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Segunda 
abdicación
Juan Carlos I abandona 
España por el eco de su 
anterior “vida privada”

El Gobierno dice respetar 
una decisión que Iglesias 
cree “indigna” FOTO: EFE / El rey emérito anunció la decisión a su hijo Felipe VI por carta

FOTO: N. García / Los Bombers 
lograron rescatar al camionero 
tras cuatro horas de trabajo

FOTO: Núria García / Las piscinas delimitan las distancias en aras a la seguridad

Los equipos de rescate tarda-
ron cuatro horas en sacar al 
conductor, que quedó atra-
pado en la cabina y resultó 
herido grave. Para hacerlo se 
procedió al vaciado parcial del 
Canal de Balaguer, donde ca-
yó el camión procedente de la 
C-12 al incorporarse a la A-2.

Herido grave 
un camionero 
al caer al Canal 
de Balaguer  
en Alcoletge

COMARQUES | PÁG.18

Unas 200 personas hicieron uso 
ayer de las piscinas de Balàfia 
y Pardinyes con una estancia 
máxima de dos horas y media y 
con reserva previa para contro-
lar el aforo y facilitar la limpieza.

Estreno a medio 
gas del primer 
día de apertura 
de piscinas en 
Lleida ciudad

La hostelería acude a  
la justicia para revertir 
el cierre de sus locales

El ‘veto’ a la presencia 
de 900 militares en Talarn 
indigna al sector turístico

TEMA DEL DIA | PÁG.3-10

ACTUAL | PÁG.19-20
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Davallada de reserves al Jussà 
per la reducció de les proves 
d’aspirants a militars a Talarn
El sector empresarial es mostra “molt emprenyat” 
i reclama explicacions a les autoritats locals
Els hotels, apartaments 
i cases rurals del Pallars 
Jussà han vist com les 
reserves passaven del 
100% a pràcticament zero 
en qüestió de minuts. 
Dissabte les reserves d’uns 
900 aspirants a militar 
s’anul·laven en anunciar 
el Ministeri de Defensa 
que farien les proves de 
suboficials a Toledo.

Talarn
MARTA LLUVICH (ACN)
Els hotels, apartaments i cases ru-
rals del Pallars Jussà han vist com 
les reserves passaven del 100% a 
pràcticament zero en qüestió de 
minuts. Aquest dissabte les reser-
ves d’uns 900 aspirants a militar 
s’anul·laven en anunciar el Mi-
nisteri de Defensa que farien les 
proves de suboficials a Toledo en 
comptes de Talarn (on solament 
es preveu l’arribada dels 280 que 
s’allotgen al recinte militar). El 
sector turístic del Jussà lamen-
ta que ningú els hagi preguntat 
l’opinió sobre l’arribada de 900 
aspirants a militar a la comarca. 
De retruc, els proveïdors dels ho-
tels també s’han vist afectats en 
veure anul·lades totes les coman-
des per aquesta setmana.

Les reserves dels aspirants a 

militar en la majoria dels casos 
eren fins dissabte dia 8 d’agost 
però en alguns casos les ha-
vien allargat fins al dilluns dia 10 
d’agost. A l’Hotel Solé de la Po-
bla de Segur els aspirants li han 
anul·lat totes les habitacions, el 
que suposa unes 70 reserves. Tot 
i això, manté el 30% de reserves ja 
que eren de turistes. A l’hotel Se-
gle XX al Buenos Aires de Tremp 
les reserves dels militars eren de 
totes les habitacions i s’han tro-
bat de cop amb la totalitat de les 
habitacions buides.

L’alcaldessa de Tremp, Maria 
Pilar Cases, va dir que s’haurà de 

demanar explicacions al Ministeri 
de Defensa per aquest canvi i ha 
reiterat que des de l’Ajuntament 
s’han assabentat tant de l’arriba-
da dels 1.200 aspirants a militars 
al Jussà pels mitjans de comuni-
cació i del seu trasllat a Toledo 
també per la premsa.

Cases va insistir que l’únic que 
volia l’Ajuntament, quan es va 
assabentar de la notícia i des de 
l’Acadèmia militar de Talarn se’ls 
va notificar que era una decisió 
presa, era que des de l’Acadèmia 
s’haguessin pres totes les mesu-
res de seguretat necessàries per 
evitar un rebrot.

Les explicacions no conven-
cen als hotelers i restauradors i 
lamenten d’un dia per l’altre el 
llibre de reserves s’hagi quedat 
buit. La no arribada de 900 aspi-
rants a l’Acadèmia militar de Ta-
larn per fer les proves es fa evi-
dent a l’entrada del recinte on els 
vehicles accedien a comptagotes 
quan havien de ser desenes.

Algunes formacions, com ara 
Compromís per Tremp, han cri-
ticat que des de l’ajuntament 
es rebutgés el desplaçament de 
1.200 militars per raons de “salut 
pública” i han assegurat que el 
consistori “crea alarma”. A més, 
han lamentat que amb la deci-
sió de reallotjar prop del 70% 
dels aspirants previstos hi haurà 
unes pèrdues econòmiques im-
portants per al sector del comerç, 
l’hostaleria i la restauració i han 
reclamat “compensacions econò-
miques” a l’Ajuntament.

Les seccions pallareses de 
l’ANC, Òmnium, els CDR i els Con-
sells Locals per la República van 
ser els primers a mostrar la seva 
“preocupació” i “desacord” per 
l’arribada dels aspirants a mili-
tars. En una carta enviada a tots 
els ajuntaments del Pallars Jussà 
i al PROCICAT de la Pobla i Tremp 
van considerar “irresponsable” 
aquesta mobilitat massiva.

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / El passeig de Tremp, ahir ple de gent
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El subdelegat del govern es-
panyol a Lleida, José Crespín, 
va visitar ahir l’Acadèmia Ge-
neral Bàsica de Suboficials 
(AGBS) de Talarn (Pallars Jus-
sà) on, a partir d’aquest di-
marts se celebraran les pro-
ves selectives d’accés al cos 
general de l’escala de subofi-
cials. 

En aquestes proves parti-
ciparan 350 dels 1.200 aspi-
rants previstos inicialment ja 
que el Ministeri de Defensa 
va decidir buscar una altra 
seu per a la resta d’aspirants 
en resposta, segons va expli-
car el subdelegat del Govern 
a Lleida, “a la preocupació 
manifestada per diversos re-
presentants institucionals de 
la Conca de Tremp i atenent 
a les darreres dades epide-
miològiques”. Crespín va as-
senyalar que es tracta “d’una 
decisió no desitjada que ha 
estat reclamada per diversos 
ajuntaments”.

José Crespín va expressar 
tot el seu suport al sector de 
l’hostaleria i la restauració de 
la zona, que ja fa mesos que 
acumula inactivitat degut a la 
pandèmia. 

El subdelegat del govern 
de l’Estat a Lleida va recordar 
que “la comarca del Pallars 
Jussà i l’Acadèmia han tingut 
forts lligams des de fa molts 
anys i és per això que ‘l’Aca-
dèmia no s’entén sense el 
Pallars i el Pallars no s’explica 
sense l’Acadèmia”.

José Crespín 
afirma que “la 
preocupació 
dels alcaldes” 
ha provocat el 
canvi de seu
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El Govern central recomana que 
els temporers treballin i visquin en 
grups estables per evitar contagis
Els ministeris de Sanitat i Agricultura presenten 
una guia amb recomanacions per a les CCAA
El govern espanyol va 
presentar ahir a les 
Comunitats Autònomes 
(CCAA) una guia amb 
recomanacions per 
minimitzar el risc de 
transmissió del coronavirus 
entre els temporers.

Madrid
ACN
El Govern central va presentar ahir 
la redacció d’una guia de recoma-
nacions dels ministeris de Sanitat 
i Agricultura, on hi consten un se-
guit de recomanacions cap a les 
Comunitats Autònomes (CCAA)
per evitar els contagis entre treba-
lladors temporals de la fruita. 

L’executiu de Pedro Sánchez 
proposa organitzar els treballa-
dors agrícoles en grups estables 
de treball i convivència sobre els 
quals pivotaran les mesures pre-
ventives a l’explotació. La guia es-
tableix que els diferents grups no 
s’han de barrejar entre ells i cal 
intentar que les unitats formades 
per treballar coincideixin amb 
grups estables d’allotjament du-
rant la campanya. El ministre de 
Sanitat, Salvador Illa, i el d’Agri-
cultura, Luis Planas, van presen-
tar ahir la guia a la trobada man-
tinguda amb les autonomies.

El pla diu que les explotacions 
agràries hauran de prendre me-
sures per limitar les cadenes de 

contacte i transmissió tant com 
sigui possible i caldrà que els in-
tegrants de cada grup estiguin fí-
sicament separats tant com sigui 
possible. La guia afirma que el 
titular de l’explotació ha de man-
tenir un registre (electrònic pre-
feriblement) amb la relació dels 
treballadors contractats, número 
de telèfon, grup de treball al qual 
pertanyen i unitat d’allotjament.

En cas que una persona pre-
senti simptomatologia, no podrà 
anar a l’explotació fins que s’hagi 
fet una valoració mèdica i també 
qui hagi tingut contacte estret 
amb la persona afectada. La resta 
del seu grup estable, en cas d’un 
positiu, haurà de fer quarantena.

Pel que fa al transport, cal uti-
litzar mascareta i garantir opcions 
de mobilitat que millor garantei-
xin la distància d’un metre i mig. 
L’empresari també ha de registrar 
les dades dels treballadors que 
hagin viatjat fora de la CCAA en 
els últims 14 dies.

Cada explotació agropecuària 
ha d’incloure en el seu pla de pre-
venció i contingència l’avaluació 
de riscs davant del coronavirus i 
preveure els materials necessa-
ris perquè es pugui executar. Cal 
mantenir la higiene, la desinfec-
ció i senyalitzar els accessos a les 
explotacions per mantenir les dis-
tàncies.FOTO: ACN / Un grup de treballadors de la fruita al juliol a Torres de Segre

Desmunten la carpa que 
es va habilitar a la Fira pel 
confinament dels pavellons
Ha acollit una mitjana de 30 persones 
al dia i un centenar setmanal a dinar
Lleida
ACN
Ahir es va desmuntar la carpa que 
s’havia instal·lat al recinte de Fira 
de Lleida per facilitar que els tem-
porers i persones sense sostre 
que pernocten als pavellons 3 i 4 
hi poguessin romandre durant el 
dia i complir així el confinament 
que s’havia decretat a la capital 
del Segrià. La Paeria va habilitar la 
carpa, cedida per la Diputació de 
Lleida, el 14 de juliol després que 
el Procicat decretés el confina-
ment de Lleida i de sis municipis 
del Baix Segre, tot i que finalment 
va acabar entrant en vigor el 15 
de juliol. Aquesta carpa ha servit FOTO: ACN / Treballs de desmuntatge de la carpa instal·lada a la Fira

Reforç escolar 
a la Pobla de 
Segur per a 
40 alumnes
Un total de 40 alumnes de la 
Pobla de Segur són atesos set-
manalment pel servei de reforç 
escolar que l’Ajuntament va re-
empendre de forma presencial 
a principis de juny. Són infants 
amb edats compreses entre els 
6 i els 14 anys (33 de primària i 
7 del primer cicle d’ESO) i que, 
de forma coordinada amb l’Es-
cola, l’Institut i el departament 
de Serveis Socials del Consell 
Comarcal, s’ha considerat que 
necessiten aquest reforç du-
rant l’estiu. També s’han fet ac-
tivitats lúdiques i manualitats.

Un dels grups durant una sessió

FOTO: Aj. Pobla de Segur 
perquè els usuaris dels pavellons 
poguessin fer el confinament. 

Així mateix, la Paeria va ampli-
ar l’atenció a les persones tempo-
reres amb un nou àpat, el dinar, 
que s’oferia a la carpa, que esta-
va equipada amb taules i cadires. 
Durant la darrera setmana, un 
centenar de persones, de mitja-
na, van dinar amb menjars típics 
dels països d’origen, i una tren-
tena han fet us diàriament de la 
carpa, segons fonts municipals. 
La darrera setmana, unes 200 
persones de mitjana van dormir 
diàriament als pavellons de Fira 
de Lleida, un centenar dels quals 
treballen actualment, segons van 
indicar des de la Paeria.

Un cop es va aixecar el confi-
nament, el 30 de juliol, la Paeria 
va decidir desmuntar la carpa ce-
dida per la Diputació que es va 
desmuntar durant el dia d’ahir.

Malgrat la retirada de la carpa, 
la Paeria manté els lavabos por-
tàtils i la font d’aigua a l’exterior 
dels pavellons. La resta dels ser-
veis d’atenció als temporers con-
tinuen amb la modalitat inicial 
amb els serveis que es presenten 
a l’interior dels pavellons 3 i 4 de 
Fira de Lleida com són els d’allot-
jament, sopar, bugaderia, dutxes 
i consigna.
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Maria Pilar Cases Lopetegui //                
Alcaldessa de Tremp
Tremp no ha demanat que no 
vinguessin els aspirants a militar

E ls mitjans de comunicació van publicar ahir dilluns diver-
ses notícies explicant que el Ministerio de Defensa ha 
decidit reduir a 300 el nombre d’alumnes que vindran a 

examinar-se aquesta setmana a l’AGBS. Aquesta informació ha 
generat molta polèmica, sobretot entre el sector turístic de la 
comarca. Com a alcaldessa de Tremp voldria dir la meva de tot 
el que ha passat i deixar d’alimentar rumors i falses notícies.
E l dilluns 27 de juliol m’arriba per boca-orella que Defensa ha 
previst l’arribada de 1.200 alumnes per a realitzar exàmens 
d’accés a suboficials a l’AGBS durant la setmana del 3 d’agost. 
Les informacions no contrastades parlen que els alumnes 
s’allotjaran fora del recinte militar. Com a alcaldessa de Tremp 
em poso en contacte, d’una banda, amb protecció civil de la 
Generalitat de Catalunya per saber si n’estan al cas i han pre-
vist un pla de seguretat i higiene específics. La resposta és que 
no n’estan assabentats. D’altra banda, la delegada del govern 

a l’Alt Pirineu i Aran m’informa que cap altre alcalde de la co-
marca n’està al cas.
E l dijous 30 de juliol truco per telèfon al coronel i m’explica 
que efectivament aquests alumnes vindran, que 300 s’allotja-
ran a les dependències de l’AGBS i que la resta aniran repartits 
en diversos establiments privats de la comarca. Em diu que les 
proves son eliminatòries i, per tant, a mesura que vagin pas-
sant els dies, cada vegada quedarà menys gent al territori. Li 
faig saber que en una situació com l’actual calia que l’AGBS ho 
hagués notificat als ajuntaments, ja que aquesta edició no és 
com les quaranta-set anteriors, a causa de la Covid-19.
E l divendres 31 d’agost es realitza una reunió de coordinació 
a l’institut cartogràfic i geològic a Tremp convocada per la 
delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, on es convoca els 
alcaldes de la comarca, el president del Consell Comarcal, re-
presentants de l’Acadèmia, l’Hospital, atenció primària de Sa-
lut, el departament de Salut, Mossos d’Esquadra i la mateixa 
delegada. En aquesta reunió queda palesa que la decisió és 
irreversible i també que cap dels agents convocats a la reunió 
estaven al cas. Li traslladem tots el implicats que per tal de 
tranquil·litzar la ciutadania, que està molt sensible després del 

brot del Segrià, calia una gestió de la situació més transparent 
i oberta al territori. Ens emplacem els assistents a transmetre 
calma a la població i a confiar que la organització funcionarà 
adequadament. En aquest sentit van les meves declaracions a 
la premsa després de la reunió.
Vull que quedi clar que l’Ajuntament de Tremp no ha adreçat 
cap ofici en contra de l’arribada d’aquests alumnes al Pallars 
a cap organisme. L’Ajuntament només ha manifestat directa-
ment de paraula al coronel que no estàvem d’acord en la ma-
nera que s’havien fet les coses (sense tenir en compte les ad-
ministracions i els agents de salut del territori), en cap cas ens 
oposem a que es dugui a terme una activitat que porta 47 anys 
realitzant-se i que sabem és molt beneficiosa econòmicament 
per a la comarca.
El Ministerio de Defensa al·lega motius sanitaris i de seguretat 
per haver suspès l’arribada de tots aquest alumnes a la vegada. 
És preocupant pensar que fa una setmana tenien clars els pro-
tocols per a garantir la seguretat sanitària i ahir dilluns van can-
viar de parer. Si ho van fe, no ha estat per la pressió de paraula 
dels alcaldes i alcaldesses de la comarca o per les associacions 
que s’hi oposen, tingueu-ho clar.
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P oder dir que des de principis de març, pocs dies abans 
de la declaració de l’estat d’alarma, els governs de les 
diferents administracions en que s’estructura l’Estat 

s’han llançat a una cursa desenfrenada de promulgació de 
diferents normes per a ordenar la lluita i el desenvolupa-
ment de les accions contra el virus del Covid-19, amb dispo-
sicions que incideixen, especialment, sobre la conducta i els 
moviments de les persones, en algun cas, de forma contra-
dictòria. No havia estat la meva intenció comentar aquestes 
disposicions, malgrat la seva varietat i la important incidèn-
cia en la vida social que, ara, diuen, en el dia incert en què 
s’hagi superat el Covid-19, s’estructurarà sobre bases noves 
i diferents. Hi ha gent molt preparada que ho sap fer millor. 
Però, en els darrers dies, després de llegir les disposicions 
promulgades per la Generalitat restringint la mobilitat de 
les persones en la comarca del Segrià, he canviat d’opinió i, 
respectant les dels altres, volia fer alguns comentaris.
En primer lloc, sorprèn el rang de les normes que dicta la 
Generalitat per acordar el confinament perimetral del Se-
grià, i altres limitacions a la lliure circulació de les persones 
que hi viuen. La norma dictada pren la forma de “Resolució”, 
que està situada en els llocs inferiors de l’escala que confi-
gura la jerarquia normativa. Porta la firma conjunta del Con-
seller d’Interior i de la Consellera de Salut. I una pensa que, 
en consideració als efectes que es deriven de l’aplicació de 
la “Resolució”, potser hauria estat mes adient vestir-la amb 
les formalitats d’una ordre i/o d’un decret que, a primer cop 
d’ull, sembla que transmeten mes clarament una vocació de 

norma de caràcter general, dirigida a un grup indeterminat 
de persones. Un altre aspecte que crida l’atenció és que cap 
de les resolucions dictades per la Generalitat es fonamenta 
en la Llei Orgànica (de l’Estat) 3/86, de mesures especials en 
matèria de salut pública. Nomes es fonamenten en normes 
anteriors de la pròpia Generalitat.
Tampoc consta en les pròpies resolucions que, per a la seva 
validesa, cal que siguin ratificades pel Jutjat corresponent 
en tant s’imposen restriccions a la llibertat i a altres drets 
fonamentals.
Res a dir si aquestes normes de la Generalitat fossin sufici-
ents, però no ho son. El sistema normatiu, mitjançant la LO 
3/86 dona eines a totes les administracions públiques per 
a protegir la salut pública i evitar-ne el deteriorament, i els 
hi atorga potestat per a imposar les mesures de prevenció i 
control que siguin adients per a evitar la propagació de les 
malalties transmissibles. Per tant, cal esperar que quan una 
Administració imposa restriccions de moviment per motius 
sanitaris s’empari en la norma jurídica que ho autoritza. 
Però, al mateix temps, el sistema jurídic assigna als Jutjats 
i Tribunals la funció de vetllar per la garantia i respecte dels 
drets fonamentals de les persones, i, respecte de les admi-
nistracions públiques, mitjançant la revisió de la legalitat de 
llurs actuacions. Per a complir amb aquestes disposicions la 
mateixa Generalitat presenta les resolucions al Jutjat dema-
nant-ne llur ratificació, que, és atorgada, si s’escau, tenint en 
comte les disposicions de la LO 3/86, tal com consta en les 
interlocutòries judicials dictades. En resum, l’Administració 

de la Generalitat no és recolza en la LO 3/86, però el seu 
contingut és la base fonamental per a la posterior autorit-
zació de llurs resolucions pel Jutjat corresponent. Queda 
un darrer punt per a comentar. Segurament, per a evitar la 
derogació judicial de la resolució, la Generalitat, els dies 12, 
14 i 17 de juliol presenta al Jutjat un esborrany o projecte 
de resolució que sotmet a ratificació i/o aprovació, amb el 
resultat que tots coneixem, i posteriorment, els dies 13, 15 i 
18 de juliol publica les resolucions en el diari oficial, que son 
promulgades amb el corresponent número d’ordre. 
Però amb això es crea un dubte, atès que no podem dir que 
les resolucions presentades al control judicial siguin les pro-
mulgades posteriorment en el diari oficial, en tant es tracta 
d’esborranys d’una data diferent i, com a tals esborranys, no 
han estat promulgats, i tampoc coincideixen, exactament, 
amb la resolució publicada.
Tot això, sumat a la informació tramesa als mitjans, ha cre-
at molta confusió en els ciutadans, que finalment s’ha vist 
agreujada perquè la darrera resolució esmentada, la que 
porta data de 18 de juliol, el seu punt 2, diu que “es reco-
mana que la població...”, i amb això és trenquen tots els es-
quemes apresos, atès que la característica essencial d’una 
norma és llur caràcter imperatiu. 
La norma mana, ordena seguir una conducta. Una recoma-
nació no és pas una ordre, un manament, i, així s’ha donat 
lloc a una norma que no té contingut normatiu. Podem dir 
que amb aquesta resolució de 18 de juliol s’aconsegueix la 
quadratura del cercle.

J. CORBELLA I DUCH
ADVOCAT

Normes jurídiques en temps de coronavirus 
i control de legalitat
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Pintures sobre els Pirineus 
de l’artista Gemma Corrales

Nens de la Pobla ‘viatgen’ a Xile
Les nenes i nens que estan participant en la cinquena setmana del 
casal d’estiu de la Pobla de Segur han pogut descobrir i conèixer 
a través d’activitats i jocs les característiques d’aquest país de 
l’Amèrica del Sud.

L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu exposa fins al pròxim 20 d’agost 
una sèrie de pintures sobre els Pirineus realitzades per l’artista 
Gemma Corrales.

Francisco Duarte guanya la cistella Caprabo

‘Cobles a la Fresca’ a Benavent de Segrià

Francisco Duarte Martínez ha estat el guanyador d’una de les dues cistelles de productes Caprabo 
sortejades per LA MAÑANA entre els lectors per l’app del diari. El pròxim sorteig es farà via telefònica 
per a subscriptors. Es donaran més detalls al diari en paper els pròxims dies. Enhorabona!!

Benavent de Segrià va acollir diumenge el segon concert del cicle ‘Cobles a la Fresca’, organitzat pel 
Consell Comarcal del Segrià, amb l’actuació de la Cobla Vents de Riella d’Agramunt.

Homenatge a Maria Solà, veïna d’Agramunt
El municipi d’Agramunt va homenatjar diumenge la seva veïna Maria Solà i Fontanet amb motiu del 
seu 100 aniversari, lliurant-li una medalla centenària i una placa commemorativa.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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