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Forcades defensa
Pàmies i diu que la
‘cura’ que promou
pot ser “terapèutica”
La metgessa i teòloga, Teresa
Forcades, va fer pública ahir
una carta en què dona suport
a l’agricultor Josep Pàmies i
diu que l’MMS és segur pel
consum humà i que pot tenir
efectes terapèutics. Aquest dijous, la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, va anunciar
que denunciarien a la fiscalia
l’associació de Josep Pàmies,
Dolça Revolució, per promoure
aquest producte per curar l’autisme ja que està prohibit des
del 2010 per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes
Sanitaris.
Forcades diu que l’MMS és
clorit de sodi, “no pas hipoclorit de sodi, que és el lleixiu;
ni tampoc clorur de sodi, que
és la sal de taula normal i cor-

Trasllat en bus
de Balaguer
a la Pobla per
una incidència
Una incidència al tren de la Pobla registrada a les 7.30 hores
va obligar a fer el servei entre
Balaguer i la població del pallars Jussà amb autobús. Segons va informar Ferrocarrils
de la Generalitat al seu compte
de Twitter, quatre hores després la situació ja estava plenament normalitzada.
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rent”. Denuncia que és “absurd”
que s’estigui perseguint Pàmies
“per haver ajudat a difondre” els
possibles beneficis de l’MMS.
Forcades apel·la a un estudi de
dos doctors californians el resultat del qual encara no s’han publicat i Pàmies comparteix la carta a
les xarxes i agraeix el seu suport.

Les Borges acull
11 productors de
cervesa artesana
Les Borges Blanques acull avui
la cinquena edició de la FIRRA, un certamen que agrupa
una onzena de productors de
cervesa artesana de les comarques de Lleida. La fira obrirà
portes a les 12.00 hores al Parc
del Terrall i fins a la mitjanit se
succeiran actuacions musicals,
com la de A Sound of Thunder,
el grup de heavy nord-americà
que va versionar Els Segadors.

Sor Lucía Caram participa a la Trobada
Intercomarcal de Dones de Preixana
L’ermita de Montalbà de Preixana acollirà avui la XXI Trobada Intercomarcal de Dones de les Terres de Lleida, un acte que organitza l’Associació de Dones l’Estela. L’acte, que inclou una xerrada de Sor Lucía
Caram, comptarà amb la presència de la presidenta de la Diputació.

El Pallars Sobirà lidera la
recollida selectiva a la
demarcació i és segona
en el ‘rànquing’ català
Les comarques de Lleida generen
198.603 tonelades de residus el 2017
Josep Maria Tost, director
general de l’Agència de
Residus de Catalunya,
vincula les bones dades
del Sobirà al fet que des
del 2015 implementa la
recollida porta a porta.
La demarcació de Lleida va generar l’any passat 198.603 tonelades de residus municipals, un
2,19% més que el 2016. Així ho
revelen les dades que va presentar ahir a Lleida el director de
l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, que també
expliquen que el Pallars Sobirà és
la comarca lleidatana que recicla
més.
Tost va explicar que el Pallars
Sobirà continua sent la comarca
que separa més els residus municipals, amb un 46,47% de recollida selectiva neta, tot i que
n’ha disminuït lleugerament el
percentatge amb relació al 2016.
El Sobirà està al capdavant del
rànquing de recollida selectiva
des que es va implantar el porta a porta el 2015, un sistema
amb el que va passar del 25,7%
al 44,85% en un any. Actualment
el Sobirà és la segona comarca catalana (després d’Osona) amb un
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millor índex de recollida selectiva. Pel que fa a la demarcació el
Sobirà, l’Alt Urgell, la Segarra i el
Pla d’Urgell són les comarques
que superen la mitjana catalana
de recollida selectiva neta. Incrementar-la, va destacar Tost, és
clau perquè “sense ella és impossible assolir els objectius comunitaris”.
Pel que fa a la demarcació la
comarca que va generar més residus per càpita va ser la Val d’Aran,
amb una ratio de 2,68 quilos per
habitant i dia, mentre que les Garrigues és la que en va generar

menys (1,09 quilos per habitant
i dia. El director de l’Agència de
Residus de Catalunya també va
valorar positivament el procés
d’implantació del porta a porta
al Segrià i la prova pilot que es
farà en dos barris de Lleida. De
fet va explicar que la ratio de recollida selectiva a Lleida ciutat,
amb 137.327 habitants, va ser
del 26,60% l’any passat. Per poblacions són Montferrer i Castellbò, la Seu d’Urgell i Tàrrega els
que presenten uns millors registres de recollida selectiva d’acord
amb les ràtios de població.
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Cadet Femení

El CB Lleida derrota al Tremp

Les de la capital del Segrià van aconseguir un important
triomf en un duel entre dos equips de la zona alta de la taula
El CB Lleida va derrotar el
passat cap de setmana al
Tremp en un duel d’equips
de la zona alta de la
classificació.
Lleida
REDACCIÓ
El Cadet Opel Lleida Mòbil del CB
Lleida jugava aquest cap de setmana la tercera jornada de lliga
contra un rival directe a la part
alta de la classificació, el Tremp.
La tònica del partit va ser en
tot moment la mateixa, la de les
de Lleida lluitant constantment
contra un rival que va defensar
tot el partit en zona i amb molta
duresa.
Finalment, petits detalls tècnics de les jugadores locals sumats a bones accions ofensives i
defensives en moments clau del
partit van acabar decantant la balança en favor de les jugadores

de Lleida. Al final, victòria lluitada i merescuda per 38-33 d’un
CB Lleida que encara no coneix la
derrota.
Pel que fa a l’equip de Primera
Femenina, el CB Lleida va caure
a la pista del Reus per un contundent 92-51. Les lleidatanes
només van donar la cara al primer període i això va fer que la
diferència en el marcador fos tan
elevada.
Qui també va perdre el seu
partit a casa va ser l’equip Infantil
contra el Mollerussa per un contundent 9-60.
Les lleidatanes sabien que
el partit no seria gens fàcil i per
això es van marcar com a objectiu competir des del primer minut fins a l’últim. Tot i això, les
de Mollerussa van ser molt superiors i amb un contundent parcial
de 2-34 van sentenciar el matx al
primer quart.
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IMATGES D’ACTUALITAT
El Cappont
cau contra el
Força Lleida al
Barris Nord
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El Júnior del Cappont
suma la primera derrota
del curs a Alpicat
El Roca Borràs Cappont va sumar la primera derrota d’aquesta temporada en caure a la pista
del CB Alpicat.
El primer quart, tot i un parcial inicial de 6-0 pels locals, va
acabar molt igualat gràcies a
una última ratxa en el tir dels de
Cappont. La igualtat va seguir en
el segon quart, es van millorar
percentatges i l’Alpicat se’n va

anar al descans guanyant per un
punt, 32-31.
A la represa, un parcial d’11-2
pels de vermell van deixar molt
tocats als de Cappont, que solament van poder anotar tres
cistelles en aquest període i que
es van veure obligats a jugar a
remolc durant el darrer quart
sense poder aconseguir la remuntada.

L’Infantil del Cappont va sortir
derrotat del Barris Nord pel
Força Lleida en un partit que es
va decidir per l’encert en el tir.
Així i tot, la imatge del Cappont
va millorar respecte a l’últim
partit. / FOTO: P. Rius

Un mal
tercer quart
condemna
al Cappont
El Roca Borràs Cappont suma
la segona derrota en la Tercera
Catalana després de caure a
la pista del CB Tremp per 7966. Un parcial de 12-2 a l’inici
de tercer quart va acabar sent
decisiu. / FOTO: A. Ricart

