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Activament participarà en la
prova pilot de la Unitat
d’hospitalització psiquiàtrica de
l’Hospital Germans Trias
Arrenca un cicle de conferències
de la Fundació Nen Déu per
abordar la discapacitat
intel·lectual

BUTLLETÍ DE NOTÍCIES
Vols rebre les principals notícies de la
diversitat funcional a Catalunya?
Subscriu-te gratis al nostre Butlletí
Adreça de correu
El chef Joël Castanyé, del restaurant La Boscana de Lleida, va dirigir ahir un taller gastronòmic
en el que van participar sis persones amb discapacitat intel·lectual i varis empresaris de Lleida,

Nom i cognoms

dins el programa Junts Ho Podem Fer, que té l’objectiu principal de fomentar la integració
laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.
ENVIA

L’acte d’ahir estava impulsat per la Fundación MAPFRE, l’Associació DOWN LLEIDA, La
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) i també pel Restaurant La
Boscana. Alguns dels ingredients dels plats cuinats han estat donats per Esclat-Bon Preu.

LA BÚSTIA DEL LECTOR
Si tens una història o una experiència
relacionada amb la discapacitat que creus
que val la pena donar a conèixer o compartir
amb la resta de lectors del Diari de la

Discapacitat, et convidem a participar en La
Bústia del Lector.
Escriu-nos un correu a l’adreça
bustialector@diarideladiscapacitat.cat o
trucan’s al telèfon 663.411.275

El taller gastronòmic tenia l’objectiu de visibilitzar les capacitats i talents de les persones amb
discapacitat, així com compartit interessos comuns en relació a la inserció laboral de les
mateixes.

El programa Junts Ho Podem Fer va arrencar a Catalunya el 2011 i fins el moment ha aconseguit
que 900 empreses s’adhereixin al projecte, crear més de 500 ofertes d’ocupació i formar i
inserir laboralment a 480 persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.
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RESTAURANT LA BOSCANA

TALLER GASTRONÒMIC

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

La FCEDF en la Jornada
de miniatletisme de
Lleida per promocionar
l’esport adaptat

Última parada a Lleida
de la torxa olímpica
dels Jocs Special 2018
abans d’arribar a La Seu
d’Urgell i Andorra
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Deixa un comentari
La vostra adreça de correu no serà publicada
Comentari

Nom*

Tracte diferencial i
despectiu

Correu electrònic*

Pàgina web

Guardar el meu nom, correu electrònic i pàgina web en aquest navegador per a la propera
vegada

ENVIA UN COMENTARI

ADREÇA

CORREUS

Di@ri de la Discapacitat

info@diarideladiscapacitat.cat

carrer Pica d'Estats, 7

redaccio@diarideladiscapacitat.cat

08396 Sant Cebrià de Vallalta (BCN)

butlleti@diarideladiscapacitat.cat

Tel. (+34) 663 411 275

bustialector@diarideladiscapacitat.cat
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