Batalla d'aigua al centre històric
d'Almenar i capbussó a la bassa que
abans proveïa la població
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1full saber tota la veritat

1

perquè la mort del meu fill
Xavi serveixi d'alguna cosa"
El pare del nen vinculat a Llimiana assassinat a l'atemptat jihadista

17- A de la Rambla exigeix investigar si hi va haver negligències
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Detingut un
xòfer ebri que
va envestir dos
persones i va
fugir a Organyà
Un jove de dinou anys
veí de la Seu d'Urgell
Els Mossos van arrestar ahir un
conductor de di nou anys i veí
de la Seu d'Urgell per atropellar dos persones durant la festa
major d'Orga nyà, conduir sota
els efectes de l'alcoho l i fug ir
ometent el deure de socors. Els
ferits van ser evacuats a l'hospital encara que no es trobaven
en estat greu.

L'Estany de Sant Maurici,
a Aigüestortes, ahir.

COM A RQUES I 15

Es cremen bales
d'alfals a les naus de la
firma de farratges
Aldahra d'Ivars
El foc es va iniciar a la deshidratadora d'aquesta important firma de farratges d' Ivars d'Urgell
Aldahra i va obligar a ta llar la
carretera loca l a Va llverd.
COMARQUES I 1S
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RÀNQUING ARWU

La Udl se situa per primer
cop entre les 800 millors
universitats del món
LLEIDA IS

El Pirineu penja el cartell de complet
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ESPECIAL

L'ocupació voreja el cent per cent a les zones més turístiques en un estiu que superarà els
600.000 visitants i 1,7 milions de pernoctacions, xifra que igualarà el rècord del2018
COMARQUE S 112

IMPLANTS QUE REJOVENEIXEN
I SOMRIURES QIJE ENAMOREN
Exrwrs ~ implanrolo~ a1oançada
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El Barça obre aquesta
nit a Bilbao i sense Messi
la Uiga 2019-2020
ESPORTS I 22-26

973 2:2 20 20
973 100 100
974 Só 31 31

,

,

ES NOTICIA

SEGRE

I Divendres, 16 d'agost del2019

I 3

Demà es compleixen dos anys de l'atemptat jihadista que va costar la vida de 15 persones a la Rambla de Barcelona
i d'una altra en un atac posterior a Cambrils. La víctima més petita va ser el Xavi, de 3 anys, el pare del qual
exigeix investigar per saber per què cap servei d'intel·ligència ni força policial va ser capaç d'evitar l'atemptat.
TERRORISME DOS ANYS DEL 17-A

1

1lull saber tota la veritat perquè la
mort del Xavi serveixi d'alguna cosa''

El pare del nen de 3 anys assassinat insta a investigar si l'atemptat s'hauria pogut evitar
Deu dels setze
assassinats pels
jihadistes eren
turistes forans

J.MART[
¡LLEIDA/LLIMIANA 1 "Vull

saber la
veritat, perquè van fallar moltes
coses i vull que les arreglin, perquè fa dos anys que va morir el
Xavi i més gent i no han fet res.
Vull que canviïn coses perquè
la seua mort serveixi d'alguna
cosa." És el que diu a aquest
diari Javier Martínez, pare del
Xavi, el nen de tres anys que va
ser una de les víctimes mortals
de l'atemptat terrorista perpetrat per un grup jihadista el17
d'agost del2017 a la Rambla de
Barcelona. Martínez, vinculat
a Llimiana (Pallars Jussà), on
té una segona residència , avala
les informacions del diari Público que afirmen que Abdelkadi
es-Satty, imam de Ripoll i pre-

~~~W~:~~d~~l~~~:~~t~;~~~:~
d'Intel·ligència (CNI) fins aquell
mateix dia. "És una informació
que jo ja tenia i que tenia prevista per al judici, però encara no hi
ha data de celebració", destaca.
"Penso que ca l investigar-ho,
perquè si és veritat i el Govern
tenia controlada aquesta gent,
alguna cosa va fallar", indica, i
opina que "s'ha investigat molt
poc perquè no interessava, perquè si hi va haver un error del
Govern queda molt malament
per Catalunya, i a més hauria
d'indemnitzar les víct imes i els
serveis secrets hi sortirien perdent ". Reitera que "falta interès per investigar" i detalla que
"he parlat amb el ministre Marlaska i amb el jutge Fernando
Andreu" (el primer instructor
de la investigació judicial). "Si
m'haguessin dit que no voli en
que se sabés alguna cosa perquè és un secret d'estat, potser
no hauria continuat demanant
res, però no m'han dit res, i qui
calla consent", sentencia.

Escoltes dels Mossos
També es posiciona a favor
de les informacions que afirmen que el CNI va escoltar les
converses telefòniques entre
els membres de la cèl·lul a només cinc dies abans del17-A,
sobre les quals assenyalen que
són converses que han estat reconstruïdes pels Mossos en la
investigació posterior als atemptats gràcies als mòbils que van
utilitzar els terroristes i a partir
d'altres dades. "El que té Públi·
co és del CNI, no dels Mossos,
és d'abans de la investigació
d'aquests", subratll a. Assegura que coneix per iodistes que
han estat amenaçats perquè no

investiguin sobre aquest assum pte i que ell mateix també ha rebut amenaces. "Fa dos
anys que pa rlo amb gent, investigant i he rebut trucades
anònimes dient que pari, que
ho deixi de fer, que encara em
queda família." Insisteix que
" investigar és molt important,
no per donar la culpa al CNI o
a algú, sinó per intentar que no
torni a passar", i considera que
si els terroristes haguessin portat a terme els atacs que planejaven, en lloc d'haver d 'actuar

d'improvís després de l'explosió
a la casa que els servia de base
a Alcanar haurien creat un caos
que hauria servit per justificar
l'aplicació d'un estat policial.
En aquest sentit, apunta que
creu que serveis secrets d 'altres paYsos sabien de l'existència
d'aquesta cèl-lulajihadista, i que
els d'Israel (el Mossad) haurien
actuat per parar-la i per això
va esclatar la casa. "Això m'ha
arribat per un exagent del Mossad, però no puc dir si és veritat
o mentida", precisa.

• La relació de les quinze
víctim es mortals atropellades per un a furgoneta
a la Rambla és una mostra
del conglomerat humà que
cada dia passa per aquesta
emblemàtica via de la capital catalana. Entre elles
hi havia deu turistes estrangers: dos italians de
35 i 25 anys, una dona belga de 44, un nord-americà de 43 que celebrava
el primer anive r sa ri de
casament, una jove portuguesa de 20 anys i la
seua àvia de 74, una alemanya de 51 , un canadenc d'avançada edat, un
nen australià de 7 anys i
una italiana de 80 anys
estab lerta a l'Argentina.
La lli sta la completen el
Xavi i el seu bes tiet Francisco, una veïna de Sant
Hipòlit de Voltregà de 75
anys, una treballadora del
mercat de la Soqueria de
40 i un jove de Vilafranca de 35 que el terrorista
que conduïa la furgoneta
va apunyalar durant la
fuga per robar-li el cotxe.
L'assassinada a Cambrils,
també al ser atropellada,
era una aragonesa de 61
anys que estiuejava en
aquesta localitat.

EL DETALL

Víctimes col·laterals que no
estan reconegudes com a tals
• Martínez s'ha convert it en
una de les principals veus dels
familiars de les víctimes mortals del17-A. Està de baixa,
però igual que els seus pares i
la filla gran, tots en tractament
psicològic, no està considerat
legalment víctima del terrorisme. "Només ho són els que
hi havia al lloc de l'atemptat",
indica.
Però les seqüe les són evidents. "Vaig tornar a la feina
després de t res mesos, però
quan arr ib ava a casa em tro-

bava els pares al llit amb depressió i la meua filla petita,
que no havia anat al col-legi.
Vaig haver de parar per estar
amb ells", diu. Ara, ben aviat s'acabarà la baixa, després
que el cap li comuniqués que
no comptava amb el L "Quan
et passa una cosa així ningú
t'ajuda a agafar una altra vegada el ritme de vida , et quedes
fora de joc", conclou. Subratlla que l'única ajuda que els
va donar el ministeri d'Interior és la d'una psicòloga que

els atén. Després va demanar
assistència per a la seua filla
gran. "Li van assignar una psicòloga, a qui encara no li han
pagat gairebé un any després",
afirma. Detalla que l'ajuda de
la Generalitat ha estat nul-la,
però destaca que el president
Torra i Puigdemont s'han implicat per crear una oficina
d'atenció a les víctimes. També

LES SEQÜELES

"Quan et passa una cosa
aixi ningú t'ajuda a agafar
un altre cop el ritme de
vida, quedes fora de joc"

agraeix el suport a les víctimes
de l'a lcaldessa de Barcelona,
Ada Colau. I finalment , lloa
la Unitat d'Atenció a les Víctimes d'Afectats pel Terrorisme
(UAVAT), impulsada per Ro·
berta Manrique, víctima de
l'atemptat d'Hipercor. "Busca víctimes, pregunta com estem, tramita papers, fa el que
h aurien de fer el ministeri o
el Govern."
En canv i, critica durament
l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (AVCOT). "En dos anys
no han trucat a ningú, no fan
res, però el president demana diners al Pa rlament. Per a
què?", es pregunta.
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ART EXPOSICIONS

Isona homenalja 'la Miró lleidatana'
Carmen Bernadó exhibeix les seues pintures "més personals" a la sala BBVA del poble pallarès
L'obra ha viatjat per tot el món, des del Japó fins a Miami, on té una mostra permanent
A. SISCART
I ISONA I LA CONCA DELLÀ I Mol t pocs

artistes van tenir l'honor de
creuar el bassal durant el segle
passat per exhibir la seua obra
al nou món. Si a sobre parlem de
dones, el nombre cau en picat.
Malgrat tot, cal plantar cara a
les dificu ltats. Si no que l'hi d iguin a Carmen Bernadó. Aquesta artista lleidatana autodidacta, nascuda el 1942 a Aransís
(Gavet de la Conca), va tenir
clar des de petita quines eren les
seues ambicions i va construir
la seua vida al voltant d'aquestes. Setanta-sis anys després,
la sala BBVA d' Isona (Isona i
Conca Dellà) acull , fins aquest
diumenge, una exposició inèdita
amb les seues pintures més personals. "Mai han format part de
cap mostra. El perquè és simple.
Són les meues obres preferides
i les va ig voler mantenir a prop
meu", va confessar Bernadó a
SEGRE. El periple de la lleidatana va començar als inicis dels
60. Quan en tenia 20, Bernadó
va deixar Lleida per provar sort
a Barcelona, on va començar

FITXA PERSONAL
CARMEN BERNADO

Edat: 76 anys.
Lloc de naixement: Aransís
(Gavet de la Conca)

Càrrec: Artista.
I (armen Bernadó (1942,
Aransís) és una artista pallaresa
que amb tan sols 20 anys va decidir provar sort a Barcelona.
Després de conquerir Catalunya
durant la dècada dels 70, va creuar l'Atlàntic i es va establir entre Miam i i Santiago (R . Dominicana). Des d'allà, l'obra de la pallaresa va viatjar per tot el món,
i va donar a conèixer el seu propi estil figuratiu i revolucionari
en llocs com Nova York, Japó,
París, Mont-real i, ara, a Isona, el
seu Pallars natal.

Carmen Bernadó va
inaugurar l'exposició a la
sala BBVA divendres passat.

les seues pintures van visitar
diferents països com el Japó, el
Canadà, Veneçuela, Dinamarca
i París, entre molts d'a ltres. De
fet, durant 30 anys, Bernadó va
residir entre Miami (EUA) i Santiago (R. Dominicana), ciutats
que compten, a dia d'avui, amb
sengles exposicions permanents
amb part de la seua obra. Vint
anys després de tornar al seu
Pallars natal, Bernadó analitza
la seua carrera en perspectiva
des de casa, a Isona. "He tingut
la sort de fer sempre el que he
volgut", reflexiona. El seu estil,
"figuratiu i revolucionari", recorda una mica el de Joan Miró.
Tanmateix, el de la lleidatana
és reivindicatiu, modern per a
l'època. "En els 90, quan molts
es tapaven els ulls, jo ja vaig denunciar la v iolència de gènere",
va subratllar Bernadó, que va
afegir que la seua pintura prefe rida, de les que s'exh ibeixen
ara a Isona, és "un homenatge
als immigrants".

ESTIL REIVINDICATIU

"EI 1993, quan molts encara
es tapaven els ulls, j o ja vaig
denuncia r la violència de
gènere amb el meu art"
tot. El 1973 la ga leria Quatre
Cantons li va dedicar una exposició. L'artista no va desaprofitar l'oportunitat i la va utilitzar com a trampolí. Al llarg dels
anys 70, l'obra de la lleidatana
es va ex h ibir en d iferents museus i galeries de Catalunya fins
a rebre " la proposta". Els seus
veïns a Barcelona, immigrants
novaiorquesos , la van convidar a mostrar l'obra als EUA.
Va ser un punt i a part en la seua carrera. A partir de llavors,

FESTIVALS

ARXIUS MEMÒRIA HISTÒRICA

Sol Picó i Marc
Mezquida porten
I/I/amor'' al Peralada

La Comissió de la Dignitat
amenaça d'anar a l'ONU

La ballarina Sol Picó
i Marc Mezquida van presentar dimecres a la nit al fest iva l
de Pera lada l'espectacle Cita
a cegues, una història d'amor
sense paraules amb la qua l els
dos ja van captivar el públic del
Dansàneu el 25 de juliol a l'església Santa Maria d'Àneu de la
Guingueta. El punt de partida
de l'espectacle, una conversa
perxat entre desconeguts, que
acaba convertint-se en una trobada amorosa.

I BARCELONA I La Comissió de
la Dignitat, entitat que busca
el retorn als propietaris de la
documentació confiscada pel
franquisme, va enviar ahir una
carta al ministre de Cultura
en funcions, José Guirao, en
la qual li requereix, "de nou",
la "restitució definitiva de l'espoli documental que va fer el
franqu isme a Catalunya" que
hi ha a l'Arxiu Genera l de la
Guerra Civil de Sa lamanca.

I PERALADA¡

li

ACN

Dos mesos després que e l
Tribunal Suprem ratifiqués
la sentència de l'Audiència
Naciona l perquè es tornin
els papers, alerten que plantejaran aquest incompli ment
a les Nacions Unides si no hi
ha moviments. "És un deure
incomplet", assenyalen des de
la Comissió, que recorden que
"el retard és encara més greu,
ja que afecta el deure de l'Estat
de fer justícia amb les víctimes
del franquisme".

SEGRE
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Lleida de festa

Organyà. Primera nit de festa major amb música

Torregrossa. Taller infantil de bombolles de sabó i tarda de ball

Aquest municipi de l'Alt Urgell va obrir la festa major dimecre s amb la lectura del
pregó a cà rrec de Xesco Espar i les actuacions del grup La Cosa Nostra (a la imatge).
La música va conti nu ar protagonitzant la jornada amb La Tieta Clara, entre d'altres.

Els mé s petits va n poder participar ahir en un taller de bombolles de sabó als jardins
municipals. Alhora es va portar a terme un concert i ball a la Sala Recreativa Municipal.
Avui està previst el Concurs de Dibuix al Terra.

Arbeca. La tradició inunda els carrers amb el ball de Valencians

d'Arbeca el1986. Des d'aleshores es representa cada any i ha guanyat popularitat en
l'última dècada. A l'edició d'ahir, es va estrenar un nou ball dels Gegants d'Arbeca,
Zakus i Vilarkina, amb melodia composta per Francesc Sa font. Un dels moments més
emotius va ser quan els Pilanets van desfilar de la plaça de l'Església a la plaça Major
per tornar a representar el ball de Valencians.

Arbeca va viure ahir una de les jornades més tradicionals de la festa major amb l'escenificació del ball de Va lencians, que es remunta als anys vint en aquesta població de les
Garrigues, perdut durant la Guerra Civil i que va ser recuperat per l'Esbart Dansaire

Festiu amb
tradició i música
Festes majors. Fins a noranta poblacions
lleidatanes programen activitats
n ple mes d'agost, fi ns a noranta municipis de la província de Lleida van celebrar la Mare de Déu d'Agost
amb activitats de festa major.
Una jornada festiva en què no
van faltar activitats de tot tipus,
des de les tradicionals sardanes
fins a tallers per als més petits.
La música va ser protagonista
en tots els racons dels municipis que estaven de festa. Va l a
destacar una nova edició del
ball de Valencians, que ahir va
inundar els carrers d'Arbeca, a
la comarca de les Garrigues, de

E

color i tradició. També el ball va
ser protagonista a Llimiana, al
Pallars Jussà, on les sardanes
van omplir la plaça Major del
municipi, i també a l municipi
de Maials, on els véns van poder desplegar la vena més artística. L'esport tampoc va faltar
al programa de festes, com per
exemple a Linyola, que va donar inici a les activitats amb una
multitudinària ruta ciclista, i les
activitats a l'aigua per passar
una jornada calorosa, com, per
exemple, a Butsènit d'Urgell i
Torregrossa.

Uimiana. Missa en honor a la Mare de Déu de la Cinta i ballada de sardanes
Aquest municipi del Pallars Jussà va viure ahir un nou dia de festa major amb una missa en honor a la Mare de Déu de la Cinta i la ballada de sardanes com a plats principals. La jornada també va comptar amb un
vermut en homenatge a les àv ies, un ball de tarda que va incloure sortejos, i revetlla a la nit.
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BARRIS

Un mercadillo que s'esllangueix

El Secà vol
millores en
carrers i wifi

Paradistes del de Camp d'Esports afirmen que aquest any han perdut vendes
li Alguns es plantegen centrar-se en els de Barris Nord i Torrefarrera
S.E.

El mercad illo de Camp
d'Esports va obrir ahir, tot i ser
festiu, però els pa radistes asseguren que hi va h aver m olt
poc moviment i encara menys
vendes de l'habitual. De fet, poc
després de les dotze del mig-

1 LLEIDA I

dia a lguns ja recollien e ls arti-

cles i començaven a desmuntar
les parades, per l'escassetat de
clients. "Me'n vaig amb només
sis euros de venda", va afirmar
la responsable d'una parada de
roba, mentre un a altra va ser
encara més contundent. "No

9

I llEIDA 1L'associació de veïns
del Secà es reunirà a principis del mes de setembre amb
el regidor de barri, Sergio
Gonz8 lez, per exposar-li les
principa ls demandes dels veïns, entre les quals figuren
arreglar els carrers, tenir
servei de wifi i adequar el
pavelló poliesportiu que hi
ha al costat de la plaça d'Andalusia per poder utilitzar-lo
per a activitats veïnals. El
president de l'entitat, José
Carreiro, va va lorar positivament l'atenció que Gonz8lez està mostrant cap als
problemes del barri.

he fet ni un duro", va remarcar.

Tots els paradistes consultats
van assegurar que no els va resultar rendible instaHar ahir les

EDUCACIÓ

Preinscripció a
I'EOI, del2 al S
de setembre

POCS CLIENTS

Ahir va obrir, malgrat ser
festiu, però a les dotze
algunes parades tancaven
per falta de clients

I LLEIDA I L'Escola

Aspecte de mercadillo de Camp d ' Esports, ahir poc després de les dotze del migdia.

parades a meitat del pont festiu de l'estiu per antonomàsia i

més vendes. En aquest sentit,
diversos paradistes van apuntar

van coincidir també a destacar

que estan pensant de deixar e l

que, lluny de remuntar, aquest
any han registrat una pèrdua de
vendes respecte a l'anterior. "És
el pitjor dels últims anys", va n
subratllar alguns. Així mateix,
van assenyalar que al mercadillo dels d issabtes de Barris

mercadillo de Camp d'Esports
per centrar-se només en els altres dos, per estalviar despeses.
Una paradista va argumentar
que, malgrat que han reba ixat
els preus, no poden competir
amb algunes parades que venen
roba de segona mà a només un
o dos euros. Un a ltre va considerar directament que moltes

Nord els va una mica millor i

van afegir que al de diumenge
de Torrefarrera tenen també

persones encara no s'han recuperat de la crisi

Mercat ambulant tot un dia
Una de les mesures incloses
al pacte de govern entre ERC,
JxCat i el Comú a la Paeria és
la possibilitat d'ampliar l'horari dels mercadillos de manera
que, una vegada al mes, algun
d'aquests estigui instaJ.lat durant tot el dia. Aquesta idea no
convenç la majoria de paradís-

tes consultats, que no veuen clar
que es tradueixi en un augment
de vendes.
Molts van descartar rotundament aplicar aquesta mesura a l
de Camp d'Esports, mentre que
algun es va obrir a provar-ho
al de Barris Nord. Així mateix,
d'altres van proposar que els
traslladin a un espai més cèntric, a la Zona Alta, per comprovar si funcionaria un mercadillo
que duri tota una jornada.

Oficial d'Idiomes (EOI) de Lleida i els
centres delegats de les Borges Blanques, Tremp, Balaguer i Vi elba han programat
la preinscripció online dels
nous alum nes entre els dies
2 i 5 de setembre i aquest últim dia serà possible també
fer- la de manera presencial.
Així mateix, hi ha previstes
proves de nivell per als dies
9, 10, 12 i 13 de setembre.
La matriculació per a aquells
que hagin obti ngut plaça serà del lS a l 20, també per
internet.

La nova clínica privada a l'antiga discoteca Systema agafa forma
I llEIDA ILes obres per convertir
l'antiga discoteca Systema, situada a la cantonada d'Alfred
Perenya i Sa ns i Ribes, en una
nova clínica pr ivada avan -

cen i ja es pot apreciar part
de l'edifici. El centre m èdic
privat Avantmèdic té previst
obrir el mes de novembre en
aquest equ ipament el seu nou

hospital , que comptarà amb 21
hab itacions (tres de les quals
seran suites) i dos quiròfans.
La inversió prevista és de cinc
milions.

Tanques en lloc de vidre a la passa rel-la dels Camps Elisis • Dos
tanques de seg u retat i precinte de la Guàrdia Urbana supleixen
l'absència d'un dels vidres de la passa rel-la dels Camps Elisis, a la
part més pròxima al parc.

