
La detenció de Reñé, l’adéu de 
Ros i la polèmica dels ramaders 
amb l’ós ‘Goiat’ marquen el 2018
Els presos polítics i la identificació d’una víctima de la Guerra 
Civil a Soleràs a través del banc d’ADN completen aquest any
S’acaba el 2018, un any 
especialment marcat per la 
situació política viscuda a 
les Terres de Lleida.

Lleida
ACN
Àngel Ros anunciava l’1 d’agost la 
seva renúncia a la Paeria de Llei-
da, després de casi 15 anys i se’n 
va anar d’ambaixador de l’estat 
espanyol a Andorra. El president 
de la Diputació, per la seva ban-
da, va haver de deixar el càrrec 
després de ser detingut el 2 d’oc-
tubre en el marc de l’operació Bo-
reas de suposada corrupció a la 
institució provincial. 

D’altra banda, aquest 2018 els 
ramaders han demanat la retira-
da de l’os Goiat del Pirineu pel 
seu caràcter anòmal i agressiu. El 
Govern reconeix que ha fet dotze 
atacs a Catalunya fins a l’agost, un 
terç del total. Ha matat 22 ovelles, 
quasi totes a França, i 8 cavalls a 
Catalunya. Territori aprova el 9 de 
novembre el Protocol d’interven-
ció amb ossos que ha de perme-
tre extreure Goiat si s’escau. 

L’any a Ponent també ha estat 
marcat per la celebració a l’Audi-
ència de Lleida del judici pel ‘cas 
Nadia’ i posterior condemna per 
estafa als pares de la nena. A So-
leràs, a les Garrigues, s’identifica 
la primera víctima de la Guerra 
Civil gràcies a l’ADN dels seus fa-
miliars. 

Així mateix, el paper dels 
CDR’s ha estat clau al llarg de l’any 
Els Comités de Defensa per la Re-
pública encapçalen les protestes 
a Ponent per la detenció de Car-
les Puigdemont a Alemanya. Des-
prés de tallar l’autovia A-2 té lloc 
una concentració al davant de la 
subdelegació del govern espa-
nyol que acaba amb escenes de 
tensió, càrregues dels mossos i 
trets de salves per dispersar els 
concentrats, i detencions. En clau 
de procés, l’alcalde de Mollerus-
sa, Marc Solsona, és el primer de 
tot el país a qui s’arxiva la investi-
gació pel referèndum de l’1 d’oc-
tubre. 

Nou dones baixen per primer 
cop falles a la Pobla de Se-
gur. Han volgut canviar el rol 
que tenien fins ara a la festa 
i participar de tot el seu pro-
cés de confecció. La jornada 
transcorre amb normalitat i 
les dones plenament integra-
des a la festa del foc decla-
rada Patrimoni de la Unesco. 
Així mateix, Fèlix Larrosa deci-
deix canviar quatre noms dels 
carrers franquistes de Lleida 
per noms de dones i manté 
els que es van acordar en de-
mocràcia. Ho anuncia després 
que Ros no ho va arribar a fer. 

Irrupció de les 
dones als carrers 
de Lleida i a 
les falles de la 
Pobla de Segur

FOTO: ACN / Àngel Ros va cedir provisionalment l’alcaldia a Montse Mínguez el 14 d’agost

Al Pirineu també han estat pro-
tagonistes les esllavissades per 
l’elevada pluviometria. Una gran 
esllavissada a la LV-9124 al Cas-
tell de Mur (Pallars Jussà) atrapa 

dos persones. Es tracta dels pa-
res de l’alcalde de Sant Esteve de 
la Sarga. Els equips d’emergènci-
es recuperen els cossos sense vi-
da prop del vehicle.

L’Audiència de Lleida arxivava 
la causa contra els vuit mestres 
de la Seu d’Urgell acusats d’in-
citació a l’odi després de l’1-O. 
La sala va concloure que els fets 

denunciats no són constitutius 
del delicte que s’imputava als 
docents. Els mestres van com-
parèixer al novembre del 2017 
davant del jutge per aquest cas.

Les esllavissades, un dels 
punts negres d’aquest any

Arxivada la causa contra els vuit 
professors de la Seu per l’1-O
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