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COLOR LILA 
Dimecres, les Terres de l’Ebre 

del Dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència contra 
les Dones. Dins del possible, 
per la pandèmia, als municipis 
del territori es van fer actes 
commemoratius i es van llegir 
manifestos. 

URV 

de la Xarxa Vives d’Universi-
tats en relació als desequilibris 
i les desigualtats de gènere a 
les universitats

Les rectores i rectors han 
acordat diverses accions per 
corregir les desigualtats de 
gènere diagnosticades a les 
universitatsPressupostos 
Participatius, Tu fas Amposta, 
2020-2021! Durant els mesos 

un total de 88 propostes, de 
les quals 34 han passat la fase 
de validació i passen a votació 

prorroga la docència a dis-

quadrimestre.

SECTOR TIC 
Avui (11h), la Generalitat i la 

Ribera, organitzen ‘Reorien-
tació de professionals per al 

telemàtic adreçat a persones 
en actiu o a l’atur per infor-
mar del sector tecnològic i les 
oportunitats que planteja.

MÉS 
NOTÍCIES

El Gran Recapte manté obertes les 

El Gran Recapte d’Aliments 

2020 ha recaptat 5 milions 

d’euros en donacions per 

comprar productes alimentaris 

per a la gent més necessitada. 

El Banc dels Aliments ha qua-

lificat el nou format d’“èxit” i 

amplia el termini per a poder 

seguir fent donacions fins al 16 

de desembre. 

D’altra banda, a Catalunya, els 

petits productors han ‘donat’ 

un total de 56 tones de carn 

fresca de vedella i embotits de 

porc, 375 tones de fruita, 127 

tones de verdura, 23 tones de 

llegums, 21 tones de làctics, 

2 tones de mel, 1,6 tones de 

fruita seca, 27 tones de cere-

als, 82.434 litres d’oli i 300.000 

ous al Banc dels Aliments. 

Aquestes donacions han estat 

compensades amb 1,1 milions 

d’euros procedents de la inici-

ativa del Departament d’Agri-

cultura que ha consistit en la 

posada en marxa d’uns ajuts 

per reduir l’impacte del tan-

cament de bars i restaurants 

sobre els petits productors du-

rant la crisi sanitària.

25 N: Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones
Aquest dimecres, Dia 

Internacional per a 

l’Eliminació de la Violència 

contra les Dones, les 

institucions de les Terres de 

l’Ebre han volgut recordar 

com la xacra de la violència 

masclista afecta, no només a 

tot el territori, sinó també a 

tot el món.            

Deu espelmes recorden les 

dones assassinades aquest 

2020, víctimes del masclisme. 

Un any més, les institucions de 

l’Ebre han evidenciat que la vi-

olència envers les dones con-

tinua sent una xacra a la nostra 

societat que cal erradicar. I és 

que en el que portem de 2020, 

la Regió Policial de les Terres 

de l’Ebre ha tramitat 338 de-

núncies per violència masclis-

ta, i els Mossos d’Esquadra han 

atès a més de 350 dones. 

Les xifres són lleugerament 

inferiors a les de l’any passat, 

però el motiu, segons l’Insti-

tut Català de les Dones, és que 

durant el confinament, les víc-

times no van tenir opcions per 

denunciar als seus agressors.

Més enllà de les denúncies a 

la policia, institucions com 

la Generalitat o els Consells 

Comarcals, ofereixen serveis 

d’atenció i suport a les dones.

(ebredigital.cat)

L’AJUNTAMENT DE LA RÀPITA SE SUMA AL 
PROJECTE EMMA  

L’Ajuntament de la Ràpita se suma al projecte Emma amb la 
compra de 1.500 polseres a Homatic, que suposen 1.500 € directes 
al projecte. L’Ajuntament de la Ràpita ha convidat a les entitats 
i als comerços del poble a adherir-se a la iniciativa.  Les entitats, 
que han volgut formar part del projecte, participen en la venda 
d’aquestes polseres a la ciutadania. Els diners recaptats es desti-
naran, exclusivament, al projecte Emma, què obtindrà una donació 
per a la seva investigació de com a mínim 3.000€ per part de la 
Ràpita.

VOLS 

ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290

comercial@mesebre.cat
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