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Presentación
O 2017 foi un ano abondoso en novidades. A posta en marcha das novas instalacións residenciais no Centro Castro
Navás, supuxo para a dirección do Centro un arduo traballo polo incremento de 12 novas prazas residenciais
atendidas, un 23% mais que as anteriores, e pola consecuente incorporación e integración dentro do cadro de persoal
dun elevado número de novos profesionais. Así, a xestión do centro quedou focalizada no obxectivo de garantir tanto
unha correcta incorporación dos novos usuarios/as e profesionais á actividade normal do Centro, como na adaptación
dos usuarios/as que xa estaban, que viron alterado o equilibrio do seu modo de vida anterior, en ocasións de forma moi
signiﬁcativa, a consecuencia deste proceso.
O Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral (SATAI) do Ediﬁcio CAMI continua coa súa evolución ascendente, no
que se reﬁre á demanda de prazas. Así, en 2017 púxose en marcha unha nova unidade de atención en Vigo e abriuse
outra no Concello de Ponteareas, para atender a demanda de un grupo de familias da zona.
Pola súa parte, o Centro Menela renovou o seu concerto educativo coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria por seis anos.
Finalmente, o Centro de Formación conseguiu a ﬁnais de ano a asignación de dous cursos ﬁnanciados pola Consellería
de Economía, Emprego e Industria dentro das Accións Formativas dirixidas a Desempregados (AFD) que terán o seu
remate nos primeiros meses de 2018.
O ano trouxo tamén novidades no eido organizativo da entidade. O despregamento das actuación deseñadas na
Estratexia 2020 levounos a un cambio profundo no modelo organizativo, que ten a súa repercusión directa no Sistema
de Xestión da Calidade da Fundación Menela. A este respecto, o proceso re ﬂexivo que se iniciara a ﬁnais do ano 2016, e
que se materializou durante boa parte do pasado ano, xunto coa adaptación ás normas ISO 9001:2015 e UNE
158101:2015, fai de 2017 un ano de transición cara un sistema de reforzo da calidade dos servizos que a entidade presta
aos seus clientes.
Baixo este novo enfoque, quixemos desenvolver tres conceptos fundamentais: o liderado dos profesionais, a
incorporación de novos indicadores para medir a xestión e a identi ﬁcación de riscos e oportunidades, tanto para o
control das ameazas á sostibilidade da organización como para o aproveitamento das factores que podan favorecer o
desenvolvemento da mesma. Como xa dixemos, o traballo aínda non está rematado pero os primeiros froitos xa se
poden apreciar. A tarefa agora é apuntalar as accións iniciadas en 2017 e desenvolver todo o sistema de cara a o futuro
inmediato.

Órganos de Goberno
Actividade Institucional e Representación
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Fundación Menela é unha entidade
galega de iniciativa social sen ánimo de
lucro que, desde 1989, xestiona servizos
para a mellora da calidade de vida das
persoas con Trastorno do Espectro do
Autismo e as súas familias.
Clasiﬁcada como Benéﬁco - Asistencial
e de Interese Galego, ﬁgura rexistrada
como entidade prestadora de Servizos
Sociais e recoñecida como entidade de
Acción Voluntaria desde 2005.

Pertence como socio de número á Federación Autismo Galicia e Confederación Autismo España.
A súa misión é contribuír a mellorar a calidade de vida das persoas con TEA e defender a súa dignidade como
cidadáns, dando resposta ás necesidades especí ﬁcas de apoio ao longo de todo o seu ciclo vital.
Os compromisos asumidos coa misión, implican unha ﬁlosofía orientada á prestación de servizos de calidade baseados
na mellora continua e unha aposta pola innovación, a ﬁn de prestar servizos especializados e diferenciados que
satisfagan as necesidades e o benestar das persoas usuarias e as súas familias.
O compromiso coa mellora continua, a transparencia, a con ﬁanza, a honestidade e ética, o traballo de calidade, o
respecto mutuo e a paixón polo saber, son os valores nos que cree e defende, representando o sinal de identidade da
fundación.
A Rede de Centros e Servizos para o Autismo e a Dependencia da Fundación Menela está constituída ademais polas
entidades Castro Navás SL, empresa de inserción laboral para persoas con TEA que nace en 1998, e a Fundación
Tutelar "Camiño do Miño", organización fundada en 2006.
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Para dar cumprimento aos seus obxectivos, a Fundación Menela conta cós seguintes Centros:
Servizos Administrativos Centrais

Centro de Educación Especial Menela

Rúa Marqués de Alcedo, 19 Ι 36203 Vigo

Camiño da Veiguiña, 15 Ι 36212 Vigo

Tel. 902 502 508

Tel. 986 240 703

fundacion@menela.gal

ceemenela@menela.gal

Contacto: José Manuel Varela Rodríguez

Contacto: Amparo Maquieira Prieto

Centro de Recursos Ediﬁcio CAMI

Centro de Día e Residencial Castro Navás

Rúa Laxe, 3 Ι 36202 Vigo

Rúa Navás, 11 Ι 36391 Priegue - Nigrán

Tel. 986 222 023

Tel. 986 365 558

ediﬁciocami@menela.gal

castronavas@menela.gal

Contacto: Mercedes López Francisco

Contacto:
Pilar Pardo Cambra, Directora Centro Castro Navás
Sonia Álvarez Pérez, Responsable Residencia

Fundación Menela e Castro Navás S.L obtiveron un resultado positivo na auditoría de seguimento realizada por
AENOR baixo os requisitos da norma UNE-EN ISO 9001:2008 do sistema de xestión de calidade, e na primeira
auditoría de seguimento do Centro de Día e Residencial Castro Navás seguindo a norma UNE-EN ISO 158101:2008 que
regula a xestión de centros residenciais e centros residenciais con centro de día ou centro de noite integrado.
O Informe de Auditoría de Seguimento destaca a vocación de mellora dos servizos para os usuarios e familias, a
atención social, a ﬂexibilidade do persoal da organización, o esforzo para adaptarse aos cambios, e os bos resultados
nas enquisas de satisfacción dos servizos prestados con tendencia alcista ou estable no tempo.
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Órganos de Goberno
Consello do Padroado
O Consello do Padroado, máximo órgano de goberno, ten funcións de representación, disposición e xestión da
entidade. Na súa composición ﬁguran patróns fundadores, familiares de usuarios e outros profesionais
relevantes especialmente sensibles cós ﬁns da Fundación Menela.
Composición do Consello do Padroado da Fundación Menela:
Presidente:

D. Pedro Fernández Puentes (membro fundador)

Vicepresidente: D. Cipriano Luís Jiménez Casas (membro fundador)
Secretario:

D. Jose Manuel Varela Rodríguez (non patrono)

Vogais:

Dª. Remedios Parga García (membro fundador)

D. Miguel Ángel Vázquez Vázquez

D. Jorge Sors Pérez

Dª. Julia Jiménez Fernández

D. Carlos Varela García

D. Marcos Fernández Álvarez-Santullano

Dª. María Isabel González Quiroga

D. Luís Ángel Fernández Barrio
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Dirección Executiva
▪ Director Xeral
A Dirección Xeral constitúe o órgano executivo da entidade. A súa misión é garantir o cumprimento das decisións
adoptadas polo Consello do Padroado na operativa diaria de xestión contando, nesta tarefa, có apoio dos equipos
executivo e de dirección.
O Director Xeral da Fundación Menela é D. Cipriano Luís Jiménez Casas.
▪ Comité Executivo
Director Xeral:

D. Cipriano Luís Jiménez Casas

Director Xerente:

D. José Manuel Varela Rodríguez

Coordinadora Centros:

Dª Paula Estévez Salazar

Órganos de Asesoramento á Dirección
▪ Equipo Técnico de Dirección
O Equipo Técnico de Dirección ten como misión asesorar e apoiar á Dirección Xeral no exercicio das súas funcións,
participando no deseño de políticas de actuación que afectan ao conxunto da entidade, así como servir de canle de
comunicación entre os diferentes centros e servizos da Fundación Menela.
Director Xeral:

D. Cipriano Luís Jiménez Casas

Director Xerente:

D. José Manuel Varela Rodríguez

Coordinación Centros:

Dª. Paula Estévez Salazar

Área Psicosocial:

Dª. Pilar Pardo Cambra

Área de Familias:

Dª. Mercedes López Francisco

Área Educativa:

Dª. Mª Amparo Maquieira Prieto

Área Residencial:

Dª. Sonia Álvarez Pérez
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Órganos Colexiados de Goberno do Centro Menela
Consello Escolar
Directora
Dna. Amparo Maquieira Prieto
Representantes Titular:

Representantes Profesorado:

Representantes Familias:

D. Cipriano Luís Jiménez Casas

Dna. Mª Antonia Paz Jiménez

Dna. Mónica López Camba

D. José Manuel Varela Rodríguez

Dna. Amanda Lago Cabaleiro

Dna. Adela Alonso González

Dna. Mercedes López Francisco

Dna. Susana Rodríguez Blanco

Dna. Tania Vázquez Urge
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Actividade Institucional e Representación
Reunións Órganos de Goberno
O Consello do Padroado celebrou dúas reunións ao longo do ano, os días 17 de xuño e 25 de novembro. Na reunión de
xuño, que tivo lugar na sede da fundación, aprobáronse as contas anuais e a memoria de 2016. Na sesión de novembro
celebrada no Centro Castro Navás, aprobáronse por unanimidade os Presupostos e o Plan de Acción para 2018. Trala
mesma, realizouse unha visita polas instalacións do novo módulo residencial en Nigrán.
No 2017 mantivéronse 44 reunións de Comité Executivo e 11 de Equipo Técnico de Dirección. O Consello Escolar e o
Claustro de Profesores do Centro Menela mantiveron as reunións trimestrais establecidas e, a Xunta Directiva da
Asociación de Familias de Castro Navás, celebrou dúas reunións coa dirección do centro.
Participación en Redes de Traballo
Fundación Menela participou neste exercicio en diferentes Redes de Traballo:

Confederación Autismo España
Membros da Comisión de Emprego e Inclusión Laboral, proxecto iniciado en 2014 có apoio da Asociación de Artistas,
Intérpretes e Executantes, neste ano traballamos no Estudo de investigación sobre o emprego das persoas con TEA no
contexto español, para mellorar o coñecemento sobre a situación das persoas con TEA en idade activa, e achegar ideas
forza sobre como xerar, manter e promocionar o emprego das persoas con autismo.
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Federación Autismo Galicia
O Director Xeral e o Director Xerente da Fundación Menela mantiveron, respectivamente, os cargos de Tesoreiro e
Vicepresidente, e Secretario da Xunta Directiva de Autismo Galicia. No exercicio de representación e dirección
propios dos seus cargos, ambos participaron nas catro xuntas directivas e dúas asambleas xerais .
Fundación Menela mantivo a súa participación na Comisión de Sanidade da FAG có obxectivo de establecer
criterios de actuación coordinados e consensuados para a abordaxe da saúde e atención das persoas con TEA, e
fortalecer a capacidade de incidencia técnica e política no deseño e implementación de medidas de atención
sanitaria por parte da Administración Pública. No marco das actuacións que se desenvolven na comisión sinalar a
presentación do Estudo de Saúde e Autismo para persoas con TEA no Ediﬁcio CAMI, no que participaron familias
da Rede Menela.
Centro Español do Autismo
Neste ano continuou o traballo de aportacións de contidos e aplicación de programas no marco do proxecto
Educación Permanente de persoas adultas con TEA, promovido polo Centro Español do Autismo.
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Grupo Xerentes e Directores de Centro
Có obxecto de intercambiar coñecemento e informacións, establecer liñas comúns de traballo e compartir experiencias,
o grupo de xerentes de entidades de atención á discapacidade das provincias de Pontevedra e A Coruña organizan
unha reunión, de periodicidade mensual, que conta coa participación do xerente da Fundación Menela.
Promovido polo Grupo de Xerentes, o Grupo de Directores e Técnicos reúnense tamén cunha periocidade mensual en
cada unha das entidades sociais que se representan; unha oportunidade para coñecer de primeira man o traballo que
se realiza en cada unha delas, ao mesmo tempo que se expoñen experiencias e se comparte información sobre criterios
de organización e funcionamento de cada un dos centros de atención.
Área Psicosocial
En 2017 mantivéronse as reunións de Traballo Social ás que asisten entidades de Pontevedra; unha posta en común do
traballo diario, e os avances nas políticas sociais e normativa actual na área de discapacidade e dependencia.
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Representación Institucional

Durante o ano 2017 sucedéronse diferentes reunións con técnicos da Consellería de Política Social nas que se
abordaron os procedementos para realizar os trámites de traslados de persoas usuarias entre centros, así como
xestións para a autorización de apertura e posta en funcionamento do novo módulo residencial en Nigrán.
A fundación participiou na xuntanza de traballo liderada polo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, Román Rodríguez, xunto a representantes de 23 entidades de atención á discapacidade en
Galicia para afondar en accións encamiñadas á inclusión educativa do alumnado con necesidades especí ﬁcas
de apoio educativo, como o deseño de itinerarios ﬂexibles e a formación permanente do profesorado, entre
outras.
Menela colabora coa Secretaría Xeral de Política Lingüística en relación á labor de promoción do galego como
lingua vehicular nas comunicacións da Fundación Menela.
Ao longo do ano celebráronse diferentes reunións có alcalde do Concello de Vigo, Concelleiro de Deportes,
Concelleira de Política Social e Concelleira de Educación desta cidade, así como có alcalde do Concello de
Nigrán e Concello de Ponteareas para a posta en marcha de actividades que
fundación.

responden aos ﬁns da

Castro Navás SL
Fundación Tutelar “Camiño do Miño”
Asociacións de Familias

OUTRAS ENTIDADES
da Rede Menela
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Castro Navás S.L
Creando oportunidades para mellorar a Calidade de Vida das persoas con TEA

Como resultado dos Proxectos Europeos Horizón II e III nace, en 1998, CASTRO NAVÁS S.L, sociedade
dependente da Fundación Menela. O obxecto social da empresa é dar resposta á falta de recursos no ámbito
laboral para as persoas con discapacidade e ofrecer un servizo á comunidade na que se asenta, promovendo
actividades económicas nas que as persoas con e sen TEA compartan equipos de traballo e responsabilidades.
Na súa traxectoria, Castro Navás S.L foi dirixindo a súa actividade cara distintas áreas comerciais como a
agropecuaria, produción de artigos de agasallo, conservas e marmeladas, lavandaría industrial e ﬁsioterapia.
Coa súa creación, Fundación Menela defende
unha Estratexia de Inclusión Laboral baseada
no emprego ordinario nun contorno laboral
favorable,

onde

discapacidade

se

persoas
apoian

con

e

sen

mutuamente

implicándose de igual xeito no éxito do
proxecto.

En Castro Navás S.L buscamos o equilibrio social e económico, de forma que sexamos unha empresa viable
cunha rentabilidade económica que nos permita impulsar o compromiso de avanzar hacia una inclusión social e
laboral das persoas adultas con TEA.
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Colaboracións con empresas
Desde Castro Navás S.L, mantense a colaboración e impulso de liñas de apoio que repercuten na calidade das
experiencias de formación e emprego, ben pola creación dun maior número de oportunidades laborais que
atendan as motivacións e intereses das persoas con autismo e/ou polo mantemento das xa existentes.
A Lavandería Industrial mantén a carteira de clientes procedentes de diferentes sectores de actividade:
establecementos hoteleiros e de restauración, residencias de estudantes e colexios maiores, e os centros da
Fundación Menela. Este ano incrementamos as horas produtivas nesta área ao aumentar o volume de traballo,
motivado pola posta do novo módulo residencial en Castro Navás. Neste periodo mantén a certi ﬁcación baixo a
norma de calidade ISO 9001-2008 outorgada por AENOR.
O obradoiro de Conservas e Marmeladas có Nº de Rexistro Sanitario: 21.17437/PO mantén desde 2013 relación
coa empresa Frutas Nieves S.L para a comercialización de marmeladas elaboradas con froitas de tempada.
Mantéñense 5 puntos de venda. No ano 2017 elaboráronse un total de 1975 unidades en presentacións de 40, 100
e 250 gr.
Na área agropecuaria mantense a colaboración coa emprega galega Frutas Villar para a venda de cultivos da
horta na súa rede de establecementos.
Na liña de elaboración de produtos de agasallo engadir, á actividade propia do obradoiro como é a elaboración
de velas e xabróns, a participación noutras accións como son a elaboración de materiais para participar na
campaña do DMCA e a decoración do centro en días especiais como o Entroido, o Magosto ou o Nadal.
Desde 2012 mantense a colaboración entre a empresa Embalajes Armando SLU, Fundación Menela e Autismo
Galicia, para desenvolver un proxecto formativo e de emprego con apoio centrado na elaboración de tapas para
as caixas de mariscos e moluscos. Neste 2017 realizáronse un total de 14.776 tapas de madeira.
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Destas experiencias formativas e de promoción do emprego sinalar un crecemento sostible, no número de
persoas que participan nelas, dotación de material e nivel de produción, así como nos resultados obtidos no
desenvolvemento de competencias sociolaborais. En 2017 sinalamos o esforzo para mellorar o modelo de apoios
individuais en cada unha das áreas de traballo, e así dar resposta as necesidades individuais de cada unha das
persoas con TEA.
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Traballamos en rede, colaboramos e participamos na sociedade
Ao longo do 2017 traballamos para que as persoas con TEA sigan dando pasos na súa participación social,
aportando valores e capacidade á sociedade. Castro Navás conta con dúas furgonetas no centro para facer o
Servizo de Reparto. Con esta actividade, motivadora para un gran número de persoas usuarias, favorecemos a
inclusión social e a participación activa na nosa comunidade, contribuíndo a xerar unha imaxe social positiva.

En 2017 participamos nas edicións de xuño e decembro da
Campaña De Boa Man, unha iniciativa que, promovida pola
Concellería de Benestar Social do Concello de Vigo, en
colaboración coa Asociación de Comerciantes de Príncipe,
reúne o traballo artesanal e creativo realizado nos obradoiros
de 10 entidades sociais da cidade.
De Boa Man facilita un espazo de encontro que da visibilidade
e pon en valor as capacidades laborais das persoas con
diversidade funcional quenes, cos apoios necesarios, poden
desenvolver un traballo de calidade. Ao mesmo tempo De Boa
Man pretende involucrar a todo o tecido social na inclusión de
persoas con diversidade e ofertar un comercio alternativo de
calidade nestas datas.

Fundación Menela
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Fundación Tutelar “Camiño do Miño”
A Fundación Tutelar nace por un acordo do Padroado da Fundación Menela do 25 de novembro de 2006 coa
misión de “Proporcionar protección e garantía efectiva dos dereitos dos seus tutelados para acadar a súa
integración plena na sociedade e a súa óptima calidade de vida, promovendo a pluralidade e o respecto á
diferenza”

O Consello do seu Padroado está composto por:
Presidenta:

Dª Isabel González Quiroga

Secretario:

D. Cipriano Luís Jiménez Casas

Vogais:

D. José Manuel Varela Rodríguez
D. Luís Angel Fernández Barrio

Con domicilio social na rúa Xoanelo, 2 baixo (Vigo), a
Fundación Tutelar “Camiño do Miño” está clasiﬁcada
como Fundación de Interese Social por Orde da Xunta de
Galicia do 5/06/2007 e declarada de Interese Galego por
Orde do 14/08/2007.

Durante o ano 2017a acción da Fundación Tutelar Camiño do Miño estivo centrada na xestión dos intereses do
seu tutelado así como a atención das consultas que lle foron plantexadas por distintas familias de persoas
usuarias da Rede Menela.
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Asociación de Familias
As asociacións de familias participan na vida dos centros colaborando na ﬁnanciación de actividades inclusivas,
actividades deportivas, sociais, educativas e culturais que se realizan na contorna comunitaria de Vigo e a súa
área metropolitana.

Os Equipos de Dirección das asociacións de familias dos Centros da Rede Menela están formados por:
ANPA Centro Menela:

Asociación Familias Castro Navás

Presidenta:

Dna. Mª Montserrat Troncoso

Presidente:

D. Eloy Alonso Misa

Secretaria:

Dna. Mónica López

Secretaria:

Dna. Esperanza Martínez Míguelez

Tesoureira:

Dna. Elena Rodríguez

Tesoureira:

Dna. Josefa Gómez Borrajo

Vogais:

D. Benito González
Dna. Victoria Cueto
Dna. Mª Carmen Pereira
D. Luís Santiago González

Valoración, Diagnóstico e Orientación
Atención Temperá e Apoio Integral
Educación
Atención a Adultos

SERVIZOS

Fundación Menela
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Valoración, Diagnóstico e Orientación

Especializado na valoración, diagnóstico e orientación de persoas con Trastorno do Espectro do Autismo, este
servizo realiza valoracións e diagnósticos mediante a aplicación de probas especí ﬁcas en TEA (ADI-R, ADOS-2,
Escala Autónoma para a detección da Síndrome de Asperger, Autismo de Alto Nivel de Funcionamento) e
criterios internacionalmente aceptados (DSM-5; CIE-10), seguindo as Boas Prácticas recoñecidas sobre
diagnóstico e detección do Autismo (Grupo GETEA. Instituto de Salud Carlos III).
O Servizo de Valoración e Diagnóstico atende a toda persoa que manifeste síntomas ou sospeitas de TEA (sinais
de alerta, programa de cribado con resultado positivo, grupo de risco), realizando revisións e seguimento de
casos derivados do sistema sanitario, sistema educativo, servizos socias ou das propias familias. Trala
conﬁrmación do diagnóstico facilítase un axeitado asesoramento de servizos de intervención ou apoio en
función das necesidades individuais e/ou familiares.
O Servizo está composto por dúas psicólogas
sanitarias con experiencia e cualiﬁcación para
aplicar probas de screening e diagnósticas
que permiten avaliar á persoa. Ata o mes de
maio, a psiquiatra Leticia Gómez Conde
reforzou equipo do centro para a valoración
de casos a partir dos 12 anos de idade.
O Servizo de Psicoloxía ﬁgura desde o ano
2014 inscrito no Rexistro de Centros, Servizos
e Establecementos Sanitarios có número
C-36-002255.

Fundación Menela
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Durante o ano 2017 o Servizo de Diagnóstico emitiu 43 Informes Diagnósticos, seguindo criterios do DSM -5.
▪ 40 Diagnósticos Trastorno do Espectro do Autismo
▪ 3 Outros trastornos que non cumpren os criterios para os TEA

No que respecta a detección de sinais de alerta que constitúen posibles indicadores de trastornos no
desenvolvemento e derivación de casos, recoller que 26 foron derivados a petición dos servizos sanitarios, 6 do
sistema educativo, 5 responden a casos detectados no ámbito familiar e 6 á categoría de outros (servizos sociais).
A intensidade de apoio reﬂectida no diagnóstico, segundo a gravidade ou severidade da sintomatoloxía que se
presentan nas dúas principais áreas do desenvolvemento que se atopan alteradas nos TEA:
Comunicación e

Intereses Restrinxidos e

Interacción Social

Condutas Repetitivas

Nivel 1 “require apoio”

19

19

Nivel 2 “require apoio substancial”

9

9

Nivel 3 “require apoio moi substancial”

12

12

NIVEIS DE INTENSIDADE

A continuación recóllese o xénero e idade, así como o lugar de procedencia dos casos atendidos:

IDADE E XÉNERO

H

M

<6 anos

20

1

7-14 anos

10

2

15-24 anos

4

2

>25 anos

1

0

Total

35

5
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Atención Temperá e Apoio Integral
O Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral diríxese a nenos e nenas de 0 a 6 anos (Atención Temperá) e de
6 en diante (Apoio Integral), as súas familias e ao seu contorno, có obxectivo de dar resposta ás necesidades
transitorias e permanentes que presentan os nenos e nenas con trastornos no desenvolvemento ou que están en
risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social.
Especializado na intervención con nenos e nenas con TEA, o servizo está composto por un equipo de seis
terapeutas acreditadas como Psicólogas Sanitarias que, no seu traballo diario, seguen o marco xeral establecido
polo Libro Branco d e Atenció n Tem perá. A coordinación eﬁcaz có sistema sanitario, educativo e os servizos
sociais garante un modelo único de intervención, intensiva e especializada, que incide de xeito positivo no
proceso evolutivo.
En 2017 o SAI continuou coa súa evolución ascendente, no que se re ﬁre á demanda de prazas e ao aumento de
casos atendidos. En maio deste ano púxose en marcha unha nova unidade de atención en Vigo e abriuse outra
no Concello de Ponteareas para atender a demanda dun grupo de familias da zona, que solicitaban maior
proximidade.

O Servizo de Psicoloxía en Centro Atención Temperá ﬁgura desde o ano 2014 inscrito no Rexistro de Centros,
Servizos e Establecementos Sanitarios có número C-36-002255.

Fundación Menela
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En 2017 o SAI prestou atención terapéutica a 117casos, 102 nenos e 15 nenas. Neste período atendéronse un total de 26
novos casos. Na práctica clínica, o traballo individual pode darse como única modalidade ou pode estar combinada
con outras de acordo ás necesidades de cada neno. Neste exercicio realizáronse:
3.608 Sesións Individuais

358 Sesións Grupais

47 Visitas a Centros Escolares

A continuación recóllese o xénero e idade, así como o lugar de procedencia dos casos atendidos:
LUGAR PROCEDENCIA
Vigo e Area Metropolitana

104

Provincia Pontevedra

12

CCAA Galicia

1

IDADE E SEXO

H

M

<6 anos

22

3

7-14 anos

63

6

15-24 anos

16

6

> 25 anos

1

Fundación Menela ten dados de alta, dentro dos Servicios
de Promoción da autonomía persoal e prevención da
dependencia, no Rexistro de Entidades Prestadoras de
Servicios Sociais:
▪ Servizo de Atención Temperá (de 0 a 6 anos)
▪ Servizo de Atención Psicomotriz (a partir de 6 anos)
▪ Servizo de Estimulación Cognitiva (a partir de 6 anos)
▪ Servizo de Estimulación Sensorial (a partir de 6 anos)
▪ Servizo de Logopedia (a partir de 6 anos)
SAI forma parte da Asociación Galega de Atención Temperá
En 2017 as profesionais do servizo continuaron traballando nunha proposta concreta de documento e metodoloxía de
Plan de Intervención Individual que foi incorporada ao Procedemento de Atención Temperá e Apoio Integral, e
continuaron os encontros co equipo docente do Centro Menela na procura de mellorar a atención dos alumnos que
comparten centros.

Fundación Menela
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Programa LUDOTEA
Un irmán é un compañeiro de viaxe có que se comparten moitas situacións, vivencias, sentimentos e
emocións, ao longo de gran parte da vida. Por elo, tralos “Encontros entre irmáns” que se levaron a cabo o
pasado ano, Fundación Menela deseñou un proxecto especí ﬁco para, a través do xogo, proporcionar aos irmáns de nenos e nenas con TEA de recursos para fortalecer o vínculo, e desenvolver habilidades funcionais,
de comunicación e de interacción social.
Un total de 20 nenos e nenas con TEA e 23 irmáns participaron no proxecto LUDOTEA, que se desenvolveu
no CEE Menela e que contou có apoio do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a través do
Programa de atención integral dirixido a promoción da autonomía persoal das persoas con discapacidade.

Programa de Habilidades Sociais
O programa de habilidades sociais continuou neste 2017 da man de dúas terapeutas do SAI e unha voluntaria
de apoio. Participaron 38 rapaces, 31 nenos e 7 nenas de idades comprendidas entre os 6 e 21 anos de idade.
Durante este ano desenvolvéronse 946 sesións que
abranguen as diferentes áreas de desenvolvemento:
social

(habilidades

conciencia

sociais,

emocional),

teoría

da

comunicación

mente
e

e

linguaxe

(conversación e habilidades pragmáticas), simbolización e xogo, ﬂexibilidade e funcións executivas
(ﬂexibilidade cognitiva e condutual, autocontrol e
solución de problemas).
O programa desenvolveuse nas instalacións do
Ediﬁcio CAMI, simulando contornas reais, e espazos
naturais, có obxectivo de aﬁanzar e xeneralizar as habilidades adquiridas na terapia individual, así como
fomentar o ocio e o desfrute do tempo de lecer con iguais.
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Educación

O Centro de Educación Especial Menela escolariza a nenos e nenas en idade escolar (de 3 ata 21 anos), con
diagnóstico de Trastorno do Espectro do Autismo e discapacidade intelectual asociada.
Concertado coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia desde o ano
1986, en 2017 renova o concerto por seis anos mantendo as 8 unidades de educación especial.
En 2017 matriculáronse 28 alumnos

O equipo educativo está composto por:

▪ Educación Infantil: 0

▪ Directora

▪ Educación Básica Obrigatoria: 19

▪ 8 profesores titulares de unidade

▫ 7 alumnos menores de 12 anos
▫ 12 alumnos entre 12 e 16 anos
▪ Transición á Vida Adulta: 9

▪ 1 profesional de apoio
▪ 6 auxiliares técnicos educativos
▪ Logopeda
Conta có apoio da Psicóloga da fundación e asesoramento da
Traballadora Social nas xestións coas familias.
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Neste ano, dous alumnos de Educación Básica Obrigatoria estiveron escolarizados en modalidade combinada
con centros ordinarios públicos e privados concertados de Vigo. A coordinación có centro de escolarización para
establecer e seguir unha liña común de actuación có alumno con TEA foi unha constante ao longo do curso
escolar. Referente en educación e autismo, a colaboración do Centro Menela trasládase á formación técnica e
didáctica dos profesionais dos centros docentes e outras entidades.

Acción Educativa

O Centro Menela ofrece tamén:
▪ Servizo de Trasporte Escolar
▪ Comedor Escolar
▪ Servizo de Limpeza

As actividades enmárcanse no concepto aprendizaxe por contornos signi ﬁcativos, procurando experiencias que
permitan unha maior autonomía en todos os ámbitos da vida diaria. As aprendizaxes están vinculadas a un
espazo vital e social, garantindo así a súa funcionalidade, buscando espazos naturais para transferilas.
No proceso educativo, a colaboración das familias é fundamental, aportándonos información moi valiosa, a
través do Cad erno Viaxeiro e entrevistas de titoría, para levar a cabo a acción educativa.
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O equipo educativo traballa en base a programacións individualizadas, proporcionando apoios especíﬁcos a cada un dos
alumnos, con independencia da intensidade - gravidade do cadro clínico que presenten, para axudarlles a dar sentido ao
mundo e mellorar a súa calidade de vida, a través dunha metodoloxía baseada nos SAAC, estrutura ambiental (física temporal), programas de desenvolvemento de habilidades adaptativas, mentalistas e comprensión de emocións.

Autonomía Persoal e Funcionalidade

Actividades no obradoiro doméstico e cociña; coñecer alimentos,
utensilios básicos de cociña, preparación de menús sinxelos, conduta
na mesa e adecuada inxesta de alimentos. Recados e compras no hipermercado: atopar productos e realizar a compra facendo a lista.
Poñer en práctica o uso da moeda. Secretaría, fotocopiado e plasti ﬁcado, xestión do correo interno, envío de circulares, fotocopia e
plastiﬁcado de materiais.

40

Fundación Menela
Memoria Actividades 2017

Actividades Deportivas
As actividades deportivas desenvolvéronse no Pavillón Municipal de Coia (Educación Física) e no Pavillón
Municipal das Travesas (Natación), instalacións cedidas polo Concello de Vigo.
Campionatos organizados pola Federación Galega de Deporte Adaptado
CLUBE DEPORTIVO MENELA

ATLETISMO

OPEN DE
BADMINTON

18.05.2017

14.06.2017

Vilagarcía de Arousa

ETEA

16 alumnos

3 alumnos

8 medallas

3 medallas

CAMPO

TENIS

A TRAVÉS

DE MESA

NATACIÓN

22.02.2017

15.03.2017

26.04.2017

Pontevedra

Mercantil Vigo

A Cañiza

13 alumnos

4 alumnos

15 alumnos

2 medallas

1 medalla

8 medallas
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Xardinería e Medioambiente
Ao longo do ano, os alumnos encárganse
de coidar e manter o xardín do colexio
Menela, e se preparan as sementes e
plantas no invernadoiro para o seu posterior transplante.
Este ano instalouse o rego por goteo nos
diferentes espazos: invernadoiro, horta e
mesa de cultivo, debido a que nos
periodos vacacionais nos se está no
centro, levaba consigo algunhas perdas
hortícolas.

Programa Medioambiental “VOZ NATURA”
Participaron 14 alumnos nunha nova edición do programa VOZ NATURA,
patrocinado polo diario La Voz de Galicia e a Fundación Santiago Rey
Fernández - Latorre.
Adicado este ano ao papel reciclado, o proxecto do CEE Menela centrouse en
realizar produtos ﬁnais a través de diferentes materiais (periódicos, axendas,
cartóns, etc.). Os regalos do día do pai e da nai, os cabezudos do entroido e o
Belén que quedou exposto no 52 concurso de Afundación, fon algúns dos
produtos artesanais elaborados.

Fundación Menela
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Actividades de Proxección Social
Saimos das aulas para complementar o proceso de ensinanza - aprendizaxe, experimentar coa contorna e
potenciar a transferencia das aprendizaxes adquiridas. A participación en diversas actividades programadas
deunos a oportunidade de desenvolver un sentimento de pertenza e implicación coa cidade de Vigo e a súa
área metropolitana a través do coñecemento, achegándonos a espazos de cultura, paisaxes, patrimonio e
infraestruturas.
No centro cultural de Afundación gozamos de
musicais, participamos no Festival Primaveira
do Cine. No marco de VIGO EDUCA visitamos
o Zoolóxico de Vigo e montamos na Escola de
Equitación e Hipoterapia Abraín. Con Vitrasa
viaxamos

por

Vigo

no

Bus

Turístico

e

participamos na carreira Correlingua para
dinamizar o Galego.

10 anos de Acción Social Colexio Miralba
En febreiro de 2017 participamos na conmemoración do
10 aniversario do programa de voluntario que, desde
Acción Social, promove o Colexio Miralba. Neste día
presentamos un mural coas actividades do centro e, os
alumnos de Menela, aproveitaron a ocasión para agradecer aos voluntarios o tempo que pasan con eles todas
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Visitas e Colaboracións
Referente en educación e autismo, a colaboración do Centro Menela trasládase á formación técnica e didáctica
dos profesionais dos centros docentes e outras entidades de atención a persoas con discapacidade. En 2017
recibimos a diferentes visitas e mantivemos encontros con profesionais vinculados as áreas sanitaria e educativa:
13.02.2017.- Inspectora de Sanidade
14.02.2017.- Inspector de Educación
13 e 14.03.2017.- Equipo de Orientación Especíﬁco de Lugo
31.03.2017.- CEE Esclavas de la Virgen Dolorosa Mos
10.05.2017.- CEIP San Roque Darbo
30.05.2017.- CEIP A Paz | Tintueira
Ao longo do ano mantivéronse as sesións de orientación coas responsables da área educativa de Down Vigo.
Neste periodo o Centro Menela participou no encontro
de traballo liderado polo conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria, Román Rodrígue, unha
posta en común da labor realizada no ámbito da
atención a diversidade, e participamos, por segundo ano
consecutivo, nas VII Xornadas de Formación dos xefes
dos Departamentos de Orientación. Asesoramento para
un proxecto inclusivo de Centro, organizadas por esta
consellería.
As visitas e encontros de traballo no CEE Menela remataron en novembro cunha sesión de traballo na que
participou Delicias Muñoz, Neuróloga do Hospital Álvaro Cunqueiro, para abordar a atención á saúde de persoas
con TEA.
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Atención a Adultos
A vida é cambio, o cambio é vida
O Centro de Día e Residencial Castro Navás é un servizo especí ﬁco de apoio, conﬁgurado como dispositivo de
atención integral, preventiva e habilitadora, destinado ao aloxamento temporal e permanente de persoas
maiores de 16 anos con discapacidade intelectual, especialmente con TEA, con necesidades de apoio extenso e
xeneralizado e/ou en situación de dependencia.
Nado en 1993, ao longo destes anos consolídase unha estrutura organizativa baixo o lema “a única inclusión
posible non pode ser outra que a través do traballo", onde as actividades terapéuticas articúlanse ao redor das
áreas agropecuaria, conservas e marmeladas, elaboración de produtos de agasallo e lavandaría,
complementándose éstas coas vinculadas á creación e expresión artística, promoción da saúde e atención
sociosanitaria, e tempo de lecer.
Financiado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia mediante un Contrato de Xestión de Servizo
Público e pola aportación das familias, conta con 60 praza autorizadas en Centro de Día e 99 prazas en
Residencia mais 2 prazas de enfermería, cunha ocupación de 64 e 50 prazas, respectivamente, en 2017.
Atendendo ao recoñecemento efectivo dos
dereitos das persoas con discapacidade, en
Castro Navás xeramos espazos pensados
desde o benestar material, a partir de
estratexias para potenciar procesos saudables
de benestar físico

e desde as relacións

interpersoais, procesos de autodeterminación e
toma de decisións que permitan o desenvolvemento
persoal, a inclusión social e, en deﬁnitiva, o
benestar emocional.
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2017, un ano de cambios
Dous momentos marcaron o inicio dos cambios vividos en 2017. No segundo semestre de 2016 concedíase a
autorización provisional para a modiﬁcación substancial consistente no incremento de 58 prazas residenciais
dentro dunha ediﬁcación de nova construción, pasando de 41 prazas a un total de 99 prazas residenciais e 2
prazas de enfermería.
Neste periodo, a Secretaría
Xeral Técnica da Consellería
de Política Social, adxudicaba
á Fundación Menela a xestión
da reserva e ocupación de 12
prazas no servizo de atención
residencial terapéutica para
persoas adultas con Trastorno
do Espectro do Autismo na
provincia de Pontevedra.

A xestión de 12 prazas no servizo de atención residencial supuxo a incorporación de 10 novos usuarios entre os
meses de febreiro e setembro, 6 deles incorporáronse cunha praza de Internado Con Fin de Semana e 4 con
praza de Centro de Día. Asemade realizáronse modi ﬁcacións nas modalidades de praza de 8 usuarios
(6 pasaron a ocupar praza de Internado Con Fin de Semana e 2 de Internado Sen Fin de Semana). Neste 2017
produciuse a baixa dun usuario de Centro de Día que responde a non adaptación ao servizo.
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No mes de febreiro púxose en marcha o novo módulo residencial que acolle aos usuarios do Castro Navás, tanto
os de novo ingreso como os que xa residían no centro; un cambio que supuxo unha mellora da accesibilidade,
seguridade e dispor de mais espazos de actividade e desenvolvemento persoas e social.
Este crecemento veu acompañado do reforzo do equipo de traballo. A incorporación de novos profesionais foi
unha constante en 2017, situando o perﬁl de coidadores como o principal colectivo profesional que representa
un 70,18% ao peche do exercicio. O esforzo das persoas usuarias e traballadores para adaptarse a esta nova
situación estivo presente ao longo do ano, sendo preciso a implantación de novas metodoloxías para a
organización do centro e de boas prácticas na xestión de persoal para promover o traballo en equipo, e reforzar
os valores de compromiso e mellora continua.

58 profesionais integran un equipo interdisciplinar composto pola directora de centro, responsable de
residencia, 11 técnicos (Psicóloga, Logopeda, Traballadora Social, 2 DUE, Fisioterapeuta, Psicomotricista,
Técnico de Educación Física, Terapeuta Ocupacional, Axente de Emprego e Mestra de Música), 4 responsables
de obradoiros, 2 monitores, 34 coidadores e 5 persoas na área de servizos, que traballa de forma colaborativa
según o Plan de Atención Individualizado, promovendo oportunidades e facilitando apoios para potenciar o
desenvolvemento da autonomía e capacidades persoais, e favorecer a inclusión social e laboral.
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Obradoiros Terapéuticos
O desenvolvemento de competencias sociolaborais é posible gracias a labor que se desenvolve nos obradoiros
terapéuticos, cada un deles coordinado por un profesional especializado na rama de traballo: agropecuaria, cós
traballos na horta, animais e xardinería, manualidades con velas e xabróns, papel reciclado e tear, conservas e
marmeladas e lavandería industrial. Súmase o obradoiro de elaboración de tapas e o servizo de reparto. Neste
eido as estratexias formativas responden a un traballo en positivo, aos intereses e habilidades de cada persoa,
apóianse en SAAC e nunha estruturación de tempos e tarefas ﬁxa, á vez que ﬂexible.

Educación Permanente de adultos con autismo
Entre as actividades levadas a cabo en 2017 destaca a cuarta
edición do programa de Educación de adultos con Autismo,
promovido polo Centro Español do Autismo e ﬁnanciado polo
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.
18 persoas con TEA, 5 mulleres e 13 homes, participaron durante o
primeiro semestre do ano en múltiples actividades innovadoras
deseñadas baixo a perspectiva de life long learning para persoas
adultas con autismo, có obxectivo de manter unha vida o mais
activa posible que permita conter o envellecemento, limitar a
sintomatoloxía psiquiátrica asociada, e incrementar a calidade de
vida e o benestar.
▪ Rehabilitación cognitiva
▪ Rehabilitación socio - emocional
▪ Aprendizaxe de habilidades da vida diaria
▪ Habilidades sociais no marco laboral
▪ Habilidades executivas aplicado ao emprego con apoio

Fundación Menela
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Neste ano intensiﬁcouse a formación en habilidades sociolaborais en dúas áreas: lavandaría industrial, cociña e
hostelería. As novas instalacións ﬁxeron posible un proxecto piloto dirixido a persoas con maiores necesidades
de apoio e entrado na capacitación para habilidades domésticas na nova residencia có obxectivo de empoderar as persoas con TEA e contribuír a unha vida máis independente.

Sumando Capacidades Ι Lavandería Industrial

Sumando Capacidades é proxecto formativo para a capacitación en operacións auxiliares de lavandaría
industrial, no que participaron 8 persoas con TEA e discapacidade intelectual asociada, 4 mulleres e 4 homes,
de idades comprendidas entre os 22 e 44 anos, con necesidades de apoio extensas e xeneralizadas, e un
recoñecido grao de discapacidade superior ao 75%.
O programa incidiu no desenvolvemento de
competencias para recepcionar, clasiﬁcar e
preparar a roupa para a súa limpeza, realizar
o lavado, secado, planchado e embolsado de
roupa, aplicando técnicas e procedementos
requiridos

para

cada

caso,

baixo

a

supervisión dun responsable, para conseguir
a producción coa calidade prevista, nos
prazos

estipulados

e

nas

condicións

medioambientais e de seguridade marcadas
no plan de prevención de riscos laborais.
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Aportando Valor
Sector Hostelería

8 persoas con TEA participaron, por cuarto ano consecutivo, no proxecto formativo “Aportando Valor” para
realizar tarefas de auxiliar de cociña nunha contorna de traballo real. Elaboracións culinarias sencillas aplicando
as normas hixiénico-sanitarias, clasiﬁcar mensaxe e manter a limpeza do mobiliario, foron os principais
obxectivos. Financiado pola Red Solidaria Bankia, foi posible grazas á colaboración de Alprinsa SLU.

Programa de Mellora da Calidade de Vida de Persoas con TEA
Fundación Menela recibiu unha subvención, por un importe de 19741.12€, dirixida a contratación de 2 mozos
desempregados inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (Programa Operativo de Emprego Xuvenil),
para desenvolver, durante un periodo de sete meses, o Programa de Mellora da Calidade de Vida de Persoas
con TEA dirixido a 64 persoas do Centro Castro Navás, có obxectivo de promover aprendizaxes funcionais e
signiﬁcativas nos diferentes ámbitos vitais, a través da intervención no desenvolvemento de habilidades sociais,
de comunicación e autonomía persoal.
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Promoción da Saúde
Atención Sociosanitaria
O programa de atención á saúde céntranse no establecemento de pautas xerais de control médico e de saúde;
control da evolución de tratamentos e establecemento de recomendacións sobre tratamentos individualizados;
atención sanitaria; acompañamento a centros de saúde; xestión da medicación; control da alimentación e
nutrición; desensibilización o ámbito da saúde; coordinación cos recursos sanitarios; e procura de información a
profesionais sanitarios.
Servizos sanitarios e número de visitas realizadas en 2017:
Urxencias: 26 visitas
Val Miñor: 14 Povisa: 7 Hospital Álvaro Cunqueiro: 5
Atención Primaria: 25 visitas
Centro de Saúde Val Miñor: 25
Atención Especializada: 29 visitas
Unidade de Saúde Mental (Val Miñor): 14
Neuroloxía (Hospital Povisa): 3
Rehabilitador (Hospital Povisa): 3
Psiquiatra (Privado): 2
Ciruxía Xeral (Hospital Povisa): 2
Xinecoloxía (Hospital Povisa): 2
Odontoloxía (Unidade de Pacientes Especiais da USC): 3
Podoloxía (Centro Castro Navás): 18 usuarios atendidos
En 2017 realizáronse un total de 80 visitas médicas, as que hai que engadir 105 xestións administrativas que non
precisaron a organización de saídas a centros de saúde e hospitalarios. A ﬁnais de ano incorporouse un novo
sistema de xestión da medicación baseada nun sistema personalizado de dosi ﬁcación automática en bolsas tipo
blísteres que reducen os erros na preparación e administración, e garantizan a trazabilidade total.

52

Fundación Menela
Memoria Actividades 2017

Esta área veu refozarda as súa actividade a través do desenvolvemento do programa sociosanitario Apoio
psicolóxico na atención odontolóxica a persoas con TEA, ﬁnanciado neste 2017 pola Consellería de Sanidade, e
complementouse coa segunda línea de actuación do programa de educación de adultos. Educación para a
saúde: identiﬁcación da dor e do malestar asociado á intomatología comórbida a través de dos instrumentos
Identiﬁcación da dor. Non Communicating Adult Pain Checklist. Dor NH-Lotan, Instrum ento d ixital iconográﬁco
para a identiﬁcación da dor en persoas adultas con autismo; García Villamisar.

O programa de desensibilización intensiﬁcou as
súa actividade para dar resposta as necesidades
especíﬁcas que presentan no ámbito sanitario as
persoas con TEA: diﬁcultades para seguir
instrucións,

entender

a

ﬁnalidade

dunha

exploración, localizar a orixe da dor e describila,
recoñecer a sintomatoloxía, tolerar esperas nas
consultas.

Benestar Físico
Os programas de ﬁsioterapia, psicomotricidade e actividade física abranguen a intervención no medio
acuático, aproveitando a presión hidroestática e viscosidade da auga, e na sala de ﬁsioterapia, psicomotricidade, ximnasio e parque biosaudable, có uso de material lúdico e terapéutico, e inciden na estimulación
motriz, visual, coordinación e percepción vestibular, relaxación, motricidade ﬁna, estiramento de grupos
musculares, exercicios de marcha e percepción táctil. O Programa contou cun Grao en Ciencias da Actividade
Física e do Deporte que desenvolveu a actividade durante un ano grazas ao apoio do plan de práctica laboral
2017 da Deputación de Pontevedra.
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Creación e Expresión Artística
Castro Navás incorpora a práctica musical na programación diaria,
apoiándose en evidencias de mellora do estado xeral das persoas
con TEA, ao facilitar a linguaxe expresiva, a adquisición de habilidades sociais e motoras, a mellora a atención compartida e o desenvolvemento de habilidades de comunicación social non verbal.
O obradoiro de música conﬁgúrase como un escenario práctico compartido no que participan os rapaces que amosan interese pola música. Neste 2017 a mestra de música, Xela Fernández, continúa formando parte do proxecto acudindo, todos os martes, aos ensaios coa
Orquestra Castro Navás.
Annie`s Song de Jonh Denver e os temas Lento e Andar Conmigo de Julieta Venegas, son pezas do novo repertorio que conseguiron emocionar ao público que nos acompañou na celebración do Día Mundial
do Autismo (Auditorio Concello de Vigo)
Este ano participamos na Campaña 2018 #retraTEA. Miradas sen Filtros, promovida por Autismo Galicia, que
se materializou nun calendario que amosa o retrato de doce personalidades de renome de Galicia que foron
fotograﬁados por persoas adultas con TEA.
Os fotógrafos Esteban de la Iglesia, Manu Suárez (La Diapo Fotografía), e a comisaria Monse Cea, nos
acompañaron durante meses nun traballo que se iniciou cun obradoiro de fotografía e a explicación e anticipación do traballo profesional que se ía levar a cabo durante as sesións. Unha experiencia comunicativa innovadora onde as persoas con TEA colocáronse detrás da cámara para converterse nos autores da obra artística.
A través, da súa mirada ‘sen ﬁltros’ achegámonos a personalidades de diversos ámbitos sociais, entre eles, X. M.
Budiño, músico, Ledicia Costas, escritora, Cristina Mantilla, enóloga, e Evaristo Nogueira, avogado.
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Tempo de Lecer
Dende o Centro Castro Navás favorecemos e xeramos espazos para un tempo de lecer inclusivo. Promovemos
un tempo de lecer enriquecedor para o desenvolvemento persoal e social, proporcionando recursos e apoios
para que as persoas adultas poidan exercer o dereito a un ocio individual e/ou compartido en igualdade de
condicións que o resto da comunidade fomentando a inclusión social.
Ao longo do 2017 participamos en actividades de proxección social diversas, entre as que destacamos:
No propio centro, a celebración de aniversarios e días
sinalados como son o Día do Traballador, Día do
Coidador, Día do Voluntariado e Día das Letras
Galegas; a chegada do Verán, o Entroido, Magosto e as
Festas de Nadal.
Tamén hai momentos para paseos saudables por sendeiros de Gondomar, Praia América, Baiona, a Virxe
da Guía en Vigo e momentos de disfrute en cafeterías.

55

Fundación Menela
Memoria Actividades 2017

Dentro das actividades na comunidade recoller a asistencia a festas tradicionais da nosa contorna como son as
festas da Arribada e da Primaveira en Baiona, e a celebración da noite de San Xoán. Tamén disfrutamos de
festivais musicais e actividades culturais como exposicións de pintura, fotografías ou obras teatrais. Algúns
deles foron o Festival de Cans, o Festival de Títeres de Redondela ou os concertos ao aire libre no Auditorio de
Castrelos, e a participación no Correlingua.

O marco de actuación no proceso de atención e
intervención que promovemos toma como referencia o
modelo de Calidade de Vida, fundamentándose en
procesos de planiﬁcación centrada na persoa e na
deﬁnición do servizo como lugar de vida e de traballo,
onde a persoa poida desenvolver o seu proxecto vital.
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Relacións Públicas
Espazos de encontro coas familias
En Castro Navás xeramos espazos de encontro coas familias có obxectivo último de intercambiar coñecementos
e experiencias sobre os seus ﬁllos e ﬁllas, por en valor as accións postas en marcha desde o centro, e impulsar
unha cultura asociativa e de participación nas actividades da Fundación Menela.
En 2017 celebráronse dous encontros coas familias do Centro Castro Navás:
Xuntanza familias Castro Navás – Edición Verán
Achega ás actividades de centro e visita a residencia
Duración: 2 horas. Nigrán, 22 de xuño de 2017
Modalidade: Presencial
Participan: 45 familias
Xuntanza familias Castro Navás – Edición Nadal
2017, ano de cambios
Duración: 2 horas. Nigrán, 21 de decembro de 2017
Modalidade: Presencial
Participan: 30 familias

Seguimento Plans de Atención Individualizada
Ao longo do 2017 mantivéronse as entrevistas individuais coas familias para facer o seguimento dos Plans de
Atención Individualizada. Asi mesmo, realizáronse correspondentes valoracións de usuarios candidatos as
prazas do Centro Castro Navás.
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Reunións coa Xunta Directiva
Asociación de Familias de Castro Navás
Ao longo do 2017 celebráronse dúas reunións na sede da Fundación coa Xunta Directiva da Asociación de
Familias nas que participaron a traballadora social de Fundación Menela, Mércedes López, e a coordinadora de
servizos, da Fundación Menela, Paula Estévez.

Visitas Institucionais
En 2017 profesionais do ámbito social, educativo e
sanitario, así como diferentes perﬁs de alumnado e
familias, acercáronse a visitar as instalacións do
centro, e coñecer de cerca o noso traballo.
18.01.2017.- Directores e Técnicos de Centros de
Atención a Persoas con Discapacidade das
provincias de A Coruña e Pontevedra.
02.06.207.- Asociación AMICOS A Coruña.
24.02.2017.- Domingo G. Villamisar. Psicólogo.
Universidade Complutense de Madrid. Asesor
cientíﬁco e consultor da Asociación Nuevo
Horizonte, Las Rozas (Madrid).
23.05.2017.- Xornadas Portas Abertas Familias
02.04.2017.- Conselleiro de Política Social, José
Manuel Rey Varela, delegado territorial da
Xunta de Galicia en Vigo, Ignacio López Chavez Castro, xefa territorial de Política Social,
Marta Iglesias e, en representación do PP do
Concello de Nigrán, María José Pino.

Atención Psicosocial e Apoio Familiar
Xestión do Coñecemento sobre TEA
Formación e Desenvolvemento
Centro de Formación
Acción Voluntaria

OUTROS SERVIZOS
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Atención Psicosocial e Apoio Familiar

Desde o Servizo de Atención Psicosocial e Apoio Familiar, Fundación Menela acompaña e atende as
demandas, necesidades e preocupacións das familias ao longo de todo o ciclo vital da persoa con TEA e nos
diferentes contextos de referencia, facilitando o mellor asesoramento e orientación, os apoios precisos e a
información de recursos e programas de intervención especializados.
Dentro das funcións do servizo cabe sinalar a información e asesoramento xeral sobre os distintos recursos
sociais e axudas, así como o apoio nas tramitacións ante a administración, a formación a través dos encontros,
reunións coas asociacións de familias, e xestión de programas que apoian a Conciliación da Vida Persoal,
Laboral e Familiar.

Atención a Familias
Durante o 2017 o Servizo de Atención Psicosocial e Apoio Familiar atendeu a un total de 230 solicitudes de
información ao servizo. Tralo primeiro contacto, solicitaron outro servizo á Fundación Menela:
Distribución Demanda de Información
▪ 49 Servizo Diagnóstico
▪ 32 Servizo SAI
▪ 7 Servizo de Diagnóstico e SAI
▪ 2 Servizo de Valoración Castro Navás
▪ 107 Xestións Administrativas: Fundación
Tutelar, Escolarizacións, Xestión de Becas,
Trámites coa Administración, Programas de
alimentos, etc.
▪ 28 Información Xeral da Fundación Menela
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Programas de Lecer e Respiro Familiar
Fundación Menela conta con Programas de Lecer e Respiro Familiar que brindan ás familias e coidadores
habituais un tempo para diminuír a carga asociada ás tarefas de coidado, ao tempo que proporcionan as
persoas con discapacidade experiencias lúdicas, culturais e sociais adaptadas aos seus gustos, intereses e
inquedanzas, para que poidan gozar dun tempo de lecer enriquecedor, que incida no seu desenvolvemento
persoal e social.
Para a execución destes programas, a entidade contou có apoio da Administración Pública e Asociacións de
Familias da Fundación Menela:

Administracións Públicas
Menela

participou

no

programa

“Turismo e Termalismo para Persoas
con Discapacidade” IMSERSO.
Coordinado

por

Autismo

España,

contou coa colaboración da Asociación
de Familias de Castro Navás.

A localidade de Arnoia, en Ourense, foi o destino elixido para gozar dunha ﬁn de semana de lecer, saúde,
cultura e natureza. Do 12 ao 14 de maio, trece persoas usuarias do Centro Castro Navás, acompañadas por unha
coordinadora e seis profesionais especializados na atención a persoas con TEA, acercáronse ao Arnoia Caldaria
Hotel Balneario para disfrutar dunha ampla gama de actividades, dos bene ﬁcios das súas augas e da pureza
deste entorno natural. A estadía completouse cunha viaxe en catamarán polo Cañón do Sil, e paseos por outros
lugares de interese como o casco histórico da cidade de Ourense.
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Consellería de Política Social

Concello de Vigo

Política Social e Igualdade

Neste 2017, 157 persoas adultas

Fundación Menela xestionou, un

A través da convocatoria de axuda

con TEA, 100 homes e 57 mulleres,

ano máis, o Programa de Respiro

con cargo a asignación tributaria

gozaron de 315 estancias de Respi-

Familiar

do IRPF, a Fundación recibiu

ro Familiar de Fin de Semana no

Discapacidade da Concellería de

15.700,00

euros

destinados

para

Persoas

con

ao

Centro Castro Navás, ﬁnanciadas

Política Social do Concello de Vigo

aloxamento de 86 persoas usuarias

cun importe de 29.095,85 euros

cun importe de 8.000,00 euros.

externas en Castro Navás.

pola Consellería de Política Social.

Nas instalacións do Ediﬁcio CAMI
e Castro Navás; 15 persoas con
discapacidade

empadroadas

na

cidade de Vigo, disfrutaron de 54
estancias:
▪ 9 Fundación Menela (Vigo)
▪ 2 ASPANAEX (Vigo)
▪ 1 Centro Juan María (Nigrán)
▪ 1 ASPAVI (Vigo)
▪ 2 Non asociados
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Asociación de Familias da Rede Menela
As actividades de lecer dan continuidade ao programa educativo, formativo e terapéutico que se desenvolve
nos centros da Rede Menela.
Actividades de verán coa colaboración da Asociación de Familias do CEE Menela
En 2017 participaron 16 alumnos na actividade Lecer Xullo, un campamento urbán que se desenvolve nas
instalacións do Centro Menela en horario de mañá durante ese mes. Na localidade de Fornelos de Montes, 13
alumnos do centro, acompañados por 7 monitores especializados, gozaron das actividades lúdicas do
Campamento de Agosto. E, chegado o mes de setembro, 15 alumnos gozaron dunha ﬁn de semana no Hotel Spa Bosque Mar de O Grove.
Realizáronse actividades entre semana durante os
meses de outubro e novembro, nas que participaron
10 alumnos acompañados por dúas monitoras.
Asociación de Familias de Castro Navás
Lecer Fin de Semana:
Entre os meses de febreiro e decembro realizáronse
estancias de sábado e ﬁn de semana no Ediﬁcio
CAMI e Castro Navás.
En 2017 organizáronse 9 saídas de sábado e 20 de
ﬁns de semana, nas que participaron un total de
37 persoas adultas con TEA.
Saídas de Semana:
Realizáronse 5 saídas, participando 23 usuarios en
diferentes actividades lúdicas e culturais (ZOO de
Vigo, SPA de Baiona, CINE, cafetería).

Fundación Menela
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Xestión do Coñecemento sobre TEA
Fundación Menela actúa como referente na transmisión de coñecemento sobre o Trastorno do Espectro do
Autismo. En 2017 Menela participa en diferentes sesións técnicas relacionadas có TEA para promover a
concienciación e sensibilización social, así como o coñecemento e a formación de profesionais vinculados a
sectores claves (educación, sanidade, servicios sociais, etc.) para as persoas con TEA e as súas familias.
Neste exercicio destacan as seguintes accións:

Coñece TEA

Un total de 24 Escolas de Educación Infantil do municipio de Vigo participaron no programa formativo
Coñece TEA que levou a cabo Fundación Menela, a través da ANPA Menela, coa colaboración do Ministerio
de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.
Bibiana Rodríguez e Iria Antuña foron as responsables de achegar ao persoal docente ás particulares formas
de ser e de aprender das persoas con TEA. Un coñecemento máis profundo sobre o trastorno tomando como
referencia o DSM-5, os principais déﬁcits explicados a través da Teoría da Mente, Funcións Executivas e
Coherencia Central, unha relación de indicadores e sinais de alerta para a detección temperá, e as principais
estratexias de intervención educativa, foron os temas centrais para contribuír a mellorar a atención educativa
que se presta no ensino galego ao alumnado con TEA.
No marco do programa creouse un BLOG, ao que se
pode acceder a través da páxina web de Menela; un
foro

profesional

que

comparte

bibliografía

e

enderezos web útiles para afondar no TEA, recursos
para o tratamento educativo, probas especíﬁcas de
screening, ao tempo que busca dar respostas as dúbidas e/
ou cuestións sobre o TEA.
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O paciente con TEA na consulta odontolóxica
O paciente con TEA na consulta de odontoloxía é o título das accións formativas que se desenvolveron no
marco do convenio de colaboración subscrito por Fundación Menela e o Instituto Dental Campos para a
execución do programa “Apoio psicolóxico na atención od ontolóxica á persoa con TEA”, ﬁnanciado pola Consellería de Sanidade.
Un total de 11 profesionais do Instituto Dental Campos de Vigo presentes no proceso de atención á familia e á
persoa con TEA na consulta de odontoloxía (recepción, exploración e intervención), participaron na formación
especializada en atención a pacientes con TEA impartida, os días 12 e 13 de xullo, pola psicóloga da Fundación
Menela, Ana Moure Arias.
O programa formativo permitiu achegar a
estes profesionais a un coñecemento máis
profundo e realista acerca do que é o TEA,
coñecer aquelas características que poden
afectar á exploración e á intervención nos
servizos de odontoloxía, adquirir estratexias
que facilitan unha atención axustada ás
demandas e necesidades, reﬂexionar sobre a
atención que se está a dar neste momento no
ámbito sanitario, e establecer un protocolo
de atención ás persoas con TEA na clínica
odontolóxica, dende a recepción do paciente
ata que remata a intervención.
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Xornada
Saúde e Autismo
___________________________________
Presentación revista MAREMAGNUM,
nº 21—2017

Fundación Menela, en colaboración con Autismo Galicia, organizou o 5 de outubro na Sede Afundación de
Vigo, a Xornada Saúde e Autismo, unha posta en común das di ﬁcultades coas que se atopan as persoas con
autismo para acceder ao sistema sanitario, e das estratexias de mellora da calidade da atención sociosanitaria
que desenvolve a Administración para adaptar a prestación de servizos aos requerimentos e expectativas do
colectivo e as súas familias, có obxectivo de facer do dereito a gozar do mais alto nivel posible de saúde unha
realidade.
A xornada foi inaugurada polo alcalde de Vigo, Abel Caballero, quen deu paso a mesa redonda Rompamos
xuntos barreiras polo autismo. De cara a unha accesibilidade universal nos servizos sanitarios. Nela os
expertos Raúl Crespo e Silvia Eiroa puxeron o acento no dereito a saúde oral, Teresa García e Cristina Couto
de Autismo Galicia centraron a súa ponencia nos ‘Sistemas Sanitarios equitativos, efectivos e con máis valor’,
defendendo unha atención integral ao longo do ciclo vital. Por último, as psicólogas Pilar Pardo e Antía
Fernández centraron a ponencia ‘A saúde como reto na calidade de vida das peroas con TEA’ nas necesidades
que presentan no acceso ao sistema sanitario e nas boas prácticas que rompen barreiras.

.
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A segunda mesa Saúde para persoas con
TEA, reuniu a representantes dos tres
grandes centros hospitalarios de Galicia:
Delicias Muñoz do Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo, Ángeles Fernández
do CHUS de Santiago, e

Catia Mª.

Martínez do CHUAC de A Coruña,
compartindo experiencias innovadoras
que actúan como palanca de impulso na
mellora da calidade na atención sanitaria
e do Servizo Galego de Saúde. A mesa foi
moderada

pola

ex

conselleira

de

Sanidade, Pilar Farjas.
O terceiro momento da xornada foi a
presentación do número 21 da revista
Maremagnum. Durante a presentación,
Cipriano L. Jiménez, director xeral da
Fundación Menela e vicepresidente da
Federación Autismo Galicia recordou que
neste número os autores achegaron, desde diferentes ópticas ligadas aos respectivos campos profesionais,
respostas e visións arredor da proposta “Saúde e Autismo”, contando con artigos de personalidades como o
presidente da Real Academia de Mediciña e Cirurxía de Galicia, José Carro Otero, dos creadores da recoñecido
programa TEAyudamos ou do catedrático de Oftalmoloxía, Manuel Sánchez Salorio, entre outros. Na mesma
contouse coa intervención de Patricia Blanco, directora xerente da FAG, encargándose da clausura da xornada o
secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.
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TENDENDO PONTES ou de como acercarse as persoas con autismo
O Auditorio do Concello De Nigrán acolleu unha xornada organizada polo Grupo Oes Ves, colectivo do Centro
de Saúde Val Miñor, coa colaboración do Concello de Nigrán e Fundación Menela, coa que se achegou a
realidade do comportamento e forma de ser das persoas con TEA a un grupo heteroxeneo de oíntes da
Comunidade: familias, persoas que descoñecían o TEA, estudantes, profesionais da educación e da sanidade.
Durante a mesma houbo unha charla – coloquio a cargo de Berta Meijide e Ana Rodríguez, profesoras con máis
de 30 anos de experiencia no Colexio Menela, e proxectáronse tres curtametraxes: 'El viaje de María' de Miguel
Gallardo, pai dunha nena con autismo, onde moitas das manifestacións de María, comportamentos, intereses e
sensibilidades pódense extrapolar a outros casos con este Trastorno. 'El cazo de Lorenzo' de Isabelle Carrier, un
conto metafórico que explica dunha forma sinxela e directa por qué as persoas somos todas diferentes e, a partir
do cal, expuxéronse os apoios físicos, verbais e visuais que necesita o alumnado con TEA.

Por último, 'Por cuatro esquinitas de nada', montaxe audiovisual
baseada no conto de Jérôme Ruillier, unha proposta orixinal, doce e
convincente que mostrou como a sociedade e o que lle rodea ás
persoas con diﬁcultades, son as que teñen que cambiar para alcanzar
unha verdadeira inclusión con dereitos como os demais.
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Menela referente en Autismo
Xerar e compartir coñecemento é un elemento prioritario para a Fundación Menela polo que, ao longo do 2017,
a entidade acolleu nos seus centros a 24 estudantes en prácticas en virtude aos convenios establecidos con
diferentes entidades.
▪ 1 Sede Fundación Menela
▪ 15 CEE Menela
▪ 8 Centro Castro Navás
Grao de Psicoloxía, Pedagoxía e Educación Social; Máster de Atención Temperá da USC, Especialización en
Intervención en TEA, en Necesidades Especíﬁcas de Apoio Educativo, Estudios Avanzados sobre a Linguaxe, a
Comunicación e as súas Patoloxías, Administración Integrada de Empresas e RSC; Ciclo Superior de Integración
Social e Inserción Laboral, foron os perﬁs que participaron neste ano nos programas de prácticas formativas da
entidade.
Neste periodo, Fundación Menela participou en programas formativos en ciclos, centros escolares e
universitarios có obxectivo de dotar aos profesionais de ferramentas para favorecer o desenvolvemento de
competencias persoais con persoas con TEA, e a accesibilidade dos entornos que nos que se desenvolven para
contribuír positivamente a súa calidade de vida. Sinalar a intervención no Ciclo de Charlas: a práctica
profesional da psicoloxía, organizado pola Facultade de Psicoloxía da USC, achegando ao alumnado á realidade
do desempeño do traballo do psicólogo no campo de intervención con persoas con TEA. A fundación colaborou
nesta iniciativa impartindo a sesión “TEA: A labor psicoeducativa da Fundación Menela”. As sesións formativas
sobre TEA en Centros de Educación Infantil e Centros de Primaria, organizadas polo CEFORE de Lugo e Vigo, e
a participación no Máster de Necesidades Especíﬁcas de Apoio Educativo, da Universidade de Vigo.

Fundación Menela
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Formación e Desenvolvemento

O Plan de Formación de 2017 centrouse en tres aspectos sinalados
como estratéxicos nun momento de cambio e crecemento da
Fundación Menela: desenvolvemento organizativo, técnicas de apoio
ao servizo de diagnóstico, e mellora das competencias profesionais no
eido de intervención con persoas con TEA e discapacidade intelectual
asociada.
No exercicio 2017 leváronse a cabo 22 accións formativas que
supuxeron un total de 469 horas. O conxunto de traballadores da
Fundación Menela recibiu 2545 horas e, cada participante, 12 horas de
formación.

Datos de formación por centros de traballo
Sede

CAMI

Menela

Castro Navás

Total

Nº profesionais

17

19

38

138

212

Horas recibidas

336

311

453

1445

2545

19,76

16,37

11,92

10,47

12,00

Horas participante

Datos de formación por grupos de accións
Nº Accións

Nº Horas

Nº Participantes

Desenvolvemento Organizativo

5

144

45

Diagnóstico

3

105

3

Intervención TEA

14

220

164

Total Plan Formación

22

469

212
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Na área de desenvolvemento organizativo destacamos as accións formativas nas que se traballaron:
Liderado, reforzando competencias estratéxicas tales como dirección estratéxica, orientación ao cliente,
rede de relación e negociación; interpersoais como son a dirección de equipos, comunicación, delegación e
xestión do talento; e competencias persoais de análise de problemas e toma de decisións, xestión do tempo,
xestión do cambio e aprendizaxe, autocontrol e equilibrio.
Comunicación, adquirindo ferramentas para a xestión da comunicación e elementos claves na elaboración
de notas de prensa e mellora nos procesos de comunicación cós xornalistas.
Traballo en Equipo, avanzando na xestión
por

procesos

baixo

unha

metodoloxía

colaborativa, multidisciplinar e transversal, na
que os servizos da Rede Menela se atopan
identiﬁcados avanzando no cumprimento de
obxectivos ﬁxados na misión e visión da
fundación e na Estratexia 2020, así como nos
estándares de calidade deﬁnidos nas normas
ISO 9001:2015 e UNE158101:2015.

Relación de accións formativas:
Programa Virada. Liderado en persoas con responsabilidades de dirección e liderado

Fundación EDE

Xestión por procesos na Rede Menela

Carmen Molina

Obradoiro de adapatación á norma ISO 9001:2015

Carmen Molina

Obradoiro de Comunicación: consellos para o día a día

Fundación Barrié

Networking “Coñecerse para comprenderse”

Fundación Barrié
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No eido de diagnóstico sinalamos accións dirixidas a reforzar as habilidades diagnósticas e do coñecemento
da psicopatoloxía do TEA a través do uso clínico da entrevista semiestruturada con nenos, adolescentes e
adultos con TEA, e o deseño de plans educativos e de tratamentos, obtendo a acreditación na formación
clínica de ambos instrumentos de diagnóstico (ADI-R E ADOS-2).
Relación de accións formativas:
ADI-R Autism Diagnostic Interview - Revised

Ricardo Canal Bedía. Universidade de Salamanca

ADI-R Autism Diagnostic Interview - Revised

Amaia Hervás Zúñiga. Universidade de Barcelona

ADOS-2 Autism Diagnostic Observational Schedule

Amaia Hervás Zúñiga. Universidade de Salamanca

A formación continua en modelos, paradigmas e
estratexias de intervención especíﬁcas con persoas
con TEA constitúe a base do plan de formación ao
permitir acualizar e adquirir coñecementos para a
comprensión das condutas das persoas con autismo,
realizar avaliacións funcionais e deseñar plans de
apoio condutual positivo.
En 2017 o 64% das accións formativas estiveron
dirixidas ao persoal do Centro Castro Navás,
debido as novas incorporacións motivadas pola
apertura do novo módulo residencial. O 60% das
horas de formación recibidas (1472 en total) orientáronse a capacitación profesional, participando
un 82% de persoas nesta área de formación.
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Relación de accións formativas:
Apoio Condutual Positivo

Marlene Honra Castiñeiras

Intervención en contexto natural para persoas con TEA

Laura Escribano Burgos

Autorregulación, medos e fobias en persoas con TEA

Sandra Freire e María Llorente

TEA e estratexias de intervención

Fundación Menela

Xornada Saúde e Autismo

Fundación Menela

Vida adulta en persoascon TEA

Agustín Illera

Contención Mecánica Avanzado. Avaliación e control de situacións de crise

Mauro Álvarez Alonso

ARASAAC e Fundación Orange. Recursos para a comunicación e aprendizaxe

Manuel Gimeno e David Romero

Presentación do e-Motional Training TM

Axencia galega coñecemento da saúde

O deterioro cognitivo

CCOO, Formación e Sanidade

Congreso Internacional Autismo Sevilla “Alcanzamos Soños”

Autismo Sevilla

Fundación Menela
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Centro de Formación Menela
Fundación Menela conta cun Centro de Formación, abicado no
Ediﬁcio CAMI, inscrito no rexistro da Rede de Centros e
Entidades de Formación para o Emprego co número 36H01439
da Consellería de Economía, Emprego e Industria.
No Centro de Formación Menela impartíronse ao longo do ano 2017, un curso de Atención Sociosanitaria a
Persoas Dependentes en Institucións Sociais e outro de Atención Sociosanitaria a persoas no Domicilio, ambos
no marco da convocatoria de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas de xeito
prioritario ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia.
Título: Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais.
Data de inicio: 25/09/2017 Data de ﬁnalización: 27/02/2018
Lugar: Ediﬁcio CAMI
Duración: 478 horas
Nº de alumnas: 10 alumnas
Lugar de realización de prácticas: Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes de Vigo
Título: Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio
Data de inicio: Data de inicio: 23/10/2017 Data de ﬁnalización: 14/05/2018
Lugar: Ediﬁcio CAMI
Duración: 628 horas
Nº de alumnas: 15 alumnas
Lugar de realización de prácticas: Servizos Sociais da entidade CLECE S.A
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Acción Voluntaria
Promoción do Voluntariado na Rede Menela
Fundación Menela está inscrita como Entidade de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia desde o ano 2005.

O voluntariado e a formación en prácticas
sempre estivo presente na Rede Menela,
realizando

actividades

de

apoio

na

atención directa e acompañamento nas
actividades de lecer e respiro familiar.

Baixo a coordinación xeral da área psicosocial,

a

organización

e

xestión

do

programa de voluntariado recae nos
responsables dos centros e servizos aos
que se adscriben.

▪ Atención Temperá e Apoio Integral

▪ Centro de Educación Especial Menela

Clube Ocio. Unha persoa voluntaria desenvolve actividades

Continúa a colaboración no Proxecto de Acción Social

de lecer cun grupo de 9 rapaces con Síndrome de

do Colexio Miralba de Vigo no que participaron 3

Asperger cunha frecuencia quincenal.

alumnos de bacharelato na hora extraescolar.

Accesibilidade Cognitiva. Desde 2017 contamos cunha

▪ Centro de Día e Residencial Castro Navás

voluntaria para a elaboración de material pictográ ﬁco.

Seis persoas participaron como voluntarias nas
diferentes actividades do centro ao longo do 2017.

Día Internacional da Síndrome de Asperger
Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo
Día Internacional das Persoas con Discapacidade

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
E VISIBILIZACIÓN
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18 febrero | Día Internacional da Síndrome de Asperger
Fundación Menela súmase á Autismo España na reclamación dun maior
compromiso social para garantir a accesibilidade cognitiva
Con motivo da celebración do Día Internacional da Síndrome de Asperger, Fundación Menela sumouse á
Confederación Autismo España na reclamación dun maior compromiso para eliminar as barreiras actuais coas
que se atopan as persoas con Síndrome de Asperger no goce e acceso aos bens, produtos, contornas e servizos.
Esta reclamación enmárcase dentro da Lei Xeral d e
Dereitos das Persoas con Discapacidade e da súa
Inclusión Social que establece o 4 de decembro de 2017
como horizonte temporal para que todos os
produtos,

bens,

contornas

e

servizos

sexan

accesibles, con arranxo ás condicións básicas de non
discriminación e accesibilidade universal, e no
marco da Estratexia Española en TEA que establece
a accesibilidade como medida concreta de actuación
tomando en consideración as necesidades de
accesibilidade cognitiva das persoas con TEA.

As barreiras cognitivas existen, ás veces son sutís e
difíciles de comprender para aqueles que non as
sofren,

pero

as

súas

repercusións

son

tan

signiﬁcativas como as físicas e limitan a diario os
dereitos de moitas persoas con TEA.
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2 abril | Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo
Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible
Axudemos todos a cambiar as actitudes cara as persoas con autismo e a recoñecer os seus dereitos como
cidadáns, que, ao igual que todos os demais, teñen dereito a reivindicar eses dereitos e a tomar decisións
sobre a súa vida de acordo aos seus propios
Mensaxe do Secretario Xeral das Nacións Unidas, Antonio Guterres

O 2 de abril celebrouse o Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo, unha data instaurada pola Asemblea
Xeral de Nacións Unidas para concienciar á sociedade sobre este trastorno e promover a inclusión social das
persoas con TEA. O obxectivo da campaña, que este ano acompañounos baixo o lema “Rompamos xuntos
barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible”, foi que a sociedade entenda cales son esas barreiras
cognitivas e sociais, xa que ese coñecemento permitirá unha mellor adaptación ás súas necesidades e
reforzará a inclusión do colectivo en todos os ámbitos da sociedade.

Lectura do manifesto Por unha sociedade accesible para as persoas con TEA
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Cada ano, a conmemoración do DMCA consegue un maior alcance e impacto na sociedade. Neste 2017,
Fundación Menela promoveu diferentes iniciativas a nivel institucional, na rúa e redes sociais:

Acto Institucional
Xoves, 30 de marzo de 2017
Auditorio Municipal do Concello de Vigo
Os alumnos e alumnas do CEE Menela convertéronse nos verdadeiros protagonistas dun acto no que deron a
coñecer as barreiras ás que se enfrontan as persoas con TEA no seu día a día, convidando á re ﬂexión sobre
como a sociedade pode axudalos para que a comunidade, escola, lugar de lecer ou de traballo sexa máis
respectuaosa e amigable. Na escea contamos có apoio de profesionais, familias e respresentantes institucionais,
quenes ﬁxeron o xesto de romper as barreiras cognitivas e sociais, ao tempo que ofreceron apoios facilitadores
que permiten as persoas con autismo gozar dos seus plenos dereitos.
Como non podía ser doutra forma, o acto estivo animado con novas pezas musicais da Orquestra Castro
Navás da que forman parte profesionais e persoas con TEA do centro de adultos, e ﬁnalizou cunha gran foto de
familia como recordo deste día.
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Acción de Rúa
Sábado, 1 de abril de 2017
Rúa Príncipe - MARCO

A rúa do Príncipe foi o escenario elixido
para acoller a acción de visibilización
enmarcada na campaña promovida por
Autismo España e FESPAU.
Fundación Menela colocou un panel
cargado de barreiras có obxectivo de
informar e sensibilizar a sociedade sobre
a necesidade de eliminalas, invitando a
todas as persoas a “romper xuntos
barreras por el autismo”.
No

acto

contamos

có

apoio

da

concelleira de Benestar Social, Isaura
Abelairas, quen participou, xunto ao
director xeral da Fundación Menela,
Cipriano L. Jiménez e dúas familias de
rapaces do Centro Castro Navás na
lectura do Manifesto do Día Mundial do
Autismo.

Fundación Menela
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Campaña de concienciación en redes sociais
Desde o 16 de marzo participamos de forma activa na campaña viral en Redes Sociais, compartindo fotos de
familias, usuarios, profesionais e colaboradores da Rede Menela vinculados ao ámbito sanitario, educativo,
social, e personaxes recoñecidos da comunicación facendo o xesto de romper as barreiras polo autismo.
Fundación Menela realizou un video para apoiar a campaña de sensibilización deste ano.
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Visita Institucional Centro Castro Navás
Domingo, 2 de abril de 2017

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitou o Centro Castro Navas con motivo do DMCA.
Durante a súa visita ás instalacións, Rey Varela encomiou o traballo que a entidade desenvolve, así como o
labor de todas as entidades de Galicia que traballan en prol do benestar das persoas con este trastorno e do das
súas familias. “É fund am ental que acad em os unha m ellor com prensión d o autism o e actuem os na elim inación
daquelas eivas que impiden a plena inclusión e a participación social das persoas con este trastorno, e para elo precisamos
que tanto administracións como entidades rememos xuntos nesta dirección”, declarou Rey Varela. O titular autonómico
destacou que a sociedade ten avanzado moito pero aínda quedan muros e prexuízos por derrubar.
“Afortunad am ente, neste com plexo cam iño, atopam os entid ad es com o Menela, sen as cales o noso obxectivo
sería moito máis difícil”, asegurou Rey Varela.

O conselleiro de Política Social,
José Manuel Rey Varela, estivo
acompañado

na

visita

polo

delegado territorial da Xunta de
Galicia en Vigo, Ignacio López Chavez Castro, a xefa territorial
de Política Social, Marta Iglesias
e, en representación do PP do
Concello de Nigrán, María José
Pino. Na mesma tamén estivo
presente a directiva de Autismo
Galicia e Fundación Menela.
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Iluminemos o mundo de azul
O Concello de Nigrán e Concello de Vigo sumáronse á acción internacional Ilumínao de azul #LIUB, promovida
por Autism Speaks, tinguindo de azul a noite do 1 ao 2 de abril o ediﬁcio do Concello de Nigrán e as Fontes da
Rúa Aragón, respectivamente.

Colaboracións
Vitrasa e Aucoares Lar colaboraron acercándonos
ao

Auditorio Municipal do Concello. Vitrasa

tamén apoiou a campaña de concienciación incorporando o claim as pantallas do interior dos autobuses de Vitrasa (en ciclos de 2/3 minutos), do 30
de marzo ao 3 de abril.

Abanca apoiou o acto de rúa do 1 de abril e o Barco de Mar de Ons, que cubre o traxecto Vigo –
Cangas, navegou pola ría de Vigo decorado con
banderíns azuis e unha gran lona que visibiliza o
Día Mundial de Concienciación sobre o autismo.
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3 decembro | Día Internacional das Persoas con Discapacidade
Organizamos unha gran paraguada de cores para conmemorar o Día Internacional da Discapacidade

O 3 de decembro celebramos o Día Internacional e Europeo das Persoas con Discapacidade. Neste día, 15
entidades sociais da provincia de Pontevedra de atención a persoas con discapacidade unímonos á iniciativa
“Baixo o mesmo paraugas. Galiza pola diversidade” nun acto de sensibilización portando paraugas de cores,
coa ﬁnalidade de dar unha maior visibilidade ao colectivo e representar unha sociedade plural e diversa, que
acolla a todos por igual, sen diferenzas, cun mesmo ﬁn e un mesmo desexo de convivencia.
O acto tivo lugar no Monumento Julio Verne, Náutico de Vigo. Durante o mesmo, procedeuse á lectura do
Manifesto do CERMI “Sen accesibilidade universial non hai dereitos humanos para as persoas con
discapacidade” e os rapaces das entidades compartiron os seus desexos e as barreiras as que se enfrontan
para poder acceder e participar nos distintos contextos sociais, da mesma maneira que o resto de cidadáns, e
facer así do dereito a accesibilidade universal unha realidade.
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Trala intervención dos protagonistas deste día, rematamos a xornada coa actuación do grupo XEROCK
Percusión, un proxecto musical moi animado e reivindicativo, coordinado desde o Centro San Xerome Emiliani.
O acto de sensibilización contou có apoio do
Concello de Vigo, Puerto de Vigo e
Ezpeleta, e no mesmo nos acompañaron o
alcalde de Vigo, Abel Caballero, a concelleira de Educación, Olga Alonso, o deputado
provincial da Deputación de Pontevedra,
Carlos López, en representación do PP do
Concello de Vigo, Teresa Ejerique, o alcalde
de Nigrán, Juan A. González, e a concelleira
de Igualdade e Servizos Sociais do Concello
de Baiona, Mª Carmen Paredes.

Impactos en Medios de Comunicación
Actividade en Redes Sociais

COMUNICACIÓN
E DIFUSIÓN

Fundación Menela
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Impactos en medios de comunicación
Durante 2017, Fundación Menela mantivo encontros, canalizou as peticións de información de diferentes
medios de comunicación e difundiu comunicados das súas actividades motivados, principalmente, pola
celebración do DMCA e a Xornada Saúd e e Autism o.
Neste periodo recolléndose 34 impactos en medios de comunicación xeneralistas.

Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo
Data

Medio

Tema

28.03.2017

Cousas de

Rompamos xuntos barreiras polo autismo, lema deste ano para o DMCA

30.03.2017

CRTVG

Romper barreiras polo autismo, por unha sociedade accesible

30.03.2017

Faro de Vigo

Romper barreiras polo autismo. Cipriano L. Jiménez Casas

30.03.2017

Val Miñor TV

O Concello de Nigrán únese á Fundación Menela para celebrar o Día Mundial do Autismo

30.03.2017

VIGO.E

O Concello de Nigrán únese a Menela para celebrar o Día Mundial do Autismo

31.03.2017

CRTVG

O Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo céntrase en “romper barreiras”

31.03.2017

Faro de Vigo

Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo. “A miña barreira é que non me entenden”

31.03.2017

Faro de Vigo

Día Mundial do Autismo. O autism o d esd e d entro, Xose busca as súas alas

02.04.2017

Xunta.Gal

A xunta amosa o seu apoio as persoas con autismo na conmemoración do día deste trastorno

02.04.2017

Val Miñor TV

Rey Varela encomia o traballo do Centro Castro Navás de Nigrán no Día do Autismo

03.04.2017

Galicia Sur

A xunta amosa o seu apoio as persoas con autismo na conmemoración do día deste trastorno
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Xornada Saúde e Autismo
Data

Medio

Tema

04.10.2017

Faro de Vigo

Xornada Saúde e Autismo

01.20.2017

Faro de Vigo

Especialistas en autismo analizan en Vigo os principais desafíos deste colectivo

04.10.2017

Faro de Vigo

Saúde e Autismo. Cipriano L. Jiménez Casas

05.10.2017

CRTVG

Expertos en saúde abordan en Vigo a atención a persoas con autismo

05.10.2017

Xunta.Gal

Valentín García clausura en Vigo a Xornada Saúde e Autismo

05.10.2017

Xornal Vigo

O rexedor reclama un esforzo colectivo para “non baixar nunca a bandeira dos dereitos socais”

05.10.2017

Cousas de

Recoñecidos profesionais do eido sanitario danse cita en Vigo na Xornada Saúde e Autismo
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Outros Impactos
Data

Medio

Tema

04.03.2017

CRTVG

Programa A Revista. Nenos do CEE Menela na Escola de Equitación e Equinoterapia Abraín

18.06.2017

Voz de Galicia

O día que o tobogán facía chorar

09.11.2017

Faro de Vigo

A Fundación Menela reforza as accións de inclusión social e laboral dos seus usuarios

12.12.2017

Faro de Vigo

Sumando Capacidades

12.12.2017

Faro de Vigo

[4] Costados. A solidaridade se transforma en mercadillo navideño

20.12.2017

Faro de Vigo

Expertos do CSIC visitaron as aulas do Centro Educativo Menela
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Actividade en Redes Sociais
Fundación Menela utiliza as redes sociais como unha ferramenta para compartir e dar a coñecer a actividade
dos seus centros e servizos, constituíndo un elemento clave para a información e sensibilización social. Durante
o 2017 a nosa presencia en redes sociais foi en continuo crecemento, tanto no número de seguidores como na
publicación de contidos.
No que respecta á visibilidade do perﬁl na rede, Fundación Menela pechou o ano cun total de 2338 fans (391
mais respecto ao ano anterior). Neste periodo publicáronse 117 posts sendo Menela viaxa polos cinco sentidos
(6589), seguido de #DiaMundialAutismo Dando visibilidade as nosas barreiras (5404) e Loitando por unha sociedade
inclusiva (4487), os que obtiveron un maior alcance.
Sinalar o apoio a campaña do DMCA, durante
a que se compartiron 46 post que recollen
mais dun centenar de imaxes nas que
membros de diferentes sectores da sociedade
se sumaron a rachar barreiras polo autismo, e
a difusión dun video que preparou a
fundación para visibilizalas e avanzar na
comprensión social.
Os periodistas Jesús Álvarez, Olga Lambreae
Jerónimo Fernández apoiaron a Fundación
Menela. Tamén o ﬁxeron os alcaldes dos
concellos de Vigo e Nigrán, sanitarios dos
centros de saúde de referencia e centros
educativos da provincia de Pontevedra.

Resultados Económicos
Desempeño Profesional

INDICADORES
DE DESEMPEÑO
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Liquidación do Orzamento
A execución do Orzamento para o ano 2017 viuse condicionada pola posta en marcha do novo módulo residencial e o consecuente incremento de ingresos e gastos derivados da incorporación ao mesmo de 12 novas
prazas residenciais. . A pesar destes condicionantes, e tomando o conxunto da Fundación Menela, podemos
dicir con satisfacción que o saldo final de gastos do exercicio quedou moi axustado ás previsións, e aínda foi
inferior ao orzamento presentado, xa que o nivel de execución foi do 98,50% (43.504 euros menos do estimado).
Tamén a partida de ingresos foi inferior ao que se estimara (40.000 euros menos), aínda que neste apartado a
desviación foi dun 1,37%. En consecuencia, o saldo “de explotación” real entre ingresos e gastos foi de 3.800
euros, o que da a idea do equilibrio na execución das diferentes partidas.
O capítulo de persoal, que supón un 70% do total de gastos da entidade, sigue sendo a partida que mais se
incrementa ano tras ano. Coa novidade de que, en 2017, o teito de gasto en persoal superou a barreira dos 2
millóns de euros.
Orzamentos 2013 - 2017

Evolución da partidas de persoal

Períodos

Incremento

%

2014-13

27.435

1,99%

2015-14

66.580

4,73%

2016-15

242.506

16,46%

2017-16

269.313

15,69%

Acumulado

2013-2017

605.834

43,92%

Fundación Menela
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Resultados Económicos
Liquidación do Orzamento 2017

Real

Orzamento

Variación

2.866.840

2.906.537

-39.696

98,63

490.626

457.447

33.179

107,25

1.329.018

1.473.057

-144.039

Concertos Públicos

645.765

618.127

27.638

104,47

Subvencións Públicas

160.219

112.004

48.215

143,05

10.965

10.700

265

7.007

12.000

-4.993

223.240

223.201

39

100,02

2.863.033

2.906.537

-43.504

98,50

2.002.515

1.985.242

17.273

100,87

Servizos

236.763

265.116

-28.353

89,31

Outros Gastos Correntes

368.278

402.387

-34.109

91,52

10.385

10.811

-426

96,06

231.938

233.530

-1.592

99,32

13.154

9.451

3.703

139,18

ESTADO DE INGRESOS
Cotas Usuarios
Contratos coa Administración

Doazóns, legados e e axudas privadas
Outros Ingresos
Subvencións traspasadas a resultado

ESTADO DE GASTOS
Gastos de persoal

Gastos Financeiros
Amortizacións e Provisións
Gastos Operacións de Capital

%

90,22

102,48
58,39
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Balance de Situaciuón

ACTIVO

2017

2016

Activo Non Corrente

4.625.719,70

4.854.272,06

Inmobilizado Intanxible

1.027,66

2.157,16

4.541.322,04

4.768.744,90

83.370,00

83.370,00

Activo Corrente

451.918,40

368.867,52

Usuarios e outros debedores activ. Propia

163.476,80

127.357,02

Debedores e outras contas a cobrar

119.876,89

169.681,20

3,25

3,25

3.538,48

3.819,77

165.022,97

68.006,27

5.077.638,10

5.223.139,57

4.613.900,34

4.754.075,68

481.802,07

399.893,18

6.010,12

6.010,12

78.447,64

78.447,64

380.381,76

296.221,86

Inmobilizado Material
Investimento a longo prazo

Inves. Entidades do grupo a curto prazo
Investimentos e periodiﬁcacions a curto prazo
Tesourería e outros activos liquidos

TOTAL ACTIVO

PASIVO
Patrimonio Neto
Fondos Propios
Dotación Fundacional/Fondo Social
Reservas
Excedentes Exercicios Anteriores
Excedente do Exercicio

16.962,55

19.213,56

4.132.182,50

4.354.182,50

Pasivo Non Corrente

46.242,42

54.585,65

Débedas a longo prazo

46.242,42

54.585,65

Pasivo Corrente

417.495,34

414.478,25

Debedas a curto prazo

152.533,40

278.848,21

Acredores comerciales e debedas a pagar

264.961,94

135.630,04

Subvencións, Doazóns e legados

PASIVO TOTAL

5.223.139,58
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Conta de Resultados

2017

Aportacións Usuarios

2016

490.626,34

446.457,44

Cobro Admon. por prestación de servizos

1.329.017,98

1.063.834,41

Subv. Explotacion Imputadas ao resultado

819.220,89

835.731,54

4.406,27

5.442,46

2.643.271,48

2.351.465,85

-2.002.514,67

-1.737.966,68

-522.261,94

-506.017,32

-76.586,16

-64.231,16

-5.037,02

-4.220,47

Outros ingresos da actividade

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN
Gastos de persoal
Outros Gastos de Actividade
Aprovisionamentos
Axudas Monetarias e Outros

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN

-2.606.399,79

-2.312.435,63

Amortizacións Inmobilizado e Provisións

-231.937,69

-233.529,66

Subvencións Traspasadas e Provisións

222.084,23

223.204,15

EXCEDENTE DA ACTIVIDADE

27.018,23

28.576,71

Resultado ﬁnanceiro

-10.055,68

-9.363,15

RESULTADO DO EXERCICIO

16.962,55

19.213,56

Fundación Menela
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Desempeño
Profesional
21%
DIRECCIÓN
4,00

TÉCNICOS
17,75

6%

MONITORES
5,00

PERSOAL
2017

AUXILIARES
49,50

83,96 profesionais

ADMINISTRACION
3,12

59%

SERVIZOS XERAIS
4,59

4%
5%

PERSOAL DE DIRECCIÓN

TÉCNICOS

MONITORES

Inclúese a Xerencia, Coordinadora e Directoras de Centro

Profesoras Educación, Traballo
Social, DUE, Psicólogos/as,...

Responsables de Área e Obradoiro de Castro Navás

ADMINISTRACIÓN

SERVIZOS XERAIS

AUXILIARES

Persoal de oﬁcina da Sede Social
e dos Centros

Persoal de Limpeza e Mantemento de Instalacións

Auxiliares Educativos e Coidadores de Centro Día e Residencia
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a. Distribución do Persoal por Centro de traballo

CENTRO

Nº PROFESIONAIS

% s/ TOTAL

19

22,63 %

Ediﬁcio CAMI

7,50

8,93 %

Castro Navás

54,05

64,38 %

Servizos Centrais

3,41

4,06%

Centro Menela

b. Condicións laborais: Tipo de xornada e Contrato

Distribución por Xornada

Distribución por Tipo de Contrato

Temporal
23%

Completa 84%

Parcial
16%

Indeﬁnido
77%

Fundación Menela
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c. Perfil dos equipos: Distribución por sexos

MULLERES

HOMES

68,84

15,12
18%

82%

MULLERES
81,99 %

Distribución por sexos nos grupos profesionais
Nº PROFES.

MULLERES

HOMES

DIRECCION

4,00

75,00 %

25,0%

TÉCNICOS

17,75

88,73 %

11,27 %

MONITORES

5,00

60,00 %

40,00 %

AUXILIARES

49,50

81,82 %

18,18 %

ADMINISTRATIVOS

3,12

99,96 %

0,04 %

SERVIZOS

4,59

78,22 %

21,78 %

Colaboradores
Provedores

COLABORADORES
E FINANCIADORES
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Colaboradores Institucionais
Convenios subscritos pola Fundación Menela con Administracións Públicas e entidades privadas:
▪ Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade
Proxecto de Respiro Familiar para Familias de Persoas con TEA 2017 e LUDOTEA
▪ Xunta de Galicia - Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Concerto educativo do CEE Menela.
▪ Xunta de Galicia - Consellería de Política Social
Contrato de xestión de Servizo Público para Castro Navás.
▪ Xunta de Galicia - Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Programas de Cooperación
Programa de Garantía Xuvenil
▪ Deputación de Pontevedra
Plan de Práctica Laboral 2017
▪ Concello de Vigo
Programa de Respiro Familiar dirixido a familiares e coidadores.
Proxecto de Emprego Entidades Sen Ánimo de Lucro
▪ Universidade de Santiago de Compostela
▪ Universidade de Vigo
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Outros Colaboradores

▪ Colexio Miralba (Jesuitinas) Colaboración no Programa de Voluntariado de Acción Social.
▪ Centro Educativo Aloya Convenio para a realización de prácticas de Técnico Superior de Integración Social.
▪ CEIP San José de la Guía Convenio para realización de prácticas de Técnico Superior de Integración Social.
▪ IES Chapela Convenio para á realización de prácticas do módulo de atención a pesoas en situación de dependencia.
▪ Embarbox (Embalajes Armando S.L.U) Convenio de colaboración dun programa de emprego con apoio.
▪ Frutas Nieves S.L. Convenio para a comercialización de produtos do Centro Castro Navás.
▪ Alprinsa-Ausolán. Convenio para o desenvolvemento do proxecto formativo de emprego con apoio.
▪ Kaleido. Apoio de proxectos sociais que inciden na calidade de vida das persoas con TEA.
▪ Fundación “la Caixa”. Apoio de proxectos sociais que inciden na calidade de vida das persoas con TEA
▪ Afundación. Apoio de proxectos sociais que inciden na calidade de vida das persoas con TEA.
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Provedores
Durante o 2017 a Fundación Menela mantivo relación relevante cós seguintes provedores de servizos:
Subministracións
Aqualia
Repsol
Gas Natural Fenosa
Combustibles Garbosa S.L
Sistemas de Xestión e Calidade
CAI Sistemas Informaticos S.L.
AENOR
BDO S.L.
Galides
TASD – Gesterapia
Servizos para os usuarios
Alprinsa S.A. (Ausolan)
Servicios de Autobus Lar S.L.
Mantemento de instalacións e equipos
Ascensor Enor S.A.
Extintores de Galicia S.L.
Hijos de Adonis Perez S.L.
Sistemas de seguridade JL S.L.

