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Salutació
La covid-19 ha acabat formant part de les nostres vides i hem hagut d’aprendre a
conviure-hi amb tot el que això suposa. L’angoixa i la desconeixença dels inicis ha donat
pas a la prudència, després de tot un any de dur a terme una sèrie de rutines que vam
haver d’incorporar en el nostre dia a dia i han estat automatitzades pels nostres fills i
professionals en tots els seus actes.
Ha estat un any de vacunacions, de passes endavant i
enrere, segons les circumstàncies de cada moment. Amb
tot, hem pogut dur a terme els programes de la Fundació de
forma presencial, cosa que és molt important per nosaltres
per tal de poder ser més efectius en aconseguir objectius
i fomentar la socialització de les persones que atenem.
Les activitats de lleure han estat les més contingudes i
controlades, procurant sempre trobar el punt adient per
donar l’oportunitat de la trobada. Hem hagut de deixar per
més endavant les festes d’estiu i Nadal, així com altres actes
que ens permetien mantenir el contacte entre les famílies,
però esperem que ben aviat ho puguem recuperar.
Aquest 2021 cal destacar i felicitar a l’Anna Oliver i en
Carles Dilmé, que després de 30 anys de vida laboral
han encetat una nova etapa: la jubilació. Van ser de les

primeres persones que van formar part del Projecte
Progrés. Un programa esperançador per alguns i acollit
amb incertesa per altres. Van ser protagonistes de les
primeres insercions laborals de persones amb síndrome
de Down. Sens dubte, han aconseguit tot un èxit i cal
valorar el seu esforç, sumat al suport de les seves famílies i
a la formació i acompanyament per part dels professionals
d’Astrid-21. També cal donar les gràcies a les empreses i
a les persones del seu entorn laboral, que els han acollit i
acompanyat durant tots aquests anys. Moltes felicitats!!
Finalment, en nom de totes les persones que formem
Astrid-21, m’agradaria donar la benvinguda a les quatre
persones que enguany han passat a formar part del nostre
Patronat: l’Oriol, la Dolors, la Laia i la Núria. Desitgem que
es trobin a gust dins la Fundació Astrid-21.
Pilar Albareda

Presidenta Fundació Astrid-21

La Fundació
Valors
Respecte
Considerem les persones amb
Discapacitat intel·lectual ciutadans de
ple dret.
Innovació
Potenciem noves metodologies
que permetin desenvolupar nous
programes adaptats a les necessitats
de les persones ateses.
Eficiència
Aprofitem la nostra experiència
professional en el sector per
aconseguir el màxim rendiment amb
els recursos adequats.
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Qui som

Missió

La Fundació Astrid-21 va ser constituïda el 18 de febrer de 1989 com
a associació i el 14 de setembre de
1992 esdevenia fundació. Som una
entitat privada sense ànim de lucre,
d’iniciativa social, integrada per un
Patronat, un Equip Executiu i un
Equip de Professionals.

Garantir la qualitat de vida de les
persones amb síndrome de Down i/o
Discapacitat intel·lectual, a través de
diversos serveis, pensats per poder donar resposta a les diferents necessitats i
demandes d’aquestes persones al llarg
del seu cicle vital i afavorir la seva plena
inclusió i participació a la societat.

Treball en equip
Disposem del personal qualificat, amb
ètica professional i amb la formació
adequada per potenciar un sistema
participatiu en la presa de decisions
i que promogui el treball coordinat
amb altres entitats i agents socials.
Qualitat
Complim les normatives vigents
d’aplicació i consolidació del sistema
de qualitat segons la norma ISO 9001
per tal de garantir la qualitat
del funcionament de l’entitat i la
satisfacció de les persones ateses i
de les seves famílies.

Consell assessor

PATRONAT

Presidenta Pilar Albareda

Organigrama
Una estructura personalitzada
per optimitzar al màxim el nostre
potencial

COMISSIÓ EXECUTIVA

Comissions externes
Grup de familiars

DIRECCIÓ

Sandra Fernández

DEPARTAMENT
TÈCNIC
Àrea
Àrea Laboral
Àrea
Formació
i Prospecció Ocupacional
Judith Mezcua Lídia Moreno Judith Mezcua

DEPARTAMENT
QUALITAT
Àrea Vida
Adulta i
Lleure
Lídia Moreno

DEPARTAMENT
ECONÒMIC
Àrea
Administració
Hayet Bouniafa
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Àrees d’atenció
Àrea Formació
PROGRAMA DE
SUPORT A LES
FAMÍLIES AMB
INFANTS AMB
SÍNDROME
DE DOWN I
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
Aquest programa dona suport a les
famílies amb infants de 0 a 6 anys
amb síndrome de Down i altres
discapacitats, per tal de millorar el
seu desenvolupament.
És un espai on pares i mares
comparteixen la seva experiència i
esdevé un espai d’ajuda mútua i de
creixement personal.
Durant l’any 2021 hem donat
suport a 10 famílies.
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PROGRAMA
ESCOLAR
Aquest servei està centrat en l’etapa
escolar de la persona.
L’objectiu principal és acompanyar
als nens/es i adolescents amb
síndrome de Down o altres
discapacitats intel·lectuals en el seu
procés d’escolarització donant suport
en els diferents aspectes del seu
desenvolupament. Paral·lelament,
tenim el propòsit d’assessorar els
mestres i professors que atenen
aquests alumnes en tots aquells
aspectes que calgui per a millorar la
seva inclusió dins el centre educatiu.
Durant el curs 2020-2021 hem
atès a un total de 8 alumnes i un
total de 10 centres educatius.

CURS DE
CAPACITACIÓ
LABORAL
Aquest curs formatiu té com a
objectiu principal la introducció dels
joves al món laboral i la valoració de
les seves capacitats. Té una durada
de 2 anys.
Es duen a terme 5 formacions
específiques durant aquest període:
neteja, auxiliar administratiu,
magatzem, jardineria i auxiliar
d’hostaleria.
Aquestes formacions específiques
ens permeten veure les capacitats
dels joves vers diferents activitats
laborals. També permet als
participants fer un primer contacte
amb el món laboral i veure en quin
sector tenen més habilitats i vocació.
Durant el curs 2020-2021 hem
atès a un total de 11 joves.

CÀPSULES
FORMATIVES

i n’adquireixin de nous, activant la
seva ment de forma constant.

La participació en les diferents
càpsules formatives permet que les
persones continuïn formant-se al
llarg de tota la seva vida, alhora que
aprenen coses noves i es mantenen
actius cognitivament.

En el marc del servei de càpsules formatives que duem a terme a la Fundació,
oferim un espai de relació, formació i
treball, que ens permet acompanyar i
donar suport a cada persona amb la
finalitat de millorar aquells aspectes
necessaris per al seu dia a dia.

D’aquesta manera, aconseguim
que mantinguin els coneixements

Durant l’any 2021 hem dut a
terme 8 càpsules formatives: Som

periodistes, Fotografia, Anglès,
Medi ambient, Gestió dels euros,
Benestar i Salut, Endinsem-nos a
la Història i Xarxes Socials. Hem
atès a un total 33 joves en edats
compreses entre els 17 i 50 anys.
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Àrea
Ocupacional
SERVEI DE TERÀPIA
OCUPACIONAL - STO
Des de l’STO posem molt d’èmfasi
en les característiques individuals de
cada usuari.
El Servei de Teràpia Ocupacional és
un molt bon instrument de suport
i acompanyament en el procés
personal de cada usuari.
No participar activament en el món
laboral no vol dir deixar de ser útil
per a la societat. L’atenció es troba
en el fet de potenciar vides millors.
Volem que les persones tinguin rols
de ciutadania plena, amb més poder,
famílies còmplices i professionals
compromesos.
Posem èmfasi en el fet que les
persones poden oferir; tothom té
habilitats i fortaleses per compartir
amb els altres. Així doncs, busquem
constantment l’equilibri entre les
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necessitats individuals, els talents i
les habilitats de cadascú.
L’àmbit territorial d’actuació de l’STO
de la Fundació Astrid-21 és de la
província de Girona, donant prioritat
als usuaris provinents de la comarca
del Gironès.
Durant l’any 2021 hem atès a un
total de 23 persones en edats
compreses entre els 19 i 59 anys.

SERVEI
OCUPACIONAL
D’INSERCIÓ - SOI
El Servei Ocupacional d’Inserció
és una alternativa a la integració
laboral d’aquelles persones amb
discapacitat intel·lectual que, tot i
que tenen aptituds laborals i són
productives, encara no es poden
incorporar a l’empresa ordinària per
manca de formació laboral o d’oferta
de treball. Per tant, aquest servei
esdevé un pas intermedi entre els
centres ocupacionals i les empreses
ordinàries.
Les persones usuàries del SOI no
tenen contracte laboral ni perceben

cap salari, sinó que l’activitat pretén
mantenir i estimular les capacitats
laborals mentre esperen l’oportunitat
d’incorporar-se a una activitat
remunerada.
Enguany, els tallers realitzats dins del
servei durant l’any 2021 han estat:
neteja, rentat de cotxes, jardineria,
magatzem, fimo, paper maxé i
fusteria.
Durant l’any 2021 s’ha atès a
un total de 8 joves en edats
compreses entre els 18 i 28 anys.

Àrea
Laboral
SEGUIMENTS
LABORALS
Des de fa més de 30 anys, en el marc
del Programa d’Inserció i Seguiments
Laborals d’Astrid-21 acompanyem
a la persona amb síndrome de
Down i/o discapacitat intel·lectual
durant la seva integració en el món
laboral a través del model del treball
amb suport. Aquest és un model

d’èxit, la seva metodologia facilita la
incorporació i garanteix la continuïtat
de les persones amb discapacitat
intel·lectual a les empreses, a través
de l’acompanyament que duem a
terme al llarg de tota la vida laboral
de la persona, adaptant la seva
intensitat en funció de les diferents
necessitats individuals que pugui
presentar el/la treballador/a al llarg
del temps.
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Al llarg de l’any 2021, el servei
de Seguiments Laborals ha atès
un total de 84 persones, amb
edats compreses entre els 18
i els 61 anys.

CURS DE
FORMACIÓ
OCUPACIONAL CONNECTA
El curs de Formació Ocupacional
Connecta és un programa
formatiu teòric-pràctic que permet
adquirir i millorar les habilitats de
les persones amb síndrome de
Down i/o discapacitat intel·lectual,
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desenvolupar els seus coneixements,
capacitats, destreses, comportaments
laborals i competències professionals
per afavorir la seva integració
laboral al mercat de treball ordinari.
Durant el curs es treballa en el
disseny d’itineraris d’inserció laboral
individualitzats i personalitzats per
cada un dels seus participants,
per així donar resposta a les seves
necessitats particulars. Per tant,
té com a objectiu final la inserció
sociolaboral de les persones amb
discapacitat intel·lectual a l’empresa
ordinària.
Al llarg del 2021, el Programa
Connecta ha atès un total de 28
persones, amb edats compreses
entre els 16 i els 31 anys.

CURS PUNT
FORMATIU
INCORPORA DE
REPOSADOR/A DE
GRANS SUPERFÍCIES
I MAGATZEMS
Es tracta d’una formació que la
Fundació Astrid-21 realitza a través del
Programa Incorpora de l’Obra Social
La Caixa. Consisteix en una formació
teòrica i pràctica de reposador/a
de grans superfícies i magatzems,
adaptada a les persones amb
discapacitat intel·lectual, que els aporta
una formació qualificada i específica
per a la millora de la seva ocupabilitat.

mai, les formacions que oferim a
través de la nostra entitat han de
donar resposta a aquesta demanda
actual, amb l’objectiu d’augmentar i
potenciar les oportunitats laborals
així com l’accés a una oferta de feina.
Des de l’entitat continuem treballant
per l’assoliment d’aquesta fita, i per
construir una relació de confiança
amb les empreses.

PROSPECCIÓ

Aquesta formació culmina amb
la realització d’unes pràctiques a
empreses del territori.
Enguany hem format un total
de 15 persones, amb edats
compreses entre els 16 anys i
els 26 anys. Totes les persones
participants van acabar
diplomades i 2 van finalitzar el
curs amb un contracte laboral.

Enguany, des de l’Àrea de
Prospecció, hem posat la mirada a
la transformació digital. L’impacte
de la pandèmia ha transformat
molts aspectes en les empreses
catalanes. En aquest període de
retrobament laboral postpandèmia,
la prospecció d’empresa ha adquirit
una importància extrema. Així, hem
pogut visualitzar noves alternatives
i opcions laborals on la digitalització
ha jugat un gran paper.
No obstant això, també som
conscients de la bretxa digital que
existeix amb els col·lectius més
vulnerables, per tant, ara més que

Durant el 2021 hem visitat més de
60 empreses de la província de
Girona per presentar el projecte
de la Fundació i cercar la seva
col·laboració amb convenis de
pràctiques i/o contractes laborals
per a les persones que atenem des
dels diferents programes d’inserció
laboral.
Al llarg del 2021 hem acompanyat
a 20 persones en el seu període
de pràctiques en empreses. Han
estat experiències satisfactòries
tant per als empresaris/es com per
als participants. Tanmateix, les
pràctiques laborals són una eina
essencial en el procés de formació
per a obrir portes dins el mercat
laboral. D’altra banda, hem inserit
a 15 persones al mercat laboral
ordinari amb contractes de llarga
durada i/o indefinits.
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Àrea de Vida
Adulta i Lleure
PIS AMIC
El Pis Amic és un projecte que
promou la convivència entre
persones amb síndrome de Down i/o
discapacitat intel·lectual i estudiants
de la Universitat de Girona,
permetent la integració plena dels
participants en la societat actual. Els
participants viuen en un pis situat
a la Residència d’Estudiants RESAMontilivi.
Al llarg del 2021, han participat en
el Pis Amic un total de 5 persones, 3
participants d’Astrid-21 i 2 estudiants
de l’UdG, amb edats compreses
entre 26 i 34 anys.
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SUPORT A
L’AUTONOMIA
A LA PRÒPIA LLAR
A través d’aquest programa oferim
els suports necessaris a les persones
amb síndrome de Down o altres
discapacitats intel·lectuals, perquè
puguin viure en un habitatge, propi
o de lloguer, soles, amb amics o en

parella, de manera independent,
respectant sempre les seves
possibilitats i capacitats, incentivant
les seves aptituds i incrementant el
seu empoderament.

LLEURE EDUCATIU
Des del Programa de Lleure
Educatiu duem a terme diferents
tipus d’activitats d’oci adaptades,
amb l’objectiu d’incrementar

la qualitat de vida dels joves
que atenem. Alhora, potenciem
la seva inclusió i participació
social. A través de les diferents

activitats els joves potencien les
relacions interpersonals, senten
benestar i satisfacció a nivell
personal i social.
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Durant l’any 2021 hem dut a terme
les següents activitats:
> Activitats dirigides a fomentar l’expressió oral, corporal i emocional:
Dansa i Teatre.
> Activitats formatives-educatives:
Informàtica.
> Activitats dirigides a potenciar l’autonomia i la socialització: les Colles
d’Amics.
> Activitats dirigides a fomentar la
promoció de la salut: Cuina, Posa’t
en forma, Bàsquet i Piscina.
En totes les activitats es treballa
per millorar l’autonomia dels
joves i perquè adquireixin nous
aprenentatges i experiència des
d’una basant lúdica.
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Totes aquestes activitats les oferim
tenint en compte les propostes i
interessos que manifesten els/les
usuaris/es i les seves famílies.

Al llarg de l’any 2021 han participat
en les diverses activitats de lleure
un total de 91 persones, amb edats
compres entre els 15 i els 60 anys.

AUTOGESTORS
El grup d’Autogestors d’Astrid-21
es reuneix periòdicament amb
l’objectiu de crear el seu propi espai
per expressar-se i debatre sobre
assumptes que els interessen, o que
són rellevants i d’actualitat.
A més, al llarg de l’any els
Autogestors realitzen i participen en
diferents activitats, s’encarreguen
de preparar i organitzar diverses
festes que tenen lloc a l’entitat, es
coordinen i es troben amb altres
entitats d’arreu de Catalunya,
per organitzar la Trobada Down

Catalunya d’Autogestors, que té lloc
un cop a l’any.
Enguany han format part del
Grup d’Autogestors d’Astrid-21
un total de 6 persones amb
edats compreses entre els 26
i els 45 anys.
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Àrea Salut
ATENCIÓ DE
LA SALUT A
PERSONES
AMB SÍNDROME
DE DOWN
L’Objectiu d’aquest servei és dur a
terme un seguiment periòdic de les
persones amb síndrome de Down
de la Comarca de Girona. Més
concretament, aquest seguiment
es fa a través del programa de
l’Hospital Universitari Doctor Josep
Trueta de Girona, que compta amb
l’experiència i l’inestimable treball del
Dr. Antoni Castro Guardiola, cap del
Servei de Medicina Interna, i el seu
equip de professionals.
Al llarg del 2021 s’ha fet un
seguiment actiu i regular a 186
persones amb síndrome de Down de
la comarques de Girona. D’aquestes,
8 han sigut primeres visites, 97 visites
presencials i 81 visita telefònica.
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ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
A través del servei d’atenció
psicològica oferim un espai d’escolta
i acompanyament en el procés vital
de la persona i a les seves famílies,
proporcionant-los les eines i recursos
necessaris per resoldre situacions
concretes i/o promovent els canvis
necessaris per millorar la seva qualitat
de vida.

Experiències

Experiències

Quan arriba la Jubilació...

CARLES
DILMÉ
Escrit família
d’en Carles Dilmé
En Carles Dilmé Ros ha treballat a
l’Ajuntament de Banyoles del primer
d’agost de 1993 al 31 d’agost de 2021.
Han sigut 28 anys d’èxit; no només
un èxit seu, que s’ha integrat
plenament al món laboral on s’ha
sentit reconegut, estimat i on ha
treballat amb ganes i il·lusió, sinó
també l’èxit de totes les persones
que l’han acompanyat en aquest
recorregut.
Èxit dels pares, que sempre van
creure en les seves capacitats i van
treballar per aconseguir que es
pogués desenvolupar de la manera
més autònoma possible, confiant
sempre en ell.

Èxit de la Fundació Astrid-21, per
haver tingut la visió i la voluntat que
aquells nois i noies que estaven
educant calia que entressin al circuit
laboral normal, i van fer i encara fan
un treball constant per negociar amb
empreses i institucions perquè els
contractin.
Èxit dels diferents alcaldes de
l’Ajuntament de Banyoles i dels seus
treballadors, que durant aquests 28
anys l’han acompanyat i estimat.
Èxit, una altra vegada, de la Fundació
Astrid-21, que fa un seguiment molt
acurat de totes les persones que
s’integren al món laboral.
Èxit de les preparadores laborals
que potencien les actituds positives,
corregeixen els mals hàbits, llimen,
si és el cas, les possibles friccions
amb altres treballadors i que
ens donen seguretat informant-

nos periòdicament del seu
desenvolupament.
En Carles i la família hem gaudit
d’aquest èxit i l’agraïm a les institucions
i les persones que l’han fet possible.
Família Dilmé Ros

Escrit Ajuntament de
Banyoles
Amb tots aquests anys a l’Ajuntament de
Banyoles, en Carles Dilmé es va convertir
en una peça imprescindible de la plantilla
del consistori. Des de les múltiples
tasques que van anar a desenvolupant
en aquest ajuntament i amb l’experiència
dels anys, va saber-se guanyar
progressivament les complicitats entre el
personal de l’ajuntament i els regidors i
regidores municipals.
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Amb el seu somriure i la seva
capacitat de connectar amb uns i
altres, vam aconseguir establir una
relació diària molt propera. Com
a anècdota explicaré que aquests
darrers anys cada dia em preguntava
quan li quedava per jubilar-se i que,
una vegada jubilat, continua enviantme correus electrònics per explicarme les seves aventures diàries.
En Carles sempre formarà part
d’aquesta institució i li desitgem que
gaudeixi d’aquesta nova etapa vital.
Miquel Noguer Planas
Alcalde de Banyoles

ANNA
OLIVER
Escrit família
de l’Anna Oliver
Era principis dels noranta. L’Anna
estava en un taller ocupacional i la
rutina de les tasques la començava
a desmotivar. La Fundació Astrid-21
s’acabava de constituir amb l’objectiu
de millorar la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat
intel·lectual. Des dels inicis, el
treball es va enfocar en diferents
àrees i segons les necessitats de
cada persona. L’Anna va ser de
les primeres noies amb síndrome
de Down que va participar en el
programa d’inserció i seguiment
laboral.

El projecte d’Astrid-21 va arribar en
el moment oportú: una oportunitat
que ni ella ni la família mai havíem
imaginat. La proposta de treballar
en el Consell Comarcal va generar
il·lusions i incerteses, i un repte
que només es podria assolir si
totes les parts creien que valia la
pena i col·laboraven plegades per
aconseguir-ho.
Trenta anys després fem memòria
d’aquesta experiència. Les persones
implicades segur que en faran
lectures ben diverses. Nosaltres, com
a família, encapçalaríem la memòria
amb notes d’agraïment:
Agraïment a les persones del Consell
Comarcal per haver cregut en el
projecte i per haver acompanyat l’Anna
amb paciència, afecte i respecte.

Agraïment a Astrid-21 per donar
oportunitats a les persones amb
discapacitat intel·lectual, pel seu
saber i saber fer.
Agraïment a l’Anna per ser com és:
la perseverança, l’esforç, la simpatia i
la bonhomia són valors inherents en
ella. Ella millora la vida de les persones
que som al seu voltant perquè ens
impel·leix a adoptar una mirada
polièdrica, a incorporar la diversitat
com a part de la vida mateixa i de la
composició social. I ho fa a partir de
la seva sensibilitat i capacitat sense
constricció de demostrar amor, dignitat
i respecte allà on sovint s’hi posa
compassió i condescendència.
Amb el seu exemple, i el de moltes
altres com ella, clama per un món
inclusiu on totes les persones hi tinguin
cabuda i reconeixement, siguin quines
siguin les seves capacitats.
Són incomptables les vegades que
hem comentat com aquesta inserció
laboral ha canviat la vida de l’Anna
i de la família. Veure-la motivada,
activa i integrada en un context social
ric i canviant ens fa sentir joiosos i
agraïts amb totes les persones que,
en un moment o altre, han format
part de la seva vida.
Gràcies de tot cor.
Família Oliver Ricart

Escrit Consell Comarcal del
Baix Empordà
L’any 1998, el Consell Comarcal del
Baix Empordà va signar un conveni
amb la Fundació Astrid-21, que treballa
per la inserció laboral de persones
amb discapacitat intel·lectual, amb
l’objectiu d’incloure una persona
d’aquest col·lectiu a l’administració que
actualment presideixo.
Des de la Fundació Astrid-21 ens
van presentar l’Anna Oliver Ricart,
veïna del municipi de Forallac, amb
una energia, alegria, i unes ganes
de treballar inexplicables. Una de
les tasques més importants que va
assumir com un tresor, vas ser la
gestió de l’enviament de cartes, una
feina que dia a dia va perfeccionar

i va assumir tota sola com un gran
professional, en sabia més que ningú!
Al llarg del temps, l’Anna ha sigut un
referent molt important en aquesta
casa. De la mateixa manera que ella ha
après de nosaltres, nosaltres hem aprés
molt d’ella i s’ha guanyat una enorme
estima de tot el personal del Consell.
A dia d’avui, l’Anna, de tant en tant,
ens ve a fer una visita al Consell i ens
alegra enormement veure-la feliç
quan ens explica les activitats que
fa dos o tres dies a la setmana en la
seva nova etapa, la jubilació!
Joan Manel Loureiro Vall
President
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Dades
Persones ateses

320

Persones / Classiﬁcació per gènere i edat

49,69%

50,31%

Dones

Homes

46%

De 26 a 35 anys

3%

33%

De 0 a 5 anys

De 17 a 25 anys

2%

De 6 a 16 anys

12%

De 36 a 45 anys

2% 2%

De 56 a 65 anys
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De 46 a 55 anys

Dades econòmiques

823.401 €

15.703€

Ingressos

Altres ingressos

518.079€

Subvencions

148.444€
Donatius

141.175€

Prestació de serveis

783.181 €
Despeses

85.806€

Altres despeses

527.855€

Personal

169.520€

Despeses d’explotació
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Col·laboradors

Gràcies a tots els col·laboradors
per seguir al nostre costat,
gràcies també a totes les
families, persones anònimes,
als voluntaris, a totes les entitats
i a totes les empreses que
ens aculliu, ajudeu i
acompanyeu en el nostre
camí any rera any.
Existim quan som visibles
i som visibles gràcies a tots i
cada un de vosaltres!
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Ajuntament de Girona

RESA - Montilivi

Ajuntament de Sils

Departament de Drets
Socials de la Generalitat de
Catalunya

Ascensors Serra, SA

Dincat

Sarfa, SL

Assessoria Paredes, SL

Dipsalut

Associació Clúster Èxit Girona

Diputació de Girona

Transports Elèctrics Interurbans,
SA - TEISA

Consorci de Benestar Social de
Girona i Salt

Down Catalunya

Departament de Treball,
Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i
Treball de la Generalitat de
Catalunya

Servei d’Ocupacio de Catalunya

Universitat de Girona

Fons Social Europeu
Fundació Bancària La Caixa
Fundación ONCE
Incorpora Fundació Bancària
“La Caixa”
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