
Contamos, entre outros, cos seguintes servizos e 
recursos:
       Servizo de Avaliación e Diagnóstico
       Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral
       Centro de Educación Especial
       Centro de Día
       Centro Residencial
       Formación para o Emprego
       Respiro Familiar
       Clube Deportivo
       Centro de Formación
       Fundación Tutelar `Camiño do Miño´

FUNDACIÓN MENELA
Rede de servizos para o autismo e a dependencia

xacobeoautismo
Un camiño de todos

Máis información en.
www.menela.gal
986.423.433
fundacion@menela.gal

2021

Fundación Menela é unha entidade de iniciativa 
social sen ánimo de lucro, clasificada como 
benéfica-asistencial e de interese galego, que da 
resposta ás necesidades específicas de apoio das 
persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e 
as súas familias, desde os primeiros anos de vida 
ata a idade adulta.



facendo CAMIÑO

 

o camiñoo proxecto. 

xacobeoautismo. Un camiño de todos

AS ETAPAS DO NOSO CAMIÑO

as accions do proxecto 

‘Xacobeo Autismo. Un camiño de todos’ é unha iniciativa 
da Fundación Menela que se enmarca no programa O teu 
Xacobeo, impulsado pola Xunta de Galicia para a 
dinamización do Xacobeo 2021. No seu desenvolvemento 
conta có apoio do Concello de Nigrán. 
20 persoas con Trastorno do Espectro do Autismo do 
Centro de adultos Castro Navás, vivirán e compartirán a 
experiencia como peregrinos nun tramo do Camiño 
Portugués da Costa.

Faremos un Camiño Seguro, unha peregrinación 
adaptada á actual situación sanitaria que transcorre por 
sete etapas que enlazan as localidades de Nigrán e 
Pontevedra, entre os días 11 e 27 de maio de 2021.
En todas elas poderemos gozar da beleza paisaxística e 
achegarnos as costumes e patrimonio histórico dos 
diferentes pobos e lugares de Galicia polos que 
camiñamos.

NigRAn

Coruxo

Vigo

Teis

Redondela

Arcade

Pontevedra

20 persoas con Autismo, acompañadas 
de profesionais especializados, continúan 
percorrendo o Camiño Portugués da Costa 
que enlaza as localidades de Nigrán e 
Pontevedra.  

CAMIÑA CONNOSCO

Invitarán a centros educativos, 
colectivos sociais e concellos 
localizados nas localidades de 
paso do Camiño, a acompañalos 
de forma virtual.

UN CAMIÑO PARA TODOS
Contribuirán á accesibilidade 
cognitiva do Camiño Portugués 
da Costa mediante a sinalización 
dos espazos con pictogramas.


