


MIFAS és una associació de persones amb discapacitat física 

que porta 36 anys treballant per la integració del col·lectiu. La 

seva seu social està ubicada a Girona i disposa de delegacions 

comarcals per apropar-se al seus gairebé 4.200 socis, essent   

una de les associacions més nombroses de Catalunya. 

La nostra entitat  sempre ha estat 

formada i dirigida per persones 

amb discapacitat física, que són 

les mateixes beneficiàries dels 

serveis i programes que porta a 

terme, per aconseguir el nostre 

principal objectiu: 

RESOLDRE LAS NECESSITATS 

TANT SOCIALS COM LABORALS 

DEL COL·LECTIU. 
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La Missió de MIFAS es vetllar  
perquè les persones amb 
discapacitat  física puguin  exercir 
els seus drets, viure amb  
independència i plena integració.   
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MISSIÓ 
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Serveis Associatius 

• Servei d’Atenció al Soci 
• Servei d’Integració Laboral 
• Voluntariat 
• Accions de sensibilització 
• Eliminació de barreres arquitectòniques i ajudes 

tècniques 
• Ajudes Tècniques 
• Casa de les Dunes 
• Grup d’Oci 
• Esports 

• Bàsquet en cadira de rodes 
• Boccia 
• Handbike 
• Vela adaptada 
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Servei d’Atenció al Soci 

Servei que engloba un conjunt d’accions professionals amb 

l’objectiu d’atendre les necessitats socials més immediates, 

generals i bàsiques de les persones amb discapacitat física i 

les seves famílies. Les funcions principals del servei són oferir 

informació, orientació, assessorament sobre els recursos i les 

prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió 

dels tràmits.  
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Nombre de socis per zones 

4.289 socis 

Nord

Sud

Centre

Oest

Altres

599 

889 

2339 

376 

86 
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Inserció Laboral 

Per promoure la inserció laboral MIFAS té en marxa dos centres 

especials de treball. La gestió de pàrquings i zones blaves 

d’estacionament és la principal activitat de Tadifi i GiroPark.   

Paral·lelament, MIFAS ofereix el Servei d’Integració Laboral, 

dirigit especialment a la inserció del col·lectiu a l’empresa 

ordinària. També porta a terme actuacions complementàries 

d’orientació, intermediació  laboral  i de formació.   
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Voluntariat 
Comptem amb la participació de voluntaris que ajuden en diverses 

tasques i serveis d’acompanyament dels usuaris dels centres 

assistencials de l’entitat, com ara anar a la perruqueria, al podòleg, 

excursions... entre d’altres. 

Des de MIFAS, valorem molt positivament la importància del paper 

del voluntari i del compromís responsable que implica ser-ho. 
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Accions de sensibilització 

Duem a terme activitats de sensibilització sobre discapacitat 

física, orientada a joves dels centres educatius de la 

demarcació de Girona. L’objectiu és donar a conèixer els 

diferents àmbits de la diversitat funcional i les seves 

conseqüències en la vida diària. 

 
• Esport amb cadira de rodes 
• Barreres arquitectòniques i discapacitat 
• No et frenis la vida 
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Eliminació de barreres 
arquitectòniques 

Oferim un servei gratuït d’informació i assessorament tècnic 

per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i/o ajudes 

tècniques per a la mobilitat, les activitats de la vida diària i 

sistemes de comunicació. 

A través de les figures d’una arquitecta i una terapeuta 

ocupacional oferim solucions personalitzades per a cada cas. 
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Ajudes Tècniques 

Disposem d’un banc propi d’ajuts tècnics que cedim a preus 

reduïts a les persones titulars del Carnet Amic de MIFAS que 

necessiten el material de manera temporal i, som 

col·laboradors del Programa d’Ajudes Tècniques de 

l’Ajuntament de Girona.  
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La Casa de les Dunes 

Refugi de muntanya 
adaptat 



13 

Grup d’Oci  

El nostre objectiu és que les persones amb discapacitat física 

puguin gaudir de l’oci de forma normalitzada. És per aquest 

motiu que organitzem excursions d’un sol dia o viatges 

organitzats perquè els socis gaudeixin del seu temps lliure amb 

la garantia de que el lloc escollit serà l’òptim per a la seva 

limitació funcional. 
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Esport Adaptat 
El Club MIFAS va néixer a principis de la dècada dels  80, sent  

pioner en la introducció de l’esport adaptat a la província de 

Girona.  

Des del 1980, MIFAS ha comptat amb un equip de bàsquet 

sòlid que ha disputat a la Lliga Catalana i la Lliga Espanyola 

de manera continuada. Aquest any, però, per manca de 

jugadors, l’equip s’ha vist obligat a abandonar les 

competicions de manera temporal. 

• Bàsquet en cadira 
de rodes 

• Vela 
• Boccia 
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Serveis Assistencials 

• Atenció Residencial 
• Residència Assistida 
• Llar Residència 
• Places Respir 
• Centre d’Atenció Especialitzada 
 

• Centre Ocupacional | Riudellots de la 
Selva 

 
• Centre de Dia Pere Llonch | Vilafant 
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MIFAS gestiona un residència  assistida  per a  persones amb  

una gran discapacitat  física,  amb  serveis  d’allotjament,  

manutenció, salut  i activitats  de lleure. El centre està ubicat a  la 

ciutat de Girona  i disposa  de 36 places.  

Serveis Assistencials 

Residència Assistida 



MIFAS compta  amb  centres de dia dirigits  a persones  amb  

pluridiscapacitat (18-64 anys) que no poden accedir al món 

laboral.  L’objectiu  principal  és portar a terme activitats  

terapèutiques amb la finalitat d’estimular, potenciar i 

mantenir les capacitats  físiques i psíquiques  de cada usuari.  
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Serveis Assistencials 

Centre Ocupacional 
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Serveis Assistencials 

Centre de Dia 
Pere Llonch 



Per promoure la inserció laboral MIFAS té en marxa dos 

centres especials de treball. La gestió de pàrquings i zones 

blaves d’estacionament és la principal activitat de Tadifi i 

GiroPark.   
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Serveis Empresarials 
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Precs i preguntes 
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MIFAS 
Rambla Xavier Cugat, 43 
17007 Girona 
T +34 972 414 041   F +34 972 226 328 
www.mifas.com  | mifas@mifas.com 
www.facebook.com/GrupMIFAS | @GrupMifas 
 

Dades de contacte 

mailto:mifas@mifas.com
http://www.facebook.com/GrupMIFAS

