÓN

20%

ICTUS

52%

20%
8%

TUMOR
TCE
OUTROS
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ACTIVIDADES E OBRADOIROS DURANTE O 2019 NO CENTRO:

ADACECHEF

MUSICOTERAPIA

LECTURA

MANUALIDADES

PISCINA, BOCCIA, VIDEOFORUM, RECICLAXE E
MEDIO AMBIENTE, REDES SOCIAIS,
ORIENTACIÓN Á REALIDADE, COMUNICACIÓN
E LECTOESCRITURA, XOGOS, DESTREZA A
AVDS, ESTIMULACIÓN COGNITIVA…

ZUMBA

TEATRO
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5. PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSOAL E RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Este programa ten como obxectivo principal lograr unha recuperación funcional e autonomía
persoal intentando recuperar na medida do posible os déficits afectados despois do DCA.
Son Usuarios deste programa as persoas afectadas de DCA con idades comprendidas entre os
16 e 99 anos, con posibilidades reais de recuperación e que xa foron dados de alta desde o sistema
público sanitario. O longo do ano 2019 atendimos a 55 usuarios dentro do programa.
Dentro do programa englobamos aquelas actividades que van dirixidas á recuperación do
afectado tanto a nivel cognitivo como físico: Terapia psicolóxica, Terapia Ocupacional, Logopedia e
Fisioterapia.

PERSOAS ATENDIDAS
DURANTE 2019

40%

HOMES

60%

MULLERES

PERSOAS ATENDIDAS 2019
3%
11%
12%

ICTUS
TCE

74%

TUMOR
OUTROS

PERSOAS USUARIAS POR SERVIZO
NEUROPSICOLOXIA/
PSICOLOXIA

14%
43%

25%
18%

FISIOTERAPIA
TERAPIA
OCUPACIONAL
LOGOPEDIA
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 NEUROPSICOLOXÍA/ PSICOLOXÍA
Traballa a rehabilitación cognitiva e atención psicoterapéutica, optimizando funcións cognitivas e
funcionais das persoas afectadas, mellorando a súa autoestima e independencia. Trabállase o
manexo de alteracións emocionais e comportamentais propias do DCA.
Apoio e intervernción familiar, apoio ás familias para sobrelevar os cambios e
desaxustes derivados do DCA. Asesoramento en alteracións conductuais e
afectivas, apoio ás familias para sobrelevar os cambios e desaxustes derivados
do DCA.
 LOGOPEDIA
Especialidade clínica da piscopataloxía da linguaxe, cos obxectivos de
establecer, favorecer, facilitar e potenciar a comunicación, xa sexa a través da
linguaxe oral ou empregando sistemas alternativos de comunicación.
Os ámbitos de actuación son: alteracións da fala, alteracións da linguaxe, alteracións de
lectoescritura, terapia miofuncional.
 FISIOTERAPIA
Terapia que mediante a aplicación de medios físicos, cura, prevén e adapta as persoas afectadas de
DCA, con disfuncións psicosomáticas, somáticas e orgánicas. A fisioterapia en DCA, ocúpase
fundamentalmente do aspecto sensoriomotor. Proporciona estímulos mediante o movemento, o
contacto e a comunicación. Incídese sobre secuelas físicas que repercuten sobre as alteracións
mentais e estas sobre as conductuais, mellorando así a comunicación e a relación co entorno.
Traballamos sobre a corrección postural, marcha e alteracións do tono muscular a fin de conseguir a
maior movilidade e funcionalidade posible da persoa afectada de DCA.

 TERAPIA OCUPACIONAL
Terapia destinada a potenciar ao máximo as capacidades físicas,
cognitivas e sociais dos usuarios mediante a realización de actividades
específicas, facendo especial fincapé nas actividades da vida cotiá e
prestando atención ás habilidades motoras, perceptivas e cognitivas. O
principal obxectivo da terapia ocupacional é mellorar o desempeño ocupacional e conseguir unha
maior independencia e calidade de vida para o usuario e a familia.
Realízanse tamén asesoramentos personalizados sobre productos de apoio e adaptacións do fogar.
Durante o ano 2019 incorporáronse novas tecnoloxías a este servicio, a través das gafas 3D .
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6. PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE
As actividades de ocio pretenden a integración social das persoas afectadas de DCA a través do
desfrute do tempo libre. Comprenden diferentes tipos de actividades que se realizan tanto dentro
como fóra do centro.
As actividades de ocio poden estar destinadas tanto a usuarios como a familiares, ou
conxuntamente. Establécese un calendario anual de actividades de ocio que se realizan ao longo de
todo o ano.

SAÍDAS AO CINE

COMIDA SAN FROILÁN

VISITA:GADIS SAUDABLE

PICNIC FIN DE CURSO: CLUBE FLUVIAL DE BEGONTE

RESPIRO PARA PERSOAS USUARIAS: FUNDACION CARRIEGOS EN LEÓN
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VISITA VELLO CARCERE

SPA ATTICA 21 VILALBA

VISITA GUIADA LUGO

ARDE LUCUS

TORNEO BOCCIA FAMILIAS

VISITA TRAILER REPSOL

ACTUACIÓN MAGO RAFA

FESTA DE ENTROIDO

BUCEO ADAPTADO

COMIDA DO COCIDO
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7. OUTRAS ACTIVIDADES E PROXECTOS 2019
 PROXECTO CAMALEÓN
Trátase de crear un grupo de apoio mutuo para persoas afectadas
de dano cerebral adquirido que presentan secuelas invisibles. Con
este espacio preténdese proporcionar apoio axeitado para poder
afontar as consecuencias do dano cerebral adquirido, mellorar a
calidade de vida e disminuír os niveis de stress e ansiedade. Os
obradoiros que se realizaron este ano fóron: relaxación, risoterapia e arteterapia.
 OBRADOIRO DE COSTURA
Entre as actividades realizadas para as persoas familiares e coidadoras, este ano realizouse
un obradoiro de costura durante o primeiro semestre do ano. Unha das profesionais do
equipo dirixiu o taller, que serviu de punto de encontro para as persoas coidadoras e no que
realizaron novos traxes que as persoas de ADACE LUGO estrenaron na festa do Arde Lucus.
 ESCUELA DCA
Durante o 2019 relizáronse novas charlas formativas, por parte dos profesionais de ADACE,
dirixidas a persoas con dca, familiares e coidadores, socios e persoas en xeral. Estas charlas
tiveron lugar o terceiro luns de cada mes e os temas abordados foron:
o O co-terapeuta familiar.
o Dous talleres vivenciais.
o Pautas en actividades instrumentais no
domicilio.
o Secuelas invisibles no dca.
o Voluntariado no dca.
o Transferencias e movilizacións.
o Disfaxia e atragantamentos.
o Alteracións e problemas de conducta.
o Actividade lúdica para finalizar o ano.
 CONVENIOS DEPORTIVOS: EMEVE – C.D. LUGO
Durante o 2019 ADACE LUGO participou no programa
deportivo do Arenal Emevé, equipo de voleibol da cidade do
Lugo. Algunnhas das persoas usuarias de ADACE LUGO
forman parte do equipo de Voleyin, realizando
entrenamentos semanais. A actividade tivo tan boa acollida
que continua durante o 2020.
Ademáis tamén se asinou un convenio co CD Lugo, para a participación de unha das persoas
de Adace na liga Genuine.
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8. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
EXPOSICIÓN PUNTO E SEGUIDO:
No mes de setembro inaugurouse en Lugo a exposición Punto e Seguido que se realizou a través de
Fegadace e na que participamos tódalas entidades de dano cerebral de Galicia. O acto de
inauguración tivo unha gran aceptación, e acudiron representantes de tódalas administracións, así
como partidos políticos, entidades, profesionais sociosanitarios, persoas con dca e familiares.
A exposición estivo na Ferretería durante un mes.

CHARLAS E ACCIÓNS FORMATIVAS
Unha das tarefas de Adace Lugo é formar, informar e sensibilizar sobre o dano cerebral adquirido en
distintos ámbitos da sociedade. Por todo esto durante este
ano realizáronse diferentes charlas na Provincia de Lugo.
 Instituto Porta de Auga de Ribadeo, para
estudiantes da área de servizos socioculturais e a
comunidade.
 Instituto Politécnico de Lugo, dirixido a alumnos do
ciclo de “atención sociosanitaria a persoas en
situación de dependencia”
 Dentro da Escola Galega de Saúde para cidadáns do
Sergas, realizouse no Hospital Universitario Lucus
Augusti, o obradoiro: “Obradoiro sobre dano cerebral adquirido: guía para familias”, dirixido
a poboación en xeral.
 Ceip Paradai de Lugo, obradoiro “coida o teu cerebro”, dirixido a nenos e nenas de 2º de
primaria.
 Ies Sanxillao de Lugo, obradoiro: “Prevención vial e TCE”, para rapazas e rapaces de 1º de ESO.
 Concello de Rabade: Charla informativa “Coñecendo o dano cerebral adquirido”, dirixido a
poboación en xeral.

páx. 15

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

CONSELLO ASESOR DO PACIENTE
Durante o ano 2019, Adace Lugo participou nas reunións do Consello Asesor de pacientes, da Área
Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.
Este Consello é órgano de asesoramento do Servizo Galego de Saúde, que ten como finalidade a
mellora da seguridade dos e das pacientes, dos seus familiaes e coidadores, fomentando os niveis de
participación e facilitando aos e as pacientes a información necesaria para a toma de decisión.
No Consello Asesor traballase entre as entidades da provincia que forman parte deste Consello e os
membros técnicos sanitarios elexidos pola Área sanitaria e representates de Asociacións de
pacientes.

DÍA DO DCA
O sábado 26 de outubro commemorouse como tódolos anos o día do
dano cerebral adquirido. As actividades que realizou Adace Lugo nesta
ocasión fóron:

O venres día 25, colocáronse mesas informativas nos hospitais
da Provincia (Lugo, Monforte e Burela).

O sábado 26, na praza
maior diante do Concello,
colocouse
unha
mesa
informativa, con photocall.
Leeuse o manifesto día do
dca, apoiados por representantes de tódalas
administracións, así como partidos políticos,
entidades socias da provincia e poboación en xeral.
A xornada rematou ca actividade “Parando O DCA”, na que se desplegou un enorme
paracaídas onde se colocaran palabras e frases relacionadas co dano cerebral adquirido.
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BAIXO O MESMO PARAUGAS
Con motivo do día da discapacidade o 3 de decembro, Lugo uniuse as demáis ciudades de Galicia
para facer unha chamativa actividade para aumentar a sensibilización sobre a discapacidade. Nesta
ocasión Adace foi o encargado de promover a iniciativa que
contou con unha ampla representación de entidades de
discapacidade, representantes das administración públicas e
membros da sociedade en xeral que quixeron sumarse a
reivindicación.

VISITAS INSTITUCIONAIS ADACE
No ano 2019 visitaron a sede de Adace Lugo: Sonsoles López Izquierdo, reponsable da área social da
Deputación de Lugo e Olga López Racamonde, nova concelleira da área de Benestar do Concello de
Lugo.

DIVERSIARTE
Como en anos anteriores ADACE LUGO participou, xunto con tódalas entidades de discapacide de
Lugo, no mercadillo solidario DIVERSIARTE, celebrado no mes de decembro e promovido polo
Concello de Lugo.
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9. RECOÑECEMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA
No ano 2019 Adace Lugo foi recoñecida como entidade de Utilidade Pública.

A utilidade pública refierese a aquela actividad que é de beneficio ou interese colectivo. É un
recoñecemento a labor social de ADACE.
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10.ACTIVIDADES FEGADACE

ADACE LUGO como entidade que forma parte de FEGADACE, Federación galega de dano cerebral,
participou durante este ano en distintas actividades realizadas pola mesma.:







Asamblea Xeral Ordinaria Fegadace.
Formación de direccións e xuntas Directivas:
Encontro de profesionais
Presentación da guía para familias elaborada por FEGADACE
Xornada DCA e Premio Miguel Blanco
Participación na elaboración do ESTUDO DE MONETIZACIÓN DO VALOR SOCIAL XENERADO
POR FEGADACE.
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11.RESUMEN ECONÓMICO 2019
INGRESOS
PRAZAS
PÚBLICAS
SUBVENCIONS

7%
40%

29%

COTAS USUARIOS

24%
COTAS SOCIOS
OUTROS
INGRESOS

GASTOS

PERSOAL

10%
25%
65%

DERIVADOS DO
SERVIZO
SUMINISTROS E
MANTEMENTO

FINANCIADORES:

MEMBROS DE :
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12.CONTACTO

ENDEREZO
Avenida Adolfo Suárez nº 4 local B
27003 Lugo

TELÉFONOS:
982243503
663085391

E-MAIL:
correo@adacelugo.org

PÁXINA WEB
www.adacelugo.org

REDES SOCIAIS:

REXISTROS:
AUTORIZACIÓN SERVIZO SANITARIO: C -27-009622
CERTIFICADO DE CALIDADE: ES-0773/2018
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