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SALUTACIÓ
DEL
PRESIDENT
Ens plau adjuntar-vos la memòria d’activitats del Grup
MIFAS 2019. Un any molt especial perquè hem fet 40 anys.
Una fita que no hauríem aconseguit sense l’esforç de molta
gent i que hem volgut celebrar amb el MIFASFest, un acte
lúdic i festiu, amb espectacles i actuacions musicals, a
Girona, obert a tota la ciutadania, inclusiu, participatiu i on
s’hi van reunir més de 6.000 persones.
Enguany també, la Generalitat de Catalunya ens ha atorgat
la Placa al Treball President Macià 2019 en reconeixement
a la llarga trajectòria de treball en l’àmbit social i laboral.
A la memòria, hi trobareu totes les activitats i serveis que
continuem gestionant, i aquelles que hem posat en marxa
durant l’any. Una novetat d’enguany ha estat ampliar els
nostres horitzons fins a Barcelona, i hem incorporat el
Centre Especial de Treball, Basedi, al conjunt del Grup
MIFAS. Basedi dona feina a més de 100 persones amb
discapacitat i amb la seva compra, es potencia la voluntat
de l’organització de treballar per una major inclusió de les
persones amb discapacitat al món laboral.
Tanquem un any 2019 en què hem continuat lluitant per
defensar els drets de les persones amb discapacitat i
encetem un 2020 ple d’incerteses. La crisi de la COVID19
afectarà a tothom però especialment al nostre col·lectiu. No
seria just que les persones més vulnerables tornin a ser les
que més pateixen l’exclusió del món laboral, la pèrdua de
drets o la reducció de serveis en pro de l’economia.

Si volem treballar per una societat més justa i inclusiva, cal
l’esforç de tothom i el paper de les entitats socials serà més
important que mai per no deixar ningú enrere.
Us convido a llegir la nostra memòria, alhora que us
agraeixo el vostre suport.
Albert Carbonell Quer
President

QUI
SOM
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HISTÒRIA
DE
MIFAS
Grup MIFAS és una entitat sense ànim de lucre que
treballa per aconseguir la independència econòmica i la
justícia social de les persones amb discapacitat física,
orgànica i sensorial. Fou creada el 27 de setembre de
1979 per un grup de persones amb discapacitat de la
demarcació de Girona, i amb l’objectiu de revitalitzar el
moviment associatiu a favor de la problemàtica que els
afectava.
Actualment, és l’entitat de referència del col·lectiu de
persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial, a
Catalunya. Compromesa en la millora de la situació i la
qualitat de vida del col·lectiu, gestiona una Associació i
una Fundació amb diferents serveis i punts d’actuació a
les demarcacions de Girona, l’Alt Maresme i Barcelona.
Grup MIFAS gestiona també tres Centres Especials de
Treball sense ànim de lucre. GiroPark i Tadifi a Girona
i Basedi a Barcelona, amb l’objectiu d’oferir un lloc
de treball a persones amb discapacitat i que tenen
dificultats per poder integrar-se a l’empresa ordinària.
Tots els beneficis obtinguts dels CETS es reinverteixen
en els serveis de la Fundació MIFAS.

VALORS

MISSIÓ

Vetllem perquè totes
les persones amb
discapacitat física,
orgànica i sensorial
puguin exercir els
seus drets, viure
amb independència i
assoleixin una qualitat de
vida que els permeti la
màxima integració social
dins la comunitat.

Respecte, igualtat i benestar de les
persones.

VISIÓ
Ser una entitat de
referència entorn
les persones amb
discapacitat, i oferir els
recursos necessaris
per aconseguir la seva
participació social com a
ciutadans de ple dret.

Imparcialitat, sense discriminació
per estatus social, origen, llengua,
religió, sexe o d’altres.
Qualitat i professionalitat en la
gestió i els serveis a les persones.
Solidaritat per assumir les
necessitats d’altres membres com a
pròpies i aportar-los ajuda.
Participació i treball en equip.
Unitat col·lectiva per fer pressió
davant les institucions i poder
canviar les coses.

MISSIÓ,
VISIÓ
I VALORS
Memòria d’Activitats
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ÒRGANS
DE

President

President

GOVERN

Albert Carbonell Quer

Albert Carbonell Quer

Vicepresidenta

Secretària

Anna M. Guillén Pardo

Anna M. Guillén Pardo

PATRONAT
FUNDACIÓ
Secretari
Josep Planiol Muñoz

VOCALS
Josep Planiol Muñoz
Francisco Javier Aldámiz Echevarría-García

JUNTA DIRECTIVA
ASSOCIACIÓ

Josep Ligero Amores
Tresorer
Artur Altabàs Molina

VOCALS
Francisco Javier Aldámiz Echevarría-García
Paco Asenjo Rico
Carlos Bermúdez Barros
Maria Jesús Herrera
Josep Ligero Amores
Glòria Úbeda Maynau

Pere Tubert Bassas
Alfons Moreno Rodríguez
Cristina Buch Sarsanach
Àlex Viñolas Sánchez

Serveis a
Girona

GIRONA

BARCELONA
Punts
d’actuació
Serveis a
Barcelona

Barcelona			
13
Gavà				 1
Granollers			
1
La Garriga			
1
L’Hospitalet de Llobregat
3
Polinyà				 1
Sabadell			
2
Sant Boi de Llobregat		
2
Tordera			 4

Arbúcies			
2
Banyoles			
3
Borrassà			
1
Cassà de la Selva		
1
Figueres			
2
Flaçà				 1
Forallac			 2
Girona				 14
La Bisbal d’Empordà		
1
L’Estartit			
1
Lloret de Mar			
1
Palafrugell			
1
Palamós			
5
Palau Sator			
1
Pals				 1
Salt				 2
Sant Antoni de Calonge
1
Sant Gregori			
2
Santa Coloma de Farners
1

Girona
Blanes
Olot
Pineda de Mar
Platja d’Aro
Tordera
Vilafant

PRESÈNCIA TERRITORIAL
I ACTIVITAT EMPRESARIAL
Memòria d’Activitats
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Placa al treball President Macià 2019 en reconeixement a la llarga trajectòria de
treball en l’àmbit social i laboral de les persones amb discapacitat física i la seva
gran contribució en la millora de la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.

ÀREA
SOCIAL
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SERVEI D’ATENCIÓ
I SUPORT
A LA PERSONA
AMB DISCAPACITAT

A MIFAS tenim un equip
multidisciplinari que ofereix la
informació necessària, per tal que
les persones amb discapacitat puguin
resoldre els seus dubtes i arribin a
ser el més autònomes i independents
possible, en funció de les seves
capacitats.

5.306
PERSONES SÒCIES
AL 2019

PER ZONES:
Gironès: 1.959
La Selva: 1.133
Alt Empordà: 679
Baix Empordà: 672
La Garrotxa: 346
Maresme: 184
Pla de l’Estany: 166
Ripollès: 52

Assessorem, orientem i acompanyem a la persona
amb discapacitat i la seva família en diferents
situacions de la vida.

Cerdanya: 15
Catalunya (altres): 74
Espanya: 26

28

PERSONES
ATESES

3.468
HORES
D’ATENCIÓ

OBJECTIUS
Amb el Servei d’Atenció Domiciliària oferim tot un
conjunt de recursos i accions dirigides a persones
amb discapacitat física i associades a MIFAS, que
per la seva situació física, personal i familiar tenen
limitada la seva autonomia i necessiten del suport,
acompanyament i atenció d’una tercera persona per
dur a terme diferents tasques del dia i dia: aixecar-se
del llit, vestir-se, higiene personal, neteja de la llar,
rentat i cura de la roba, acompanyaments mèdics i
gestions, entre d’altres.
La finalitat del servei és el foment de l’autonomia
personal i la millora de la qualitat de vida de les
persones ateses, dels seus familiars i de l’entorn més
immediat.

Suport en les AVD (activitats de la
vida diària)
Vetllar perquè la persona continuï
residint en el seu domicili
Promoure la presa de decisions en
relació al servei
Prevenir situacions de deteriorament
de la qualitat de vida en els domicilis
Evitar o endarrerir l’ingrés en un
centre residencial

SERVEI
D’AJUT
A DOMICILI

Memòria d’Activitats

13

14

2019

CESSIÓ D’AJUDES TÈCNIQUES

CENTRE SIRIUS

Gestionem el servei de Banc de Productes de Suport
de diferents zones de la demarcació de Girona, per
tal de proporcionar a les persones amb discapacitat
o dependència aquells elements tècnics necessaris
per dur a terme les activitats de la vida diària i de cura
personal.

I CESSIÓ D’AJUDES
TÈCNIQUES
SÍRIUS
Som un Centre SÍRIUS que depèn de la Generalitat
de Catalunya. A través de la figura de la terapeuta
ocupacional, oferim informació i assessorament
per a l’autonomia personal, de productes de suport,
comunicació i accessibilitat de l’entorn. Comptem
també amb una arquitecta que fa assessorament
tècnic per a l’eliminació de barreres arquitectòniques.
ACTUACIONS:

- Avaluació de l’entorn fisic (domilici i lloc de treball),
social i cultural de la persona.
- Avaluació de les àrees ocupacionals: activitats
d’autocura (higiene, vestit, mobilitat...), de cura i
administració de la llar i àrea de lleure i oci.
- Informació i/o tràmit d’ajudes per adquirir material
de suport.
També fem jornades i sessions informatives adreçades
a les persones amb discapacitat, les seves famílies, els
curadors i tècnics del tercer sector i la salut.

391
CONSULTES

29

VISITES
FORMATIVES
A ESTUDIANTS

5

JORNADES

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.

Teràpia Ocupacional

Manteniment de productes

Servei de neteja

Servei de transport

Oferim activitats de
sensibilització als centres
educatius de la demarcació
de Girona, adaptades a
cada franja d’edat, per
tal de donar a conèixer
els diferents àmbits de la
diversitat funcional i les
seves conseqüències en la
vida diària.

4.634
ALUMNES

Sis socis de la nostra entitat, tots amb una
discapacitat física, dinamitzen les sessions amb
l’objectiu d’ensenyar la importància dels valors, la
solidaritat, la tolerància, el respecte i l’acceptació de
les diferències.

185 ACTIVITATS
Gironès: 61
Baix Empordà: 57
La Selva: 27
Alt Empordà: 16
La Garrotxa: 15
Maresme: 6
Pla de l’Estany: 2
Osona: 1

ACCIONS
DE
SENSIBILITZACIÓ
Memòria d’Activitats
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SERVEI
RESIDENCIAL
La nostra residència s’adreça a persones amb discapacitat i té
com a objectiu potenciar les seves activitats de la vida diària.
Els servei és en règim permanent, els 365 dies de l’any, les 24
hores del dia.
Ubicada al barri de Sant Narcís de Girona, disposa d’unes
instal·lacions totalment accessibles i pensades per a la seguretat
i la comoditat de les persones que hi resideixen. Amb un format
de portes obertes, permet que les persones que hi viuen puguin
entrar i sortir tal i com ho farien en el seu domicili.
Un equip multidisciplinari de professionals dissenya i segueix
programes específics d’intervenció, adaptats a cada persona, amb
l’objectiu d’aconseguir la plena integració i normalització social.
Menjador amb menús especialitzats
Bugaderia
Metge de família
Infermera
Fisioterapeuta
Terapeuta Ocupacional
Dinamitzador
Acompanyament a serveis/activitats externs

PROFESSIONALS
1 psicòloga/directora
1 governanta
2 infermeres
1 treballadora social
1 terapeuta ocupacional
2 educadors
1 auxiliar administrativa
1 fisioterapeuta
20 auxiliars de dependència
2 netejadores

30

RESIDÈNCIA

37

PERSONES
ATESES

4

LLAR RESIDÈNCIA

1
CAE
2

PRIVATS

Promoció de l’autonomia personal
Desenvolupament de les relacions socials
Rehabilitació i promoció de la salut
Promoció de l’ocupació
Activitats prelaborals
Accions de formació
Activitats de lleure i oci
Psicoestimulació
Fisioteràpia
Infermeria
Teràpia Ocupacional
Logopeda

Gestionem dos centres de dia, un a Riudellots de
la Selva i un a Vilafant, 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
del grau de dependència, sense el nivell d’hàbits i
habilitats suficients per accedir a un contracte laboral.
Oferim una atenció individualitzada 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.
Fem rehabilitació i promoció de la salut, i també
donem suport a la família.

1. CENTRE OCUPACIONAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
2. CENTRE DE DIA I DE
RECURSOS PERE LLONCH DE
VILAFANT

CENTRES
DE DIA
Memòria d’Activitats
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CENTRE OCUPACIONAL
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Servei de Teràpia Ocupacional: orientat a estimular i
potenciar el desenvolupament de la persona mitjançant
activitats d’ajustament personal i social, així com una
ocupació terapèutica.

Servei Ocupacional d’Inserció: orientat a potenciar les
capacitats i els hàbits laborals segons les possibilitats
de la persona, amb l’objectiu d’adaptar-se a un entorn
de treball el més normalitzat possible i aconseguir un
contracte laboral.

PROFESSIONALS
1 direcció/psicòloga
1 treballadora social
5 curadors/es
4 educadors/es
1 terapeuta ocupacional
1 fisioterapeuta
1 aux. administratiu
1 infermera
1 conductor
1 netejadora

ALUMNES EN
PRÀCTIQUES
1 psicòloga
1 fisioterapeuta
1 educadora social
1 integradora social

73

PERSONES
ATESES

1 curadora de Garantia Juvenil

43

PERSONES
ATESES

PRÀCTIQUES
2 integració social
2 atenció a les persones en situació de
dependència
2 fisioterapeutes
1 art teràpia
1 estada a l’empresa (alumna de 4t d’ESO)
1 integrador social
de Garantia Juvenil

PERSONAL
1 direcció/psicòloga
1 treballadora social
4 educadors/es
1 terapeuta ocupacional
1 infermer
1 fisioterapeuta
1 logopeda
1 aux. administratiu
3 curadores
1 manteniment
2 netejadores
1 treball en benefici de la
comunitat

CENTRE DE DIA
I DE RECURSOS
PERE LLONCH DE VILAFANT
Memòria d’Activitats
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secció
esportiva

Bàsquet en cadira de rodes
Escola d’Esport Adaptat
Boccia
Pàdel

atenció
al soci

ASSOCIACIÓ

atenció
domiciliària

JUNTA
DIRECTIVA

Serveis
d’Integració
Laboral

Serveis
Assistencials
atenció
diürna

centre de dia
Pere Llonch
centre ocupacional
de Riudellots de la Selva

GRUP MIFAS

357

PERSONES
EN PLANTILLA

225

AMB DISCAPACITAT

132

SENSE DISCAPACITAT

activitats de
sensibilització

atenció
residencial

residència assistida
llar residència
places privades
centre d’atenció
especialitzada

F

Formació

FUNDACIÓ
PATRONAT

GIROPARK

Centre
de Salut
i Esport
MIFAS
ACTIVE

TADIFI

CENTRES

SIRIUS

ESPECIALS
DE TREBALL
formació
interna

unitat de
suport a
l’atenció
professional
USAP

BASEDI

ORGANIGRAMA

GIMNÀS ADAPTAT

FISIOTERÀPIA

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

ACUPUNTURA

INTEGRACIÓ FUNCIONAL

Som un centre de salut i esport d’atenció integral. Ens
centrem en la rehabilitació, l’entrenament i la millora
de la salut de les persones. Estem especialitzats en
lesions medul·lars i cerebrals, malalties degeneratives i
congènites, ictus, Parkinson, paràlisi cerebral, problemes
d’equilibri, distonies i en les persones grans.
A través d’un estudi personalitzat, s’apliquen les tècniques
més convenients en cada cas per tal de millorar i recuperar
les funcions motores, maximitzar els moviments i alleujar
les síndromes doloroses entre d’altres.

AQUATERÀPIA

GUANYA AUTONOMIA

ASSESSORAMENT A LES ESCOLES

ÀREA
LABORAL
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SERVEI
D’INTEGRACIÓ
LABORAL
Aquest 2019, ha fet 25 anys que gestionem un
Servei d’Integració Laboral que té com a objectiu
fomentar la integració laboral de les persones amb
discapacitat física, orgànica i/o sensorial de les
demarcacions de Girona i l’Alt Maresme.

1.138

PERSONES
ATESES

677

Empreses
prospectades

393

Persones
inserides

SERVEIS A LES EMPRESES
Un equip de professionals amb dilatada experiència
en aquest camp, assessora, informa i acompanya
a les persones amb discapacitat física durant tot
el procés d’inserció laboral, i dona 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.

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.

CURSOS DE
FORMACIÓ

Girona
Vilafant
Blanes
Tordera
Sant Feliu de Guíxols

143

PERSONES
PARTICIPANTS

15 ACCIONS
FORMATIVES

Memòria d’Activitats
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ÀREA
EMPRESA

NÚMERO DE SERVEIS

Gestionem tres Centres Especials de Treball sense
ànim de lucre, amb l’objectiu d’oferir un lloc de treball
a persones amb discapacitat que tenen dificultats
per poder integrar-se a l’empresa ordinària i que
necessiten suport tant a nivell social com laboral.

Consergeries

Control
d’aparcaments

7

24

A Girona, tenim GiroPark i Tadifi especialistes en la
gestió de zones blaves. El seu àmbit d’actuació és a
la demarcació de Girona.

Control de
recintes
tancats

Neteja
d’autocars

6

3

El juny de 2019, MIFAS va adquirir la totalitat de les
accions de Basedi, un Centre Especial de Treball
situat a Barcelona i que té com a principal activitat
la prestació de serveis de control d’accessos,
consergeries, complexos lúdics i industrials i neteja.

Zones blaves
i verdes

Botigues
quiosc

11

2

Grues
municipals

Manteniment
i transport
d’ajuts tècnics

1
Benzineres

2

4
Serveis
administratius

Des del 1994, MIFAS tenia el 10% de les participacions
i amb aquesta firma de compravenda s’ha convertit
en la total propietària i l’ha transformat en un CET
sense ànim de lucre.

Els beneficis obtinguts dels CETS
de MIFAS es reinverteixen en els
serveis de la Fundació MIFAS

4

ELS
NOSTRES

Agents cívics

Servei neteja

5

2

SERVEIS
Memòria d’Activitats
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Unitat de Suport a l’Atenció Professional – USAP
Els CETS de MIFAS disposa d’una Unitat de Suport a
l’Atenció Professional per atendre aquelles persones
amb discapacitat que, degut a factors personals,
socials, de salut, d’entorn o altres, es troben en situació
d’especial dificultat d’inserció laboral.

Un equip multidisciplinari vetlla per aconseguir una
bona adaptació tant a l’entorn laboral, com el social i
cultural.

Psicòleg

Monitor

Treballador
social

Coordinador
del servei

ÀREA
ESPORTIVA

30
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BÀSQUET EN
CADIRA DE RODES
El nostre equip, Válida sin barreras CB
MIFAS, participa en la Lliga Catalana
i la Lliga Nacional.

ESCOLA D’ESPORT
ADAPTAT
L’Escola d’Esport Adaptat s’adreça
a nens i nenes amb discapacitat
que vulguin practicar un esport, i a
persones adultes que vulguin iniciar-se
en l’esport adaptat. Ha estat el primer
any en participar a la Lliga Catalana de
bàsquet en cadira de rodes.

BOCCIA
Vasile Agache i Ramon Prat continuen
destacant en diverses competicions.
Han participat a la Lliga Catalana, la
Lliga Nacional i a la Cprisra World
Games – Boccia Open.

PÀDEL
Participació a la Lliga Catalana i al
Campionat de Catalunya. Exhibicions
i jornades de portes obertes, per
tal de donar a conèixer el pàdel en
cadira de rodes.

Memòria d’Activitats
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ÀREA DE
COMUNICACIÓ

IMPACTES ALS
MITJANS DE
COMUNICACIÓ

223

Premsa: 101
Mitjans digitals: 117
Televisió: 4
Ràdio: 1
VISITES A LA
NOSTRA PÀGINA
WEB

41.966

XARXES
SOCIALS

Facebook: 8.842 seguidors
Twitter: 2.373 seguidors
Instagram: 869 seguidors
Linkedin: 388 seguidors

XARXES
BUTLLETINS
INFORMATIUS

12

WEB I
PRESÈNCIA OFFLINE
Memòria d’Activitats
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40è
Aniversari

El 27 de setembre de
2019, MIFAS va fer 40
anys. Per celebrar-ho
es van organitzar dos
esdeveniments oberts a
tota la població, persones
associades, famílies,
entitats, empreses i ens
públics amb l’objectiu
de donar visibilitat al
col·lectiu de persones amb
discapacitat.

MIFAS Fest
El 27 de setembre es va celebrar el
MIFAS Fest, un conjunt de concerts
i espectacles a la Copa de Girona
amb l’actuació dels Diables de
l’Onyar, President Xai i Orquestra
DiVersiones. Prop de 6.000 persones
ens van acompanyar en un dia molt
especial per a l’entitat.

Jornada MIFAS:
una història de
40 anys
El 15 de novembre es va dur a terme la
Jornada MIFAS: una història de 40 anys,
on es van fer dues ponències, la primera
a càrrec d’Antoni Puigvert, escriptor
català i la segona d’Albert Llovera,
esportista andorrà. Seguidament es
va fer una taula rodona on es va fer
un repàs de la història de MIFAS i de
l’evolució de la societat i les persones
amb discapacitat durant aquests anys en
què hi van participar Quim Nadal, Anna
Simó i Carles Campuzano, i moderada
per Jordi Xargayó. director del Diari

de Girona.

Arconvert, SA
Ajuntament d’Arbúcies
Ajuntament de Banyoles
Ajuntament de Blanes
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 Porqueres
Ajuntament de Ripoll
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Gregori
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Sant Mori
Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Vilafant
Ajuntament de Vilamalla
Ajuntament d’Olot
Almacenes Sánchez
Automàtics Costa
Bershka

Bo i Sa Serveis d’Àpats, SL
Cambra de Comerç de Girona
CESW - Cap Empresa Sense Web
Càtering Vilanova
Circus Art Foundation
Clima 9, SL
Comexi
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
Diari de la Discapacitat
Dipsalut
Diputació de Girona
Diari de Girona
El Corte Inglés
EMD de l’Estartit
Envirocat
Erni Consulting España, SL
Estrella Damm
Expert Line, SL
Farmàcia Caballé
FCEDF
FEPCCAT
Fira de Girona
Fòrum Gastronòmic
FREMAP
Friselva, SA
Fundació Eurofirms
Fundació Hospital de Palamós
Fundación Mutua Madrileña
Fundación ONCE

Fundació Serra Santamans
Fundación Santander
Galp
GEiEG
Gestió Girona
Grup Cañigueral
Hamelin Brands, SLU
Institut Guttmann
Invacare
Jip Aviació
J. Touron, SA
La Cope
Majo Assessors Mercantils, SL
Multi Art Produccions
Obra Social “la Caixa”
Opel Àngel Blanch
Ortopèdia Bosch
Patronat de Turisme Costa Brava
Rehagirona
Samblàs-Torrent Advocats SCP
SARFA
Servieleva
Servei d’Ocupació de Catalunya
Sitjes, SL
Taller Panella
Transports Calsina Carré
TV3
TV Girona
UdG
UNED
Unitat Química, SL
Válida sin barreras
Viajes 2000

Els nostres col·laboradors

UN REPTE,
INFINITES
OPCIONS

Rambla Xavier Cugat, 43 bx
17007 GIRONA
972 41 40 41 · mifas@mifas.cat
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