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SALUTACIÓ DEL

PRESIDENT

Us presentem la memòria d’activitats
del 2020. Aquest ha estat un any que
recordarem molt de temps. La Covid19 va
ser, i està essent, un daltabaix per a les
nostres vides. Cap de nosaltres estàvem
preparats pel que va arribar. Realment,
vam viure situacions dantesques. Les
retallades en sanitat i serveis socials dels
últims deu anys i portar tres exercicis
amb pressupostos prorrogats, tampoc van
ajudar a fer front a aquesta crisi.
Aquesta situació extrema ens ha portat
a adonar-nos, encara més, que cal
continuar implementant el model d’atenció
centrada en la persona a tots els serveis
assistencials. No té cap lògica que qui viu
a una residència no pugui sortir al carrer
durant mesos i, en canvi, qui viu a casa, sí.
Els serveis han d’estar preparats per oferir
plena independència a les persones amb
discapacitat. El dany emocional i físic que
han patit les persones aïllades serà difícil
de recuperar. Cal invertir en un sistema
sòlid i segur per a tothom i deixar de banda
la sobreprotecció i el paternalisme.
Així mateix, aquest any que deixem enrere ha
estat molt complicat en l’àmbit laboral on,
de nou, les persones amb discapacitat hem
sigut les primeres en ser expulsades. Tots
els indicadors assenyalen que el 2021 serà
un any difícil per a la inserció laboral. És per
aquest motiu que, des de MIFAS, defensem
tant la inserció en el mercat ordinari com
en el treball protegit. No entenem algunes
polítiques de la Generalitat que van en
contra dels centres especials de treball, i
més concretament als de persones amb
discapacitat física, com per exemple els

que nosaltres gestionem i on hi treballen
202 persones.
En les següents pàgines trobareu un resum
de totes les nostres activitats i serveis.
Unes dades, especialment aquest any,
que no serien possibles sense l’esforç i
la implicació de totes les persones que
treballen al Grup MIFAS. El capital humà
de la nostra entitat és imprescindible per
donar una atenció bona i de qualitat. Els
socis i sòcies podem estar orgullosos de
tenir uns professionals d’aquest nivell.
Tanmateix, agraïm a totes les persones,
entitats i empreses que s’han solidaritzat
amb nosaltres i ens han donat material
de protecció i altres recursos. Sobretot,
a l’inici de la pandèmia quan els serveis
bàsics d’atenció a les persones no es podien
tancar.
Per acabar, m’agradaria tenir un record
per a totes les persones que ens han
deixat aquest 2020, i que han deixat un buit
impossible d’omplir. A la família de MIFAS,
quan ja acabàvem aquest nefast any, vam
tenir la inesperada pèrdua de Pere Tubert,
una persona que es va bolcar sempre en
els altres, i que va lluitar pels drets de les
persones amb discapacitat, rebutjant la
beneficència i ajudant a avançar la societat
cap a la plena inserció. MIFAS no s’entendria
sense en Pere, i avui som molts els que
passem per camins que ell va anar obrint.
Els que el vam conèixer, mai l’oblidarem.
La petjada que ens ha deixat perdurarà per
sempre i seguirem el seu camí.
Albert Carbonell Quer
President de Grup MIFAS

QUI

SOM

La
nostra
història

Grup MIFAS és una entitat sense ànim de lucre que treballa per
a la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat
física, orgànica i sensorial a la demarcació de Girona. Va ser
creada el 27 de setembre de 1979, amb l’objectiu de donar
veu al col·lectiu davant la societat i evidenciar la problemàtica
que l’afectava.
Els nostres 41 anys d’experiència ens avalen, i actualment
som l’entitat de referència de les persones amb discapacitat
física a Catalunya. Gestionem una Associació i una Fundació
amb diferents serveis i punts d’atenció a les demarcacions de
Girona, l’Alt Maresme i Barcelona.
Gestionem tres Centres Especials de Treball: Giropark i
Tadifi a Girona, i Basedi a Barcelona, tots ells sense ànim
de lucre i amb l’objectiu d’oferir un lloc de treball a persones
amb discapacitat. Els beneficis obtinguts d’aquests CETS es
reinverteixen en els serveis de la Fundació MIFAS.
També gestionem el MIFAS Active, un Centre de Salut i Esport
d’atenció integral, ubicat al barri de Sant Narcís de Girona.
En aquest centre oferim serveis adreçats a tothom, tot i que
estem especialitzats en l’àmbit de la discapacitat física. Al
MIFAS Active ens centrem en la rehabilitació, l’entrenament
i la millora de la salut de totes les persones.
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Missió,
visió
i valors
IGUALTAT

RESPECTE

IMPARCIALITAT

QUALITAT

SOLIDARITAT

PARTICIPACIÓ

Missió:
UNITAT

vetllem
perquè totes les persones
amb discapacitat física,
orgànica i sensorial puguin
exercir els seus drets, viure
amb independència i plena
integració, actuant des de
tres eixos principals (unitat,
reivindicació i serveis).

Visió:

som una entitat de
referència vers les persones
amb discapacitat, i oferim
els recursos necessaris
per aconseguir la seva
participació social com a
ciutadans de ple dret.
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Òrgans
de
govern

8

Gestió
econòmica
Xifra de
negoci:

10.555.457,26€
Privat

Públic

63%

37%

Despeses:
22%

Serveis
assistencials

71%

Inserció
laboral i
CETS

7%

Atenció a les
persones sòcies
i d’altres

9

On ens
pots
trobar?

Girona

Barcelona

SERVEIS A GIRONA
Arbúcies
1
Banyoles			 3
Borrassà			 1
Calonge
1
Cassà de la Selva		
1
Flaçà				1
Girona		
12
L’Estartit			 1
Lloret de Mar			
1
Palafrugell			
2
Palamós			 5
Palau Sator			
1
Pals				2
Salt				3
Sant Gregori			
1
Santa Coloma de Farners
1
Tordera
2
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SERVEIS A BARCELONA
Barcelona			
La Garriga			
Sabadell			
Sant Boi de Llobregat		
Terrassa
Viladecans
Vilassar de Mar

PUNTS D’ATENCIÓ
Blanes
Girona
Olot
Pineda de Mar
Platja d’Aro
Riudellots de la Selva
Tordera
Vilafant

22
1
1
2
1
1
1

ÀREA

SOCIAL

Servei
d’Atenció
i suport a
la persona
amb
discapacitat
A MIFAS tenim un equip
multidisciplinari que assessora,
orienta i acompanya la persona
amb discapacitat, i la seva
família, en diferents situacions
de la vida, amb l’objectiu que
pugui resoldre els seus dubtes
i arribi a ser el més autònoma i
independent possible.

5.516
persones sòcies

Gironès: 2.035
La Selva: 1.172
Alt Empordà: 700
Baix Empordà: 706
La Garrotxa: 351
Maresme: 211
Pla de l’Estany: 175
Ripollès: 52
Cerdanya: 14
Catalunya (altres): 74
Espanya: 26

12

El centre SÍRIUS està subjecte al
departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
A través de la figura d’una terapeuta
ocupacional, el centre ofereix, de manera
gratuïta, informació i assessorament per
a l’autonomia personal, sobre productes
de suport, tècniques alternatives de
comunicació i accessibilitat de l’entorn.
Disposa, també, d’una arquitecta que fa
assessorament tècnic per a l’eliminació
de barreres arquitectòniques.
Actuacions:
• Avaluació de l’entorn físic, social i
cultural de la persona.
• Tècniques de comunicació i accés
alternatiu a l’ordinador.
• Webinars i altres sessions
informatives online.
• Informació sobre productes de
suport i activitats de la vida diària.
• Avaluació de les àrees ocupacionals:
autocura (higiene, vestit, mobilitat...),
de la cura i administració de la llar, i
de l’àrea de lleure i oci.
• Informació sobre ajudes per adquirir
material de suport.

272
consultes

8

sessions a
estudiants

4

jornades i
webinars

Centre
SÍRIUS
i Cessió
d’Ajudes
Tècniques
Gestionem un Banc de Productes
de Suport que proporciona ajuts
tècnics necessaris per a persones
amb discapacitat o dependència, o
amb dificultats de mobilitat. El seu
objectiu és millorar l’autonomia en les
activitats de la vida diària, la seguretat
i l’accessibilitat de la persona en el
seu entorn, ja sigui familiar o laboral, o
facilitar la tasca de la persona curadora.
• Transport.
• Supervisió, manteniment i
desinfecció.
• Teràpia Ocupacional. La terapeuta
fa valoracions al centre, a domicili
i assessora sobre el material més
adequat i l’accessibilitat.
Bancs gestionats pel Grup MIFAS:
Ajuntament de Girona, Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, Consell
Comarcal del Baix Empordà, Consorci
de Benestar Social Gironès Salt,
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
Ajuntament de Figueres.

857
serveis

13

Jornades de
Sensibilització
Oferim activitats i xerrades de sensibilització
als centres educatius de la demarcació
de Girona, per tal de donar a conèixer els
diferents àmbits de la discapacitat física i
les seves conseqüències.
Aquestes activitats les dinamitzen monitors
i monitores, que són persones usuàries de
cadira de rodes.
L’objectiu és que l’alumnat aprengui els
valors de la solidaritat, la tolerància, el
respecte i l’acceptació de les diferències i
puguin experimentar en primera persona,
i de forma divertida, què suposa ser una
persona usuària d’una cadira de rodes.

93

ACTIVITATS

Gironès: 24
Baix Empordà: 27
La Selva: 31
Alt Empordà: 3
La Garrotxa: 7
Pla de l’Estany: 1

2.325
14

ALUMNES

A la nostra residència, ubicada al barri de
Sant Narcís de Girona, oferim un servei
integral a persones de 18 a 65 anys, amb
reconeixement de discapacitat i barem de
dependència, els 365 dies l’any, durant les
24 hores del dia.
Els serveis d’atenció residencial estan
pensats com a serveis de portes obertes
en què els usuaris poden entrar i sortir tal i
com ho farien al seu propi domicili, buscant
sempre una màxima autonomia personal,
una atenció personalitzada i una vida
independent.
Tot l’equip professional respecta les
decisions de les persones i vetlla per la seva
dignitat i el dret a l’autodeterminació, ja que
el nostre model és el de l’atenció centrada
en la persona.

La
nostra
residència
Professionals:
Directora tècnica
Governanta
Treballadora social
Terapeuta ocupacional
Educadors/es
Auxiliar administrativa
Fisioterapeuta
Responsable higiènico-sanitari
Metge de família
Psiquiatra
Psicòloga
Auxiliars de dependència
Infermera
Dinamitzadors/es
Personal de neteja
Cuiners/es

39

PERSONES
ATESES

45

PROFESSIONALS

Residència: 32 persones
Llar residència: 4 persones
CAE: 1 persona
Privats: 2 persones
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Centres
de dia
Fem rehabilitació
i promoció de la
salut, i també
donem suport a la
família.
Serveis:
Activitats prelaborals
Accions de formació
Lleure i oci
Psicoestimulació
Fisioteràpia
Infermeria
Teràpia Ocupacional
Logopèdia

16

Gestionem dos centres de dia, un a
Riudellots de la Selva i un altre a
Vilafant, tots dos adreçats a l’atenció
de les persones amb discapacitat física,
en edat laboral, de 18 a 65 anys, amb un
reconeixement del grau de discapacitat
igual o superior al 65% i amb resolució
de grau de dependència, sense el nivell
d’hàbits i habilitats suficients per accedir
a un contracte laboral.
Oferim una atenció individualitzada
centrada en la persona, amb l’objectiu
de mantenir, estimular i potenciar
el desenvolupament de la persona
mitjançant
activitats
d’ajustament
personal i social, així com una ocupació
terapèutica.

Centre ocupacional on oferim atenció
diürna a persones amb discapacitat
física i en edat laboral, amb l’objectiu
d’aconseguir la seva màxima integració
social a través de l’ocupació activa.

Centre
Ocupacional
de Riudellots
de la Selva

Fem atenció individual per mantenir,
estimular i potenciar el desenvolupament
de la persona mitjançant activitats
d’ajustament personal i social, així com
una ocupació terapèutica. Fem també
rehabilitació i promoció de la salut i
donem suport a la família i a les persones
curadores principals.

Professionals:
Directora/psicòloga
Educadors/es
Integradors/es
Terapeuta ocupacional
Fisioterapeuta
Treballadora social
Infermera
Curadors/es

SERVEIS

Aux. administratiu
Personal de neteja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicoestimulació
Fisioteràpia
Infermeria
Tallers temàtics
Activitats de lleure dins i fora
del centre
Activitats prelaborals
Teràpia assistida amb animals
Informàtica
Esport

Conductor
Auxiliar de monitor

Pràctiques:
Integradora social (IOC)
Educadora social (UNED)
Fisioterapeutes (EUSES)

76

PERSONES
ATESES

19

PROFESSIONALS

17

Centre de Dia
Pere Llonch
de Vilafant

Oferim un servei d’atenció diürna
adreçat a l’atenció especialitzada de
persones amb discapacitat física, en
edat laboral, de 18 a 65 anys, amb un
reconeixement del grau de discapacitat
igual o superior al 65% i sense el nivell
d’hàbits i habilitats suficients per accedir
a un contracte de treball.
Aquesta atenció inclou la realització
d’activitats que facilitin, possibilitin o
millorin la participació en qualsevol
aspecte de la vida diària, prelaboral,
educativa, cultural i social.

Professionals:
Directora/psicòloga
Treballadora social
Integració social
Educadors/es

SERVEIS

Terapeuta ocupacional
Infermer
Fisioterapeuta
Logopeda
Aux. administratiu
Curadors/es
Personal de neteja

Pràctiques:
Integració social
Tècnic/a d’Atenció a Persones en Situació
de Dependència
Fisioteràpia
Estada a l’empresa (programa Aula Oberta
per a alumnat d’ESO)
Arteràpia

39

PERSONES
ATESES

18

16

PROFESSIONALS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitats educatives
Activitats de lleure
Activitats ocupacionals
Fisioteràpia
Teràpia ocupacional
Logopèdia
Psicologia
Infermeria
Transport adaptat
Menjador

Programa dirigit a persones que, per la
seva discapacitat física, no poden fer per
sí mateixes, moltes de les activitats de
la vida diària i necessiten l’ajuda d’una
tercera persona durant unes hores,
(higiene personal, anar a comprar, neteja
de la llar, àpats, entre d’altres).

Servei
d’Ajut a
Domicili

És un servei preventiu que fomenta
l’autonomia personal, evita situacions
de risc social o deteriorament de la
persona, i afavoreix la inserció en el seu
entorn, complementant la xarxa familiar
i, també, altres xarxes informals amb les
que es relaciona habitualment.

3.374
Promoció de
l’autonomia
personal

Atenció
centrada en
la persona

HORES
D’ATENCIÓ

27

PERSONES
ATESES

Atenció
professional

Dret a viure a
la pròpia llar
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ORGANIGRAMA
GRUP MIFAS
ASSOCIACIÓ

FUNDACIÓ

Servei d'atenció i suport a
la persona amb discapacitat

Servei d'Integració
Laboral

Secció Esportiva
Sensibilització

Formació

Atenció
Domiciliària
MIFAS Active
Centre per a l'autonomia
personal SÍRIUS

GIROPARK
(Girona)
TADIFI
(Girona)
BASEDI
(Barcelona)

PASU ievreS

CENTRES ESPECIALS
DE TREBALL

ÀREA

LABORAL

1.126

PERSONES INSCRITES

312

PERSONES INSERIDES
LABORALMENT

382

EMPRESES
PROSPECTADES

SERVEIS A LES EMPRESES
• Sensibilització sobre la contractació de
persones amb discapacitat.
• Assessorament en el compliment de la LGD.
• Assessorament en la gestió de Mesures
Alternatives.
• Informació sobre els avantatges i incentius
econòmics relatius a la contractació del
col·lectiu amb discapacitat.
• Captació d’ofertes laborals.
• Anàlisi del lloc de treball.
• Assessorament, si és necessari, de
l’adaptació del lloc de treball.
• Selecció de perfils professionals.
• Seguiment de l’usuari/a i l’empresa durant
el procés d’inserció.

Servei
d’Integració
Laboral
Gestionem, des de l’any 1994, un
Servei d’Integració Laboral (SIM),
amb l’objectiu de fomentar la
integració laboral de les persones
amb discapacitat física, orgànica
i/o sensorial.

Assessorem, informem
i acompanyem
les persones amb
discapacitat física durant
tot el procés d’integració
laboral, donant els
recursos necessaris per
a la recerca autònoma
de feina.

SERVEIS A LES
PERSONES
• Suport en la recerca activa
d’ofertes laborals.
• Assessorament
personalitzat.
• Introducció a les noves
tecnologies.
• Acompanyament en el
procés d’inserció.
• Formació.
23

Cursos
de
formació
Oferim cursos de
formació, per tal
que les persones
beneficiàries del
servei adquireixin
nous coneixements
i millorin les seves
competències
professionals.

1.067
HORES DE
FORMACIÓ
25 formacions
159 alumnes
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PRESENCIAL

•
•
•
•

Girona
Palafrugell
Pineda de Mar
Vilafant

ONLINE

ÀREA

EMPRESARIAL

Els
nostres
serveis

A través dels nostres Centres Especials de
Treball facilitem la inserció sociolaboral
de persones amb discapacitat física,
orgànica i/o sensorial. Desenvolupem
diverses línies d’activitat per facilitar
la inserció de persones amb diferents
capacitats.
Els nostres CETs són sense ànim de lucre.
Els beneficis obtinguts es reinverteixen en
la creació d’oportunitats de treball per a
persones amb discapacitat i en la millora
contínua de la seva competitivitat, així
com en els nostres serveis assistencials.

Els beneficis
obtinguts dels
nostres CETS es
reinverteixen en
els serveis de la
Fundació MIFAS
Cada un dels CETs
disposa d’un equip
USAP (Unitat de
Suport a l’Atenció
Professional),
format per l’equip
tècnic requerit:
una psicòloga, una
treballadora social,
una monitora i una
coordinadora del
servei. L’Equip USAP
treballa per aportar les
mesures d’ajustament
personal i social a les
persones treballadores
amb especials
dificultats i a aquelles
que ho requereixen.
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A la demarcació de Girona, tenim GiroPark
i Tadifi, i a Barcelona tenim Basedi.

Consergeria

Administració

Agents cívics

Control de

6

2

7

recintes tancats
25

Control

Zona blava,

d’aparcaments verda i vermella
6

12

Ajuts tècnics

Neteja

5

4

Benzineres

Grua

2

1

ÀREA

ESPORTIVA

Els
nostres
esports

El nostre equip de bàsquet en cadira de rodes que
porta el nom de l’empresa patrocinadora, Válida sin
barreras CB MIFAS, va participar a la Lliga Nacional,
que es va suspendre a causa de la Covid-19. L’equip va
finalitzar en la 6a posició.
També tenim l’Escola d’Esport Adaptat, que s’adreça a
nens i nenes, i persones adultes, que es vulguin iniciar
en l’esport adaptat. Va participar a la Lliga Catalana
de nivell 2, competició que també es va suspendre a
causa de la pandèmia.
L’equip de pàdel va iniciar la seva participació a la
Lliga Catalana, i només va poder disputar la primera
jornada, també a causa de la Covid-19.
El nostre equip de boccia va iniciar les primeres
jornades de la Lliga Catalana i la Lliga Nacional,
totes dues suspeses a causa de la pandèmia. La
Lliga Nacional es va reprendre al mes de desembre,
i el Campionat Nacional de Boccia per clubs es va
reprendre a finals de 2020.
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MIFAS
ACTIVE

Autora: Alexandra Alfonso Pérez
Fotografia premiada al V Concurs de fotografia: Dones i Esport.
Categoria: Fotografia més impactant
INEFC. 2021

Entrenaments
personalitzats

Fisioteràpia i
rehabilitació

Teràpia
ocupacional

Entrenaments
d’aquateràpia

Atenció
psicològica

En un únic centre,
oferim una àmplia
gamma de serveis per
a la salut. Els nostres
tractaments s’adapten
específicament a les
necessitats de cada
persona.

1.117
SESSIONS

Impactes als
mitjans de
comunicació

•
•
•
•

Premsa: 76
Mitjans digitals: 112
Televisió: 7
Ràdio: 3

Grup
MIFAS
Visites a la
nostra web
34.426

198

Xarxes socials
(seguidors)

•
•
•
•

Instagram: 1.266
Facebook: 8.894
Twitter: 2.491
LinkedIn: 485

Butlletins
informatius
11

• Instagram: 581
• Facebook: 108

MIFAS
Active

Xarxes socials
(seguidors)

Impactes

de comunicació

31

Recursos
Humans

AMB
DISCAPACITAT

SENSE
DISCAPACITAT

ASSOCIACIÓ

0

3

FUNDACIÓ

6

95

GIROPARK

68

14

TADIFI

21

1

BASEDI

107

6

202

119

TOTAL PERSONES
TREBALLADORES

2.464

HORES DE FORMACIÓ
INTERNA

33

Portar
menjar a
domicili

Metge i
realització
de cures

Fisioteràpia
i teràpia
ocupacional

Propostes
lúdiques
diàries

Realització
de
vídeotrucades

Més hores
de servei
d’ajut a
domicili

Visites a
domicili

Doblar
rutes de
transport

Reforçar la
neteja

Reforç de
personal

Centres
assistencials

ACTUACIONS

COVID

CAMPANYA
CROUDFOUNDING

+ 1.000

MASCARETES CORPORATIVES
ENTREGADES AL PERSONAL

Servei
d’Integració Laboral
Suport en els processos de
selecció online
Seguiments telefònics,
videoconferències, mailing
Formació, cursos online,
tutorials a les xarxes

Servei d’atenció a la
persona amb discapacitat
Seguiments a través de
trucades i videoconferències
Suport online de tràmits en
organismes oficials
Grup de suport online

1.067
ATENCIONS

Pere Tubert, president de MIFAS
1953-2020

Lluitador incansable que
va dedicar tota una vida a
la defensa dels drets de les
persones amb discapacitat.
Lliure, persistent, audaç,
bondadós, decidit i impulsor
de grans projectes de
MIFAS, ha deixat un gran
llegat humà al col·lectiu i
a l’entitat que recordarem
sempre.
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Arconvert, SA
Ajuntament d’Arbúcies
Ajuntament de Banyoles
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Calonge
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Girona
Ajuntament de les Planes d’Hostoles
Ajuntament de Llançà
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Palamós
Ajuntament de Pals
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Porqueres
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Ripoll
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Sant Mori
Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Ajuntament de Sils
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Vilafant
Ajuntament de Vilamalla
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament d’Olot
Automàtics Costa
Circus Art Foundation
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal de la Garrotxa
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Consorci Benestar Social Gironès-Salt
Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies

Dpt. de Salut
Diari de Girona
Diari de la Discapacitat
Dipsalut
Diputació de Girona
EFC Solar
El Punt Avui
EMD de l’Estartit
Envirocat Serveis, SL
ESADE Alumni Social
Farmàcia Caballé
Farmàcia Xirgu Badia
FCEDF
FEPCCAT
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Friselva, SA
Fundació Hospital de Palamós
Fundación ONCE
Fundació Serra Santamans
Galp
GEiEG
Gestió Girona
Hamelin Brands, SLU
Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
Institut Català de les Dones
Institut Guttmann
Invacare
J. Touron, SA
Majo Assessors Mercantils, SL
Obra Social “la Caixa”
Ortopèdia Bosch
Ortopèdia Soler
Patronat de Turisme Costa Brava
Rehagirona
Rosa Marro Fàbregas
Servei d’Ocupació de Catalunya
Servieleva
Teatre Nacional de Catalunya
TV3
TV Girona
Universitat de Girona
UNED
Válida sin barreras
Válida Lift

Col·laboradors
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