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La construcció de les
Torres del Cel continua
paralitzada

Mor per coronavirus un
usuari d'un centre de gent
gran a Valdemoro on hi ha
15 infectats més

La UdL recomana als
alumnes d’Erasmus a Itàlia
i Corea que tornin per
evitar el coronavirus

La Federació ajorna el
partit Catalunya-Jamaica a
Lleida

L’ombra d’un
censura sobr
el ple de Pon
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L’Associació Down Lleida fomenta la
inserció laboral amb el xef Joel Castanyé
05/12/2019
BELLVÍS »

Amb un taller gastronòmic empresarial sota el nom de Cuinant entre
Amics
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COMPARTEIX:

El xef del restaurant La Boscana de Bellvís, Joel Castanyé i el seu equip, van compartir ahir fogons
amb sis joves de l’associació Down Lleida i sis empresaris lleidatans en el marc del programa social
d’ocupació Junts ho podem fer, impulsat per la Fundació Mapfre, que té com a objectiu fomentar la
inserció laboral i el talent de les persones amb discapacitat intel·lectual.
El programa es va traslladar a terres lleidatanes, dins els actes de commemoració del Dia
Internacional de la Discapacitat, amb un taller gastronòmic empresarial sota el nom de Cuinant
entre Amics, que va comptar amb la participació de Down Lleida i la Confederació d’Organitzacions
Empresarials de Lleida. A la presentació de l’acte hi van assistir el president de COELL, Josep M.
Gardenyes; el representant de Down Lleida Josep Maria Borràs; el responsable de la Fundació
Mapfre, Javier Raga i dels diputats provincials Ramon Cònsola i Mercè Carulla.
Des de la COELL es fa una aposta per la integració sociolaboral dels col·lectius vulnerables i dóna
suport a les empreses que formen part de l’entitat per tal que siguin el reflex de la societat actual i
exemple de responsabilitat social corporativa. Cal recordar que aquest programa va arrencar a
Catalunya l’any 2011 col·laborant amb entitats socials.
Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paper
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» Un poble del Pirineu, el primer que
il·lumina punts foscos dels carrers

seguint el pla comarcal de polítiques
de gènere

» S'esfondra totalment una casa
deshabitada a Bellpuig sense provocar
ferits

» L'ICG Força Lleida, a pel líder
Valladolid

» El Lleida Esportiu convida a totes les
dones diumenge amb entrades gratis

» Critiquen que la Paeria recorri al
patrocini de McDonald's en el projecte
d'art 40x20

» L'Ahtletic serà el rival de la Real
Sociedad a la final de Copa

» El jutjat de vigilància penitenciària
autoritza l'aplicació del 100.2 a Jordi
Cuixart malgrat l'oposició de la
fiscalia

» El CETEI Val d’Aran participa al
projecte de microtecnologia aplicada a
l’esport d’INEFC

» Un jutjat de Girona demana al
Suprem que investigui Puigdemont
per irregularitats en la gestió d'Agissa
quan era alcalde

» La Junta de Tractament aplica el
100.2 a Rull i Turull, que podran
sortir 12 hores al dia de dilluns a
divendres

La Penya Ullà de
Juneda celebra
el seu 5è
Aniversari

Rosselló es
bolca en la
celebració del
Carnestoltes
amb prop d’un
miler de
participants

Celebració del
centenari de la
veïna de Bellvís
Ramona Bosch
Serra

L’Associació
Popular de la
Gent Gran de
Lleida celebra
Sant Valentí

33a Setmana de
la Dona a
Corbins
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