Impactes de premsa de Dincat i de les entitats federades
Nacions Unides convida a Aura Fundació a participar en el Congrés del Dia
Mundial de la Síndrome de Down, amb menció a Aura Fundació
Diari de la discapacitat 02/02/2018
Catalònia Fundació Creactiva rep un premi per la seva funció social, amb menció a Grup
Catalònia
El Món 01/02/2018
Luz de Gas i Fundació Ludàlia commemoren el 10è aniversari de les
sessions de discoteca per a persones discapacitat intel·lectual, amb menció
a Fundació Ludàlia
Diari de la discapacitat 01/02/2018
Joves europeus en risc d'exclusió social, amb discapacitat o ninis, viatgen
a l'estranger per adquirir habilitats laborals i socials, amb menció a
l’Associació Alba
TV3 31/01/2018
S’estrena la tercera edició del telenotícies Volunta News Prodis amb
l’actualitat de l’entitat, amb menció a Prodis
Diari de la discapacitat 30/01/2018
Torna el Premi d'Investigació i Innovació sobre persones amb discapacitat
intel·lectual, amb menció a Ampans
Nació Digital 29/01/2018
Som Fundació engega un projecte per promoure el voluntariat de persones
amb discapacitat intel·lectual, amb menció a Som Fundació
Social.cat 28/01/2018
La música, protagonista en una trobada organitzada per Illersis, amb
menció a la Fundació Illersis
Segre 28/01/2018 Edició impresa (adjunt)
La Fundació Illersis organitza una trobada ocupacional, amb menció a la
Fundació Illersis
La muntanyeta 28/01/2018 Edició impresa (adjunt)
La Fundació Viver de Bell-lloc posa en marxa el Servei d’Inserció i
Orientació Laboral, amb menció a la Fundació Viver de Bell-lloc
Diari de la discapacitat 26/01/2018
La Fundació Viver de Bell-lloc posa en marxa un Servei d’inserció i
Orientació laboral, amb menció a la Fundació Viver de Bell-lloc
El Nas de Cardedeu 26/01/2018
---------------------------------------------------------------------------------------------

Notícies d’interès general
Creen el primer equip de futbol femení de l'Estat per a noies amb paràlisi
cerebral
Social.cat 30/01/2018

Marc Buxaderas, pedagogia sobre la discapacitat amb humor a Youtube
Catalunya Ràdio 30/01/2018
"I Decide": Fomentar l'autogestió quotidiana de persones amb discapacitat
intel·lectual
Catalunya Ràdio 30/01/2018
El beneficio de que haya alumnos con distintas capacidades en el aula
El Pais 28/01/2018

