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Taller amb empresaris al restaurant La Boscana de Bellvís







A PORTADA
S'ensorra una casa a Bellpuig
'The Crown' es roda a la Val d'Aran
La Paeria prepara una ofensiva contra les
dobles files amb sensibilització i més multes
Rebel·lió a l'hospital Arnau de Lleida pel “preu
abusiu” de l'aparcament per a treballadors i
usuaris

EL MÉS...
VIST

© Foto de família dels participants, ahir al taller gastronòmic a La Boscana de Bellvís. RED FLAVORS

1.

COMENTAT

RECENT

En estat greu però estable el lleidatà ferit
en una allau a Geòrgia

Sis usuaris de l’associació Down Lleida i diversos empresaris lleidatans van
participar ahir en un taller gastronòmic al restaurant La Boscana de Bellvís, que

2.

que el client s'endugui el menjar restant

recentment ha renovat l’estrella Michelin, per visibilitzar el talent de les persones
amb discapacitat i potenciar la seua inserció laboral. Durant l’activitat Cuinant entre
amics, organitzada per la fundació Mapfre en col·laboració amb la Coell i l’entitat
que atén les persones amb síndrome de Down, els participants van elaborar
diversos plats sota la batuta del xef Joël Castanyé.
Aquest taller s’emmarca en el programa Juntos Somos Capaces, que des de fa més

Els restaurants estaran obligats a facilitar
en...

3.

Alerta per la previsió de nevades intenses
al Pirineu

4.

La Generalitat limitarà les granges en set
municipis més per evitar multes de la UE

de vuit anys col·labora amb entitats socials i associacions empresarials amb

5.

S'ensorra una casa a Bellpuig

l’objectiu de fomentar la integració laboral de les persones amb alguna

6.

El consell de l'Alt Urgell tramita 15

discapacitat intel·lectual.

queixes per cobrament de 'roaming' a
Andorra

A Catalunya, la iniciativa ha propiciat crear més de cinc-centes ofertes d’ocupació i

7.

seu primer 'escape room' pels carrers

introduir al món laboral un total de 480 persones i, per la seua banda, al conjunt
de l’Estat ha fet possible que aproximadament 4.000 persones hagin trobat una
oportunitat professional.

Un municipi de les Garrigues prepara el

8.

Banderes a mig pal i crespons negres a
Sort i Soriguera pels muntanyencs morts
a Geòrgia

A l’acte d’ahir també van assistir Javier Raga, representant de Fundació Mapfre;
Josep M. Gardenyes, president de la Coell; Josep M. Borràs, vicepresident de Down

9.

Quatre casos més de coronavirus a
Catalunya

Lleida; i Ramon Cónsola i Mercè Carulla, de la Diputació.

10. Rebel·lió a l'hospital Arnau de Lleida pel

TEMES RELACIONATS:

“preu abusiu” de l'aparcament per a
treba...
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Cerca de 300 médicos se
jubilarán en 5 años y el…

L'oposició de Ponts força un
ple pel cessament de dos…

Activen de nou l'alerta per
forts vents fins dimecres al…

Volia trencar el silenci i ens ha trencat el
cor. “Èm damb tu!”, @yeyaboya. Per Anna
Sàez @lukanora https://t.co/1q3WskGjTZ fa
8 minuts

"Si hubo administración desleal del PSC u
otros delitos, duro con ellos y a la fiscalía",
la Pecera de… https://t.co/oM2lUBOFSC fa 9
minuts

Deixem de marejar la perdiu? Article de
Josep Castells, president d'ERC Alt Pirineu i

El costo de los implantes
dentales puede sorprenderle

[Fotos] La pareja se apuesta:
no puede comer fuera, ni…

Trasplante de pelo en
Turquía: los precios

Patrocinado por Dental implants

Patrocinado por

Patrocinado por Trasplante de

Envia el teu missatge

El costo de los implantes
dentales puede sorprenderle

60s Things No Longer
Accepted: Boomers Still…

Plastic Surgeon Tells: “Doing
This Every Morning Can…

Patrocinado por Dental implants

Patrocinado por Maternity Week

Patrocinado por Beverly Hills

Guía para saborear Italia a través de sus cafés
Ofrecido por Nespresso
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