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1. A FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA
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1.1 QUEN SOMOS
Autismo Galicia nace no ano 1995 como unha Federación que engloba ás entidades de
pais, nais, de titores e de profesionais, protectoras de persoas con trastorno do
espectro do autismo da Comunidade Autónoma de Galicia.
É unha entidade privada, sen ánimo de lucro inscrita no Rexistro Central de
Asociacións da Xunta de Galicia co número 95, no Rexistro de Entidades Prestadoras
de Servizos Sociais con número de inscrición E-0948, declarada de utilidade pública por
resolución do 18 de febreiro de 2003 e acollida ao réxime fiscal das entidades sen fins
de lucro e dos incentivos fiscais ao mecenado regulado na Lei 49/2002 de 23 de
decembro.
Autismo Galicia apóiase en financiadores públicos e privados e axusta o control destes
fondos ao disposto na Lei de Mecenado (49/2002). As contas da Federación Autismo
Galicia publícanse anualmente e están dispoñibles para a súa consulta.
Misión
Mellorar a calidade de vida das persoas con trastorno do espectro do autismo (TEA) e
as súas familias, a trvaés dunha carteira integral de servizos específicos e un modelo de
calidade de vida e valores compartidos.
Visión
Autismo Galicia traballa polas persoas con autismo en accións directas e a través da
colaboración estreita coas entidades que forman a Federación e desenvolven o seu
labor coas persoas con TEA e as súas familias.
Valores
Consideración da persoa con TEA como suxeito con dereitos e deberes en igualdade de
condicións ao resto das persoas.
Máxima calidade nas entidades e servizos.
Importancia da familia en todos os programas orientados á intervención coas persoas
con TEA.
Colaboración entre profesionais e familias para un funcionamento eficiente e de
calidade das entidades.
Fins
Servir de nexo de unión entre as distintas entidades e organizacións membro.
Defender a dignidade e os dereitos das persoas con autismo.
Coordinar accións para a obtención de recursos a nivel da Comunidade Autónoma de
Galicia, das Comunidades Europeas e doutros organismos estatais ou internacionais
que redunden en beneficio das entidades e organizacións membro.
Promover a integración social e a normalización das persoas con autismo.
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Fomentar actitudes sociais positivas cara ás persoas con autismo.
Crear as condicións para que as asociacións membro poidan desenvolver servizos e
programas que melloren a calidade de vida das persoas con autismo e as súas familias.
Orientar, coordinar e impulsar o movemento asociativo con criterios de solidariedade,
promovendo unha imaxe común da Federación.
Ofrecer ás entidades membro servizos de asesoramento e desenvolver programas de
formación para técnicos e familias.

ÓRGANOS DE GOBERNO
Os órganos de goberno da entidade asumen a responsabilidade e velan polo
cumprimento dos fins establecidos.
Asemblea Xeral: é o máximo órgano de goberno da Federación e está formada por
representantes de todas as entidades membro.
Xunta Directiva: é a quen corresponden as funcións de administración e de goberno
da Federación. A súa composición é a seguinte:
Presidente: Antonio de la Iglesia Soriano
Secretario: José Manuel Varela Rodríguez
Tesoureiro: Cipriano Luís Jiménez Casas

ORGANIZACIÓN OPERATIVA
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Área de Apoio ao Colectivo:
 SOCIAL e SANITARIA: promove e desenvolve programas específicos e
especializados para persoas con TEA e as súas familias: ocio, inclusión social,
educativa, respiro familiar, conciliación, orientación y derivación,
accesibilidade. Tamén para outros grupos de interese: sanidade, educación,
universidade, voluntariado, social.
 EMPREGO: promove e desenvolve programas específicos e especializados de
inclusión laboral das persoas con TEA, a través de accións destinadas tanto aos
propios usuarios como ás empresas e demais actores do eixe laboral:
formación, orientación, prospección, ferramentas multimedia.
 FORMACIÓN: dos grupos de interese de la Federación, directos e indirectos:
persoas con TEA, familias, profesionais, voluntarios, mestres, sanitarios,
monitores e coidadores; desempregados e outras iniciativas formativas que
favorezan o coñecemento especializado dos TEA.

Área de Xestión e de Administración:
o Xestión económica financeira, subvencións, provedores, elaboración de
orzamentos por áreas, tesourería, recursos humanos.
o Xestión de documentación, medios materiais e actividade federativa.
o Xestión de programas e convenios.
Área de Comunicación:
o Comunicación interna coas asociacións e grupos de interese facilitando a
transmisión de información.
o Comunicación externa: fomentando as relaciones cos organismos que
favorecen e traballan pola investigación e desenvolvemento, así como
promovendo a presenza nos medios e poñendo ao alcance da sociedade o
coñecemento sobre o colectivo de atención.
o Captación de fondos privados.

Transparencia e consultores independentes
Para garantir a transparencia, a calidade no traballo e o respecto á normativa legal,
Autismo Galicia traballa con consultores independentes como Algalia Sociedade
Cooperativa, Verdía Asesores, C&M Avogados e Arcade Consultores. Ademais do
control habitual por parte das administracións públicas, en 2013 a entidade someteuse
a unha auditoría externa para dar conta do traballo realizado e o emprego dos fondos
recibidos.
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1.2 AS NOSAS ENTIDADES
Na actualidade, 11 entidades das catro provincias forman a Federación Autismo
Galicia:

A Coruña:
Asociación ASPANAES:
Fundación Autismo Coruña
Lugo:
Asociación Capaces Lugo
Ourense:
Asociación de Familiares de Persoas con Trastornos da Comunicación Social de Ourense
Pontevedra:
Fundación Menela
Asociación Autismo Vigo
Asociación APACAF
Asociación de Pais do Centro “Os mecos”
Asociación de Pais do Centro de EE Menela
Asociación de Pais do Centro Ocupacional Residencial Castro Navás
Fundación Tutelar Camiño do Miño
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Estas entidades dispoñen de servizos deseñados especificamente para persoas con TEA
e atenden ás diferentes necesidades que presentan estas persoas ao longo da súa vida.
Proxecto Educativo
Centros de educación especial concertados: onde os alumnos con TEA poden ter unha
escolarización total ou combinada cos colexios ordinarios.
Proxecto Social
Servizos de valoración, diagnóstico e orientación.
Servizos de atención temperá para nenos e nenas ata os 6 anos.
Atención a familias: mediante asesoramento, formación e apoio e servizos de respiro
familiar
Voluntariado: fomentando e formando a voluntarios que coa súa colaboración realicen
labores de apoio e integración comunitaria das persoas con TEA.
Formación de profesionais: difundindo o coñecemento sobre os TEA, intervención ou
inclusión social.
Servizos de ocio e tempo libre.
Proxecto Asistencial
Centros de día: que prestan atención ás necesidades básicas, terapéuticas e sociais das
persoas adultas con TEA e onde se traballan áreas como actividades básicas da vida
diaria, da vida no fogar, actividades ocupacionais, comunicación ou habilidades sociais.
Residencias e vivendas tuteladas: onde as persoas con TEA desenvolverán a súa vida
diaria coas condicións necesarias para a máxima calidade.

As entidades en cifras:

560 persoas con TEA atendidas en Galicia
usuarios de servizos

870

1.680 familiares de persoas con TEA (contando tres persoas por unidade
familiar)

persoas voluntarias que colaboran na atención a persoas con TEA

66

260 traballadores e traballadoras que atenden ás persoas con TEA
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2.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSOAS CON TEA E
FAMILIAS
INFORMACIÓN, ATENCIÓN E ASESORAMENTO
Dende Autismo Galicia aténdese a aquelas persoas que se achegan á entidade en
busca de información ou asesoramento, que normalmente son familiares de persoas
con TEA, persoas con TEA, mestres, orientadores educativos, traballadores sociais ou
outras persoas que teñen relación con persoas con TEA. Bríndaselles información e,
cando esto non é posible, derívanse á entidade Federada que mellor conveña.
As persoas que contactan con
Autismo Galicia en busca de
información e asesoramento,
adoitan ser familiares de persoas
con TEA, normalmente nenos, e os
temas que centran as consultas na
maioría dos casos son o
diagnóstico da persoa ou coñecer
os centros e servizos de que
dispoñen as entidades federadas.
As dúbidas no diagnóstico e a súa
busca tamén centraron moitas das
consultas en 2012.
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RESPIRO FAMILIAR
Para aliviar o estrés que soportan as familias que teñen algún membro con TEA e
proporcionar tempo de descanso aos coidadores habituais, realízanse o que
coñecemos como respiro familiar: viaxes curtas que permiten aos familiares dispoñer
de tempo para outros aspectos da súa vida mentres o seu familiar con autismo realiza
actividades de lecer ou terapias.
Obxectivos do respiro familias:
o Apoiar de xeito temporal ás familias na conciliación da vida familiar, laboral e
social.
o Proporcionar un tempo de descanso aos coidadores habituais.
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o Potenciar o desenvolvemento integral dos participantes mediante a realización
de actividades da vida cotiá.
o Reforzar a aprendizaxe adquirida.
o Proporcionar saídas e actividades de ocio adaptadas ás necesidades das
persoas con TEA.

Viaxe de equinoterapia
No mes de marzo celebrouse a viaxe de equinoterapia, unha das
actividades mais populares de Autismo Galicia. 10 persoas con
autismo usuarias das entidades federadas viaxaron a León, onde
se hospedaron durante seis días na Fundación Carriegos, un
centro especializado en terapia con cabalos para persoas con
discapacidade. Os usuarios foron acompañados por cinco
monitores especializados e con experiencia no eido do autismo,
ademais dos monitores propios de Fundación Carriegos.
A equinoterapia ten demostrado efectos
moi beneficiosos nas persoas con autismo,
axudando ao equilibrio emocional e
facilitando a comunicación gracias ao
vínculo emocional que se establece co
animal; e mellorando a coordinación e o
equilibrio ao montar no cabalo. Ademais
de montar a cabalo, os usuarios realizan
outras actividades como o obradoiro de
veterinaria e de camisetas, visitas culturais
a León e actividades ao aire libre como
sendeirismo.
Estancias no mes de setembro
Para completar as actividades de respiro familiar deste ano, Autismo Galicia organizou
dúas estancias no mes de setembro de 6 e 8 días de duración no albergue As Sinas en
Vilanova de Arousa. Os usuarios que acudiron a estas viaxes dividíronse segundo a súa
idade para asegurar que as actividades fosen axeitadas aos seus gustos e capacidades.
24 persoas, 12 nenos e 12 adultos, gozaron destas estancias de respiro familiar
acompañados por 18 monitores especializados e con experiencia en cada unha das
quendas.
Durante estas viaxes, os usuarios realizaron actividades de
natureza como sendeirismo, pícnics, días de praia,
obradoiros de disfraces e multitude de actividades
deseñadas especialmente para potenciar a comunicación, as
súas capacidades e a súa autonomía persoal.
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En total, 34 persoas acudiron ás
actividades de respiro familiar, o que
supuxo que 102 persoas (contando 3
persoas por unidade familiar) se
beneficiaron deste programa.

OCIO E TEMPO LIBRE
As persoas con autismo teñen dificultades para planificar o seu tempo de lecer, de
xeito que Autismo Galicia lles ofreceu dúas viaxes de verán, con varias quenda cada
unha en función da idade para adaptarse aos gustos e necesidades dos usuarios.
Autismo Galicia organiza para eles actividades de lecer e tempo libre cos seguintes
obxectivos:
o Que as persoas con TEA desfruten de
actividades de lecer adaptadas aos seus
gustos e necesidades.
o Potenciar as súas habilidades sociais, a
creatividade, o traballo en equipo e a
convivencia.
o Implicalos en tarefas do día a día para
mellorar a súa autonomía.
o Promover o acceso ao ocio e a cultura e
a inclusión social.
o Axudar á conciliación da vida familiar
o Evitar un posible retroceso no caso de
interromper a liña terapéutica habitual.
Co obxectivo de ofertar un servizo especializado e de calidade, decidiuse aproveitar os
recursos das entidades federadas ofertando a través delas as actividades de ocio.
Estancias no mes de xullo
No mes de xullo, organizáronse cinco quendas de cinco días cada unha no centro de
día e residencial de As Pontes, pertencente á asociación ASPANAES, ás que asistiron 22
nenos e nenas. Durante as estancias, realizaron diversas actividades acompañados
polos monitores:
o Paseos e actividades de relaxación
o Visitas ao lago de As Pontes e ao acuario
o Saídas á praia, á piscina e ao parque acuático de Vilalba
o Actividades de equinoterapia
o Obradoiros de goma eva, de camisetas e de disfraces
o Festa de despedida
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Estancias no mes de agosto
As dúas estancias do mes de agosto tiveron lugar no centro de día e residencial Castro
Navás, situado en Nigrán e pertencente a Fundación Menela, e nelas participaron 12
adultos con TEA das entidades federadas. Acompañados por profesionais
especializados en autismo, os beneficiarios realizaron multitude de actividades:
o Pícnics e sendeirismo
o Saídas á cafetería e ao parque
o Visitas ao zoolóxico e ao xardín botánico
o Saídas á praia e á piscina
o Sesións de cine
o Actividades de mesa como xogos de
ordenador ou quebracabezas
o Actividades psicomotricidade

En total, realizáronse sete quendas a dous destinos nas que se beneficiaron 34 persoas
con TEA.

INCLUSIÓN SOCIAL
Estar socialmente incluído implica ser aceptado polo grupo maioritario e convivir con
certo nivel de harmonía cos nosos conxéneres, valéndonos dunha serie de acordos
sociais e modelos de actuación. No caso das persoas con TEA este aspecto cobra
especial importancia debido á especificidade do seu trastorno, que afecta
principalmente á capacidade comunicativa. É necesario traballar con estas persoas dun
xeito moi especializado para a súa inclusión, polo que considerouse que a mellor forma
de facelo é contando coas entidades federadas. Deste xeito aprovéitase o seu
coñecemento e experiencia e se favorece a participación da persoa con TEA no
entorno no que desenvolve a súa vida habitualmente.
Durante o 2013, as entidades encargadas de prestar este
servizo foron a asociación ASPANAES na Coruña, a
asociación Capaces Lugo e a asociación TRASCOS en
Ourense.
Actividades na provincia da Coruña: asociación ASPANAES
Entre o 27 e o 31 de marzo, realizáronse diversas
actividades destinadas a potenciar as capacidades das
persoas con TEA nas actividades cotiás como visitar un
museo, acudir a un bar ou facer sendeirismo. Así mesmo,
realizáronse obradoiros sobre tarefas da vida diaria como a
cociña ou a reciclaxe. En total, 22 persoas con TEA, rapaces
e adultos, participaron nas actividades.
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Actividades na provincia de Lugo: asociación Capaces Lugo
Entre o 11 e o 21 de novembro, a asociación Capaces Lugo organizou distintas
actividades destinadas a potenciar a participación das persoas con TEA en espazos
sociais como ir de compras, visitar os museos da Rede Museística Provincial de Lugo, ir
ao cine ou asistir a un obradoiro de musicoterapia. Nestas actividades participaron 10
nenos e nenas con TEA.
Actividades na provincia de Ourense: asociación TRASCOS
Entre o 4 e o 22 de novembro, a asociación TRASCOS
realizou actividades de inclusión social en diferentes
eidos. Dende saídas a cafeterías ou parques ata
actividades culturais como unha visita á catedral ou ao
museo arqueolóxico e deportivas como acudir á piscina
municipal e ás termas. A estas actividades acudiron 7
persoas con TEA.

En total, 39 persoas con TEA acudiron ás actividades de inclusión social.

APOIO A FAMILIAS
Como parte do plan de apoio a familias de Autismo Galicia, a Federación respaldou as
propostas de actividades das asociacións, especialmente das dúas novas, para axudalas
no seu comezo e xerar unha maior cohesión do colectivo.
Actividades na provincia de Lugo
Autismo Galicia colaborou con Capaces Lugo para levar a cabo distintos obradoiros
destinados a familias de persoas con TEA nos que participaron 22 persoas.
o
o
o
o
o

Uso das TIC cos nosos fillos, aplicacións prácticas
Taller xurídico: discapacidade e lei de dependencia
Escola de familias: diagnóstico e primeiros pasos
Escola de familias: intervención no fogar
Taller xurídico: a protección do menor en distintos contextos
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Actividades na provincia de Ourense
Autismo Galicia colaborou coa asociación TRASCOS para a realización de tres talleres
nos que participaron 10 familiares de persoas con TEA.
o Taller de comunicación no entorno familiar
o Escola de familias: situación xurídica da familia
o Escola de familias: intervención no entorno familiar
En total, 32 persoas acudiron a estas actividades de apoio a familias.

Ao longo de 2013, 107 persoas con TEA se beneficiaron directamente do Programa
de Atención a Persoas con TEA e Familias, o que supuxo un 64% mais ca en 2012.
As prazas ofertadas dentro das actividades de respiro familiar descenderon el 9, xa
que só se puido realizar unha edición da actividade de equinoterapia, fronte ás dúas
edicións realizadas en 2012. Non obstante, os beneficiarios das actividades de ocio e
tempo libre pasaron de 22 a 34 e a eles engadíronse os 39 beneficiarios das
actividades de inclusión social organizadas en Lugo, Ourense e A Coruña; que son
novidade con respecto ao ano pasado.
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2.2 PROGRAMA DE ACCESIBILIDADE
O Programa de Accesibilidade que Autismo Galicia
anos acolle tres eidos: o educativo, o sanitario e
Federación centrouse no eido social, emprendendo
Concellos Galegos, que ten como obxectivo adaptar
de comprensión das persoas con autismo.

vén desenvolvendo nos últimos
o social. Ao longo de 2013, a
o Proxecto de Accesibilidade en
espazos públicos ás necesidades

Esta adaptación consiste en sinalizar os espazos públicos escollidos con pictogramas
para que poidan ser utilizados por persoas con autismo de xeito mais autónomo e
seguro. Ademais, esta sinalización ha de ter tamén unha función sensibilizadora, pois
as persoas que vexan os pictogramas poderán identificalos co autismo gracias á lenda
“Federación AUTISMO GALICIA” que leva cada un dos carteis. Así, farase visible a
utilización destes espazos por parte das persoas con autismo e darase a coñecer o tipo
de adaptación comunicativa que necesita este colectivo.
Por outra banda, este tipo de sinalización sinxela e visual será de gran axuda para
outros colectivos como persoas con discapacidade intelectual ou dificultades na
lectoescritura ou mesmo estranxeiros que descoñecen a nosa lingua.
A elección dos espazos a adaptar en primeiro lugar fíxose tendo en conta as
necesidades mais urxentes dos usuarios das entidades federadas, así como o
compromiso de cada concello, que contribúe ao proxecto facendo e colocando a
sinalización. Dentro de todo este proceso, é fundamental a colaboración das entidades
a nivel local, cuxos técnicos participan no estudo dos espazos e na elaboración dos
pictogramas xunto cos técnicos da Federación.
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ADAPTACIÓN DE ESPAZOS
Concello da Estrada
O primeiro concello en tomar parte neste
proxecto foi o Concello da Estrada, que xa
ten adaptadas as dúas piscinas
municipais, unha descuberta de verán e
outra climatizada. No mes de agosto
realizouse a adaptación e presentouse aos
medios de comunicación, logrando a
atención dos principais medios de
comunicación locais.
Elixiuse esta vila para comezar as
adaptacións por ser o lugar onde se atopa
unha das nosas asociacións, APACAF, que
utiliza
regularmente
as
piscinas
municipais, e pola favorable acollida que tivo a iniciativa no Concello.

Concello de Santiago de Compostela
A Concellería de Deportes da capital galega comprometeuse con Autismo Galicia a
adaptar todos os espazos deportivos públicos da cidade. Os primeiros serán as piscinas
municipais de Sar e Santa Isabel e a continuación está previsto traballar nos seis
pavillóns de deporte que pertencen ao Concello. As piscinas abórdanse en primeiro
lugar por ser unhas instalacións ás que acoden con regularidade usuarios da asociación
ASPANAES. Trala visita dos técnicos ás instalacións e a elaboración dos pictogramas,
actualmente só resta a súa colocación.
Para Autismo Galicia, a participación do
Concello de Santiago é de particular
importancia, xa que é nesa cidade onde se
atopa a súa sede e, ao tratarse da capital
galega, suporá un impulso especial para o
proxecto, servindo de referente para que
outros concellos se sumen á iniciativa.

Concello de Culleredo
A última incorporación de 2013 é a do Concello de
Culleredo, onde a asociación ASPANAES xestiona un
centro de día para persoas adultas con TEA. A
Concellería de Deportes mostrou xa o seu
compromiso para adaptar as súas piscinas.
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MATERIAIS
Folletos e trípticos
Como complemento á sinalización de espazos, elaboráronse materiais informativos
deseñados especialmente para aquelas persoas que non teñen coñecemento sobre os
TEA e necesitan un achegamento rápido e sinxelo á súa forma de se comunicar. Fíxose
un tríptico e un folleto informativos baixo o título Accesibilidade e deseño para todos.
Imprimíronse 100 exemplares de cada un, que se fixeron chegar ás entidades
federadas, outras entidades de discapacidade ás que poden ser útiles, aos
representantes políticos e técnicos dos concellos implicados no proxecto e ofrécense
aos medios de comunicación que se achegan ao proxecto.
Este programa pretende unificar os criterios e accións que, en materia de
accesibilidade, se leven a cabo nas asociacións da Federación Autismo Galicia. Por este
motivo, no mesmo participan varias delas: ASPANAES, TRASCOS, Capaces Lugo e
Fundación Menela. O traballo conxunto reflíctese ademais no apoio e asesoramento
técnico no desenvolvemento de todas as acción do programa.
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2.3 PROGRAMA DE EMPREGO
Unha das mellores formas de lograr a verdadeira inclusión
social é a través do emprego, que supón para a persoa,
tanto se ten TEA como se non, unha forma de se sentir
útil, de desenvolver novas competencias e de adquirir
autonomía económica.

INFORMACIÓN E ASESORAMENTO
Autismo Galicia presta servizos de información e
asesoramento a persoas con TEA que se achegan á
entidade. Como vimos anteriormente, parte das consultas
que se reciben na Federación, son de persoas que buscan
información e asesoramento na súa busca de emprego ou
para un familiar. Estas persoas son atendidas
individualmente pola área de emprego da Federación, que
conta con formación especializada e experiencia no eido
da integración sociolaboral das persoas con TEA.

COLABORACIÓN COA EMPRESA ORDINARIA
Ao longo de 2013, Autismo Galicia colaborou con Fundación Menela pola integración
laboral dos seus usuarios do centro para adultos Castro Navás.
Autismo Galicia, Fundación Menela e Embalajes Armando renovaron o seu acordo para
que 4 persoas con TEA deste centro realicen a montaxe das tapas para as caixas do
marisco que utiliza esta empresa. Son os propios usuarios os que realizan o proceso
completo: ir buscar os materiais, montar as tapas e entregalas á empresa.
Ademais, co apoio da Federación, Fundación Menela logrou que a cadea viguesa Frutas
Nieves comercialice nas súas tendas as marmeladas artesás elaboradas por usuarios do
centro Castro Navás. Esta cadea de froiterías, provedor de froita de tempada para a
fabricación de marmeladas no centro, quixo ir mais aló para apoiar o traballo destas
persoas e dende o mes de xullo vén comercializando estes produtos artesáns.
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NOVAS FERRAMENTAS NA FORMACIÓN PARA O EMPREGO
Coincidindo co Día Mundial de Concienciación do Autismo, a Federación presentou o
seu proxecto de formación en habilidades sociolaborais para persoas con TEA. Este
proxecto baséase na metodoloxía do emprego con apoio, polo que a principal
ferramenta desenvolvida é un DVD interactivo que apoia o traballo do preparador
laboral á hora de traballar coa persoa con TEA.

Esta formación céntrase no comezo do proceso, cando a persoa con TEA debe adquirir
coñecementos xenéricos sobre a responsabilidade no traballo, autonomía persoal,
hábitos de hixiene e coidado persoal, autocontrol, colaboración cos compañeiros, etc.
Cada unha das áreas consta de explicacións e vídeos instructivos para favorecer a
aprendizaxe. Editáronse 100 copias deste DVD formativo que se destinaron ás
entidades federadas e a profesionais dedicados ao emprego de persoas con TEA.
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2.4 PROGRAMA DE FORMACIÓN
A complexidade dos trastornos do espectro do autismo e as grandes diferencias entre
as persoas afectadas fan que a formación de familias, docentes, terapeutas, persoal
sanitario ou calquera outro profesional que traballa con estas persoas sexa crucial.

FORMACIÓN PARA PROFESIONAIS DO EIDO DOS TEA
Curso de Promoción e Prevención de riscos na saúde de Persoas con TEA: aplicacións
prácticas, 2º edición.
Debido á boa acollida que tivo a actividade en 2012, realizouse unha segunda edición
do curso de promoción da saúde e prevención de riscos nas persoas con TEA o 26 de
xuño, dentro do marco do convenio co Servicio Galego de Saúde. Esta segunda edición,
que se levou a cabo no Edificio CAMI en Vigo e á que acudiron 14 persoas, utilizouse
para ampliar os contidos presentados na primeira.

Neste curso práctico, técnicos de atención directa e profesionais do eido sanitario
puideron aprender principios básicos para atender a unha persoa con TEA nun caso de
emerxencia, como realizar a reanimación cardiopulmonar e colocar á persoa en
posición de seguridade para evitar lesións máis graves. Tamén tiveron ocasión de
coñecer como reaccionar ante feridas ou queimaduras leves e crises epilépticas, un
problema bastante habitual en persoas que presentan un trastorno do espectro do
autismo. Con este curso preténdese que os técnicos poidan facer fronte a esta clase de
situacións protexendo a seguridade da persoa con autismo e minimizando o dano que
poida sufrir.
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Xornadas Saúde e Atención Temperá para Persoas con TEA
A atención temperá nas persoas con TEA
semella estar sempre ligada á intervención
educativa e social, esquecendo a valoración do
problemas de saúdo do neno. A preguntas
como cal é a intervención mais axeitada ou
cales son as alteracións sensoriais mais comúns,
hai que engadir cales son os problemas de
saúde que sofre o neno. Neste proceso de
atención temperá deberán intervir profesionais
de diferentes disciplinas, que á súa vez deberán
adaptarse ás necesidades específicas motivadas
polo TEA.
Por este motivo, organizáronse estas xornadas de traballo co centro educativo e
terapéutico barcelonés Carrilet estructurada en tres fases:
Fase 1: 10 e 11 de outubro
Profesionais das entidades federadas reúnense cos técnicos de Carrilet para
estudar formas de mellora na calidade da atención aos usuarios. Celebrouse
nos centros de Fundación Menela en Nigrán coa asistencia de 33 profesionais.
Fase 2: 10 de outubro
Celébrase unha xornada de formación específica en saúde e atención temperá
no Centro Social Novacaixagalicia en Vigo para o público á que acoden 45
persoas, tanto profesionais das entidades federadas así coma doutras
entidades e estudantes. Foi impartida polas profesionais do centro Carrilet.
Fase 3: 11 de outubro
Familias usuarias de Fundación Menela reúnense coas profesionais invitadas do
centro Carrilet para intercambiar experiencias e inquedanzas e mellorar a
atención que estas familias reciben. Esta xuntanza celebrouse no Edificio CAMI
de Vigo e nela participaron 17 familiares de persoas con TEA usuarias de
Fundación Menela.

En total, 95 persoas participaron nas actividades realizadas dentro destas xornadas.
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Curso de Sistemas Alternativos de Comunicación
Como parte do seu compromiso coa accesibilidade, Autismo Galicia organizou este
curso, que ten por obxectivo formar a familiares, profesionais que atenden a persoas
con autismo e persoas interesadas nos sistemas alternativos de comunicación,
especialmente no uso de pictogramas para a comunicación con este colectivo. Durante
as 6 horas que durou o curso ensinouse a elaborar materiais que faciliten a
comunicación das persoas con TEA en eidos como o sanitario.
20 persoas asistiron a esta formación,
que se celebrou no Centro de Recursos
da Federación Autismo Galicia e foi
impartido por un psicólogo, unha
mestra de audición e linguaxe e unha
logopeda da asociación ASPANAES.

En total, desta formación para profesionais beneficiáronse 129 persoas.

PROMOCIÓN DA SAÚDE, ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SAUDABLES
E HABILIDADES FUNCIONAIS NAS PERSOAS CON TEA

Xornada Modelo de Ética e Calidade de Vida con Agustín Illera
Co obxectivo de promover o modelo de ética
e calidade de vida na atención ás persoas con
TEA, Autismo Galicia organizou xunto con
ASPANAES esta xornada, impartida por
Agustín Illera, educador da asociación vasca
Gautena. Nesta charla analizáronse os
modelos de intervención mais axeitados para
que as persoas con TEA adquiran un papel
mais activo na sociedade, para lograr unha
maior inclusión social e unha mellor calidade
de vida.
Acudiron 83 familiares e profesionais das
entidades federadas á xornada, celebrada no
Hotel Husa Center da Coruña o 11 de maio.
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Xornada Hábitos de Vida Saudables para o noso fillo con TEA
Ante o interese espertado pola Xornada de Ética e Calidade de Vida, Autismo Galicia
decidiu realizar outra xornada para afondar nos conceptos plantexados no mes de
maio. Esta segunda xornada, dirixida ás familias das entidades federadas e foi
impartida polo Doutor Cipriano Jiménez e por membros do equipo técnico da
Asociación ASPANAES e de Fundación Menela. A xornada celebrouse o 13 de
decembro no Hotel Husa Center da Coruña e a ela asistiron 42 persoas.

En total, 125 persoas asistiron a estas dúas xornadas sobre promoción da saúde,
hábitos saudables e habilidades funcionais das persoas con TEA.

ACCIÓN FORMATIVA PARA DESEMPREGADOS
Como cada ano, Autismo Galicia toma parte no programa
público de Accións Formativas para Desempregados. Dentro
del, a Federación desenvolve cursos que axuden ás persoas
que os realizan a atopar un traballo e ao mesmo tempo que
formen profesionais capacitados para o traballo con persoas
con TEA e outras discapacidades.

Preparador laboral especialista en TEA e noutras discapacidades
Este curso de preparador laboral, un dos mais demandados, celebrouse do 17 de
setembro ao 18 de novembro, cunha carga lectiva de 218 horas. Os alumnos puideron
aprender as habilidades e competencias dun preparador laboral, a lexislación pola que
se rexe o seu traballo, así como as particularidades de realizar este traballo cunha
persoa con TEA. Este ano os alumnos do curso completaron a súa formación cunha
visita ao Centro Especial de Emprego Trameve, onde unha plantilla de traballadores
con discapacidade dedícase á reciclaxe e o despezamento de vehículos que xa
remataron a súa vida útil.

Participaron no curso 15 persoas en situación de
desemprego.
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FORMACIÓN INTERNA
Co obxectivo de mellorar as súas competencias e ser mais eficientes, Autismo Galicia
promove a formación das súas traballadoras.
Retos y nuevas tendencias en la captación de fondos para ONG
Este curso online realizado do 9 de setembro ao 11 de outubro tivo por obxectivo
coñecer as claves de comunicación e novas plataformas a través das que as
organizacións non lucrativas poden conseguir fondos. Foi organizado pola
Coordinadora Galega de ONGD.
39 Jornada Corresponsables: El Impulso de la Responsabilidad Social Corporativa en
Galicia
Xornada de debate entorno á situación das políticas de responsabilidade social nas
empresas galegas e boas prácticas na colaboración co sector non lucrativo. Celebrouse
o 22 de outubro na Universidade de Santiago de Compostela.
Xornada de captación de fondos online
A Fundación Barrié organizou en Vigo o 28 de outubro unha xornada sobre a captación
de fondos utilizando ferramentas online á que asistiu persoal da Federación.
Optimización de recursos y captación de fondos
Autismo España organizou este curso para as entidades confederadas sobre como
mellorar a súa estratexia de captación de fondos públicos e privados os días 11 e 12 de
novembro na súa sede e a el asistiron dúas persoas da Federación.
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2.5 COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN
COMUNICACIÓN INTERNA
A comunicación interna é unha necesidade para unha federación composta por varias
entidades, polo que se trata de manter esta comunicación de xeito constante e fluído
para sacar dela o máximo beneficio. Preténdese así que as asociacións e familias
estean ao corrente das actividades que desenvolve Autismo Galicia e viceversa, que as
entidades compartan a súa actividade coa Federación.

Renovación do Flash Info TEA
O Flash Info TEA é un servizo de novas a
través de correo electrónico para todas as
entidades cos seus correspondentes
centros que están integrados na
Federación, así como para as familias que
o solicitan.
Este ano redeseñouse o formato deste
boletín electrónico para poderen incluír
varias novas nel, en lugar dunha soa, e
recomendar artigos alleos. Con estes
cambios preténdese que o Flash Info TEA
sexa mais atractivo para os lectores e
ademais xere visitas na páxina web.

PUBLICACIÓNS
Como entidade de referencia sobre o autismo na nosa comunidade, a Federación edita
a revista Maremagnum, unha revista científica especializada nos trastornos do
espectro do autismo, e a revista para familias Autismo Galicia, que recolle a
actualidade do ano.
Maremagnum XVII: Autismo, intervención, centros e servizos
En outubro publicouse o número XVII de Maremagnum, a única publicación galega
sobre os trastornos do espectro do autismo, que centrouse nas boas prácticas e
servizos dalgunhas das principais entidades e a importancia da atención temperá nos
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casos de TEA. A tirada de Maremagnum é de 500 exemplares, que se distribúen
gratuitamente, ademais de colgarse a texto completo na web de Autismo Galicia para
a súa consulta.
Os artigos que compoñen este número son:
-

-

-

-

-

-

Reflexións sobre a detección temperá no autismo. Óscar Blanco
Barca, profesor asociado da USC.
A Unidade de Atención Temperá da USC: Asistencia, docencia,
investigación, un avanzar cara o futuro. María José Buceta Cancela,
Doa Airem Calero Taboada e Cristina Pena Couto.
ASPANAES, experiencias educativas e modelos de participación
social. Bernal Fernández, I. Reyes, Raúl Crespo García, Emma Cuesta
Fernández, María Jesús Iglesias Díaz, Encarna Rodrigues Méndez,
Alberto Silva López, Juan Vidal Gorosquieta, Ana Otero Carreiras e
María Teresa Tiemblo Marsal.
Carrilet, un espazo físico e mental para a educación e tratamentos
de nenos con autismo. Elisabet Sánchez Caroz, Balbina Alcácer Pons,
Sonia González Andrés e Llucia Viloca Novellas.
Fundación Menela, rede de servizos para o autismo e a dependencia.
C. L. Jiménez Casas, J. M. Varela Rodríguez, P. Estévez Salazar, A.
Maquieira Prieto, E. Vázquez Allegue, P. Pardo Cambra, A. Álvarez
Pérez, M. López Francisco, A. Fernández Castro e A. Rodríguez
González.
Asociación Nuevo Horizonte, un centro de vangarda na atención ás
persoas adultas con autismo. Domingo García Villamisar e Carmen
Muela.
A voltas coa comunicación poética. Xavier Rodríguez Baixeras.
Ter un soño. David Russell.

Revista Autismo Galicia
Por segundo ano, a Federación publica a súa revista
para as familias das entidades asociadas. Nesta
publicación recompílanse as principais actividades
desenvolvidas pola Federación e polas súas
entidades durante o ano para que as familias
coñezan en detalle o traballo das entidades, así como
outras novas relacionadas cos TEA que poidan
resultar interesantes para as familias. Os 700
exemplares son distribuídos a familias de toda
Galicia coa axuda das propias entidades.
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INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN E SENSIBILIZACIÓN
Cando se fala dos trastornos do espectro do autismo, é imprescindible falar da
importancia da información ás sociedade por varios motivos. Trátase duns trastornos
cada vez mais comúns, asociados en moitas ocasións a información negativa ou irreal e
nos que detección temperá xoga un papel crucial para o desenvolvemento da persoa.
Por iso, é necesario informar e concienciar á sociedade para saiba o que é o autismo e
cales son as súas características principais.
Medios de comunicación
Aténdese aos medios de comunicación que se poñen en contacto coa entidade na
busca de información para o seu traballo e distribúese información relacionada coas
accións e acontecementos que atinxen á Federación e ás súas entidades. En 2013
realizáronse colaboracións con medios como Radio Nacional, El Correo Gallego, RTVG,
V Televisión, La Voz de Galicia e Faro de Vigo entre outros. Con motivo da celebración
do Día Mundial do Autismo, tamén se realizou unha colaboración co blog No Me Pidan
Calma de La Voz de Galicia, que correu a cargo de Antonio de la Iglesia, presidente de
Autismo Galicia.
Mais información no Anexo I (páxina 41)

Apoio ás entidades federadas
Dende a Área de Comunicación de Autismo Galicia préstase apoio ás entidades
federadas para potenciar a súa comunicación e dar a coñecer a súa misión e os seus
proxectos. Durante 2013, impulsáronse diferentes accións como o certame Mail Art de
ASPANAES, os cursos de formación de Capaces Lugo, a exposición Retales de un Paseo
en favor de ASPANAES, accións organizadas polas entidades para conmemorar o día
Mundial de Concienciación do Autismo ou os días Europeos do Autismo, entre outros
temas.
Presenza online
Autismo Galicia conta cunha páxina web corporativa e un perfil en Facebook onde se
fai eco das actividades propias e das entidades federadas, así como de novas sobre a
discapacidade e o terceiro sector que poidan resultar interesantes ao público. Na web
tamén se poden consultar as guías e documentos publicados pola Federación e a
revista Maremagnum. Esta web corporativa conta na actualidade cunha media de
1.480 visitas ao mes, o que supón un aumento do 69% con respecto a 2012.
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Como parte da rede nodal de Autismo España, a Federación contribúe tamén ao portal
de noticias Red Nodos coas novas sobre as actividades das entidades galegas. Este
portal, onde se poden consultar as novas de entidades de toda España, recibe
mensualmente 2.267 visitas, o que supón un 121% mais ca no ano 2012.

Día Mundial de Concienciación do Autismo 2013
Dende 2008, países de todo o planeta celebran o Día
Mundial de Concienciación do Autismo. Coincidindo
ademais en 2013 co Ano Europeo da Participación
Cidadá, en Autismo Galicia celebrouse baixo o lema: “a
inclusión é cousa de todos”.
Decorouse a fachada de sede da Federación para
chamar a atención dos viandantes sobre esta
celebración.
Realizouse unha colaboración co blog No Me Pidan
Calma con motivo deste día, que consistiu nun post
escrito polo presidente de Autismo Galicia Antonio de la
Iglesia.
Autismo Galicia conmemorou o Día Mundial do Autismo coa presentación de dous
novos programas encamiñados á inclusión: un no eido laboral e outro no eido
sanitario. A este acto celebrado o día 3 de abril, convidouse a membros de institucións
públicas e empresas privadas coas que Autismo Galicia mantén relación pola súa
actividade, así como aos membros da Federación e a outras entidades sociais.
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A apertura correu a cargo de Antonio de la Iglesia, Presidente da Federación Autismo
Galicia e da Confederación Autismo España, quen leu o manifesto preparado pola
Confederación Autismo España para a ocasión. A continuación, María Jesús Núñez,
Decana da Facultade de Enfermería da Universidade de Santiago, presentou o
Programa de Accesibilidade para Persoas con Trastorno do Espectro do Autismo aos
Servizos de Saúde. Un acordo de colaboración entre esta facultade e o Centro de Día
de Villestro de ASPANAES gracias ao cal, os alumnos do grao de enfermería coñecerán
de preto o autismo e aprenderán a tratar a estas persoas adecuadamente. Ademais, os
usuarios do centro de autismo afaranse aos procedementos médicos habituais, o que
facilitará as súas visitas ao centro de saúde. Tamén estiveron presentes Merceldes
Lanza, Subdirectora Xeral de Planificación e Ordenación Sanitaria, e Mercedes
Carreras, Subdirectora Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade do Servicio Galego de
Saúde, quen manifestou o seu apoio a este proxecto e recalcou o compromiso da
Consellería de Sanidade coa causa do autismo.
O segundo proxecto presentado foi o Programa de Formación en Habilidades
Sociolaborais para Persoas con TEA por parte das axentes de emprego de Autismo
Galicia. O obxectivo deste programa é apoiar aos preparadores laborais no seu traballo
de ensinar habilidades sociais e responsabilidades propias dun posto de traballo a
persoas con autismo. Tamén interviñeron Cipriano Jiménez, Vicepresidente de
Autismo Galicia e Director Xeral de Fundación Menela, e Agapito Costas, xerente de
Embalajes Armando, empresa que colabora con Autismo Galicia e Fundación Menela
na integración laboral de persoas con autismo.

Días Europeos do Autismo 2013
Durante a primeira semana de outubro, celébranse os Días Europeos do Autismo,
promovidos por Autismo Europa. Autismo Galicia sumouse a estas celebracións coa
organización dunha xornada formativa sobre saúde e detección temperá para persoas
con TEA en colaboración coa Fundación Menela e coa presenza das profesionais do
centro barcelonés Carrilet.
Mais información na páxina 24
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APOIO Á INVESTIGACIÓN
Co obxectivo de apoiar a investigación e o coñecemento dos futuros profesionais,
Autismo Galicia colabora en investigacións plantexadas por estudantes sobre temas
relacionados coa súa actividade.
Ao longo de 2013 a Federación colaborou con estudantes de varias universidades,
tanto de Galicia coma doutras comunidades autónomas, en catro das súas
investigacións. Estes traballos versaron sobre as terapias que se aplican ás persoas con
TEA, o número de persoas con TEA que existen na nosa comunidade autónoma, a
converxencia asociativa entre as entidades de discapacidade e a comunicación no
terceiro sector.

RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARTICIPACIÓN EN REDES
Como entidade aglutinadora das asociacións de autismo de Galicia, a Federación
participa en diversas redes representando ao colectivo de persoas con TEA ante
institucións públicas e privadas.
Administracións Públicas
Autismo Galicia mantén unha comunicación constante con distintos niveis da
Administracións Públicas, especialmente coa Consellería de Sanidade, a Consellería de
Traballo e Benestar e a Consellería del Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
A Federación representa os intereses das persoas con TEA e das entidades dedicadas a
elas perante estes organismos e colabora con eles na consecución de accións e
políticas beneficiosas para o colectivo.
Ao longo de 2013, foron varias as iniciativas nas que a Federación participou:
realizando propostas para a Estratexia de Prevención da Dependencia da Xunta de
Galicia e no Plan Marco de Atención Sociosanitaria, así como apoiando outras
iniciativas como o Manifesto pola Hixiene de Mans para tratar de reducir o número de
infeccións contraídas nos propios hospitais.
Confederación Autismo España
Autismo Galicia, como organización que agrupa as entidades sociais dedicadas aos TEA
na nosa comunidade autónoma, asume un importante papel na rede nodal da
Confederación Autismo España. Está presente na toma de decisións e na elaboración
de documentos estratéxicos e técnicos da Confederación como é o plan de acción
anual.
Ademais, coma outras entidades da rede nodal, a Federación está presente na
comisión de comunicación e contribúe activamente nas campañas de comunicación e
sensibilización coordinadas dende a Confederación. Este ano, levouse a cabo o Perfil
Dixital Interactivo, unha ferramenta de comunicación en forma de DVD que recolle
información sobre todas as entidades confederadas, os seus servizos, as principais
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novidades da súa actividade e a forma de contactar con elas. Con esta nova
ferramenta preténdese crear un directorio de entidades que permita a calquera persoa
facer unha busca segundo as súas necesidades no marco dunha rede de entidades
unidas e coordinadas.
No plano formativo, a Federación participou tamén no curso Optimización de recursos
y captación de fondos organizado por Autismo España.
Mais información na páxina 27

Autismo Europa
Como membro de Autismo Europa, a Federación apoia cada ano os Días Europeos do
Autismo, unha celebración promovida por esta asociación a nivel de todo o continente
e á que nesta ocasión contribuíu cunha xornada formativa sobre saúde e detección
temperá celebrada en Vigo.

CERMI Galicia
A Federación colabora estreitamente co Comité de Representantes de Persoas con
Discapacidade de Galicia en distintas áreas, principalmente orientadas á
representación institucional e á defensa de dereitos de persoas con discapacidade.
Autismo Galicia forma parte do Comité Executivo e ostenta na actualidade a
representación do CERMI Galicia perante o participa nas comisións de Cooperación e
Converxencia e a de Ocio e Turismo Inclusivos do CERMI Estatal, actuando nesta última
como representante do CERMI Galicia. Así mesmo, colabora regularmente nas
revisións lexislativas e alegacións que o CERMI presenta a novas leis para defender os
dereitos das persoas con discapacidade, nun traballo conxunto con outras moitas
entidades do terceiro sector.

Continuando coa estratexia reivindicativa SOS Discapacidade que comezou o CERMI
Estatal en 2012, CERMI Galicia organizou un acto o 3 de decembro con motivo do Día
Internacional da Discapacidade no que participaron todas as entidades integrantes do
CERMI. Nel, leuse un manifesto elaborado coas achegas destas entidades e lido polas
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propias persoas con discapacidade. En representación do colectivo de persoas con
TEA, foi Adrián Márquez, usuario de Fundación Menela, o encargado de ler as
reivindicacións correspondentes ao colectivo de autismo.

EAPN Galicia
Esta rede galega de loita contra a pobreza e a exclusión social agrupa a distintas
entidades do terceiro sector dentro de Galicia e ten como obxectivo a loita contra a
exclusión social a través da participación e a reivindicación de dereitos e políticas de
inclusión social. Dentro dela, Autismo Galicia participa nos grupos de Fondos
Estructurais e Comunicación, compostos por técnicos das distintas entidades que
forman a rede.
Como cada ano, dende EAPN Galicia coordinouse o
lanzamento da Campaña X Solidaria para promover que os
contribuíntes marquen a casiña de Fins Sociais na declaración
do IRPF, especificando así ao estado que queren que o 0,7%
dos seus impostos se dedique a fins sociais. Gracias a
campañas de comunicación coma esta, cada ano mais persoas
marcan escollen esta opción na súa declaración da renda,
acadando os 6 millóns de persoas beneficiadas en toda España
polos programas postos en marcha polas entidades sociais
gracias a estes fondos. Autismo Galicia participa no reparto de
fondos procedentes do IRPF a través da Confederación
Autismo España e destina estes cartos a un programa de
respiro familiar e á participación na Rede de Sensibilización da
Confederación.
EAPN Galicia organizou tamén o III Foro Sobre Pobreza, Exclusión Social, Terceiro
Sector e Voluntariado os días 3 e 4 de outubro, no que participou Autismo Galicia
cunha intervención do presidente Antonio de la Iglesia, que expuxo o modelo de
colaboración desenvolvido polo Grupo de Converxencia Asociativa.
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Grupo de Converxencia Asociativa
En 2013 creouse o Grupo de Converxencia Asociativa de Galicia a semellanza do Grupo
de Converxencia que opera a nivel estatal. Este grupo galego, formado polos
presidentes de Autismo Galicia, Down Galicia, FEGADACE, ASPACE Galicia e FEAFES
Galicia, ten por obxectivo lograr sinerxias que favorezan os intereses dos colectivos aos
que representan. Estas entidades comparten obxectivos e intereses en materia política
e lexislativa que favorece o seu entendemento e coordinación á hora de demandar
melloras nas condicións de vida das persoas ás que representan.
Outras funcións de representación institucional
A Federación participa en numerosos actos e reunións como representante do
colectivo de persoas con TEA de Galicia:
o Presentación do Plan Marco de Atención Sociosanitaria da Xunta de Galicia
o Presentación da Estratexia de Prevención da Dependencia da Xunta de Galicia
o Entrega de Medallas de Ouro de Galicia
o III Foro de Pobreza, Exclusión Social, Terceiro Sector e Voluntariado de EAPNGalicia
o Campaña “Eu podería ter dano cerebral” de FEGADACE
o Recepción de Nadal do Concello de Santiago
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ANEXO I: IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Análise dos impactos
Ao longo de 2013, producíronse 129 impactos en medios de comunicación nos que se
reflexa a actividade da Federación e das entidades, así como a realidade dos TEA e do
terceiro sector de acción social en Galicia.
De todos estes impactos, o 90% foron motivados ou promovidos directamente dende a
área de comunicación de Autismo Galicia.

Autismo Galicia e as súas entidades son os protagonistas da maioría das aparicións nos
medios de comunicación, aínda que tamén se trataron outros temas relacionados coa
discapacidade e as demandas das entidades sociais.
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Os temas polos que normalmente se interesan os xornalistas son os actos e
conmemoracións organizados polas entidades, seguidos das actividades destinadas aos
usuarios (programas de ocio, respiro familiar ou emprego); e en menor medida polo
traballo conxunto do terceiro sector e as necesidades das persoas con discapacidade.

Tratando de chegar a distintos tipos de públicos, traballouse con todo tipo de medios
de comunicación audiovisuais, escritos e online. Ademais dos princiapis medios
rexionais (La Voz de Galicia, El Correo Gallego, TVG, Radio Galega, Radio Voz, Cadena
SER, Cadena COPE ou RNE), fíxose fincapé nos medios de información local e comarcal
que cobren as áreas rurais onde tamén teñen actividade as entidades federadas (El
Progreso, Crónica 3 A Mariña, Atlántico Diario ou Faro de Vigo Comarca do Deza).
Tamén se prestou atención ao medios especializados en autismo, discapacidade ou
terceiro sector como Socialia, Autismo Diario, Revista de Educación Botóns ou Boletín
Infoautismo.
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Aparicións destacadas
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Federación Autismo Galicia
Rúa Home Santo de Bonaval, 74
Rúa Rodríguez de Viguri, 35
15703 Santiago de Compostela
T. 981 589 365

F. 981 589 344

info@autismogalicia.org
www.autismogalicia.org
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