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MIFAS arriba als 4.000 socis.
22/12/12 02:00 -

L'associació MIFAS tancarà aquest any 2012 amb una fita important, ja que en aquest mes de desembre ha
arribat als 4.000 socis. Aquesta xifra mostra la força de MIFAS, que és tota una entitat referent en l'atenció
social, inserció laboral i accessibilitat a les persones amb discapacitat física de les comarques gironines. EL 9

Anar-hi

Llista municipis
Darrers municipis visitats:
Girona
Lloret de Mar
Fés Girona/Local la pàgina d'entrada
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Clica aquí

Escriure un comentari
Enquesta
Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Hermes i acceptar les
Normes de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les
persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
Si té problemes per fer comentaris comprovi les solucions als problemes més habituals a l'apartat corresponent a
l'ajuda.

Heu percebut aquest 2012 com el
pitjor any de la crisi
Sí
No
Vota

Resultats

Cinema a Girona

27/12/2012 12:40

