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RECfcr 
LES 24 HORES 

Mañana 

El Consell Comarcal del Segriá s'uneix al dolor  de la famíla de la 
senyora Divina Esteve Quintana, delegada del Departament 

d'Indústria. Comer? i Turisme a Lleida, així com ais deis 
familiars de les victimes de l'accident. 

Lleida, 15 de juny de 2002 

La senyora 

Divina Esteve Quintana 
(A.C.S.) 

El president. el Consell d'administració i el personal de Turisme de Lleida s'uneixen al 
dolor de la seva familia. 

Lleida, 15 de juny de 2002 

El President i el Govern de la Generalitat de Catalunya 

expressen el seu dol a les famílies de 

Divina Esteve Quintana, delegada d'Industri a 
Comeré, i Turisme a Lleida; José Santiago Sán-
chez- Villacañas Aige, cap de la secció d'Energía 
de la delegado Territoria l a Lleida; Francesc 
Franch Calzada, Inspector  Técnic de la delega-
do Territoria l a Lleida; Vicente Rosselló Her-
vás, Jordi Escuté Casulla, pilots; Víctor  Corre-
dor  Alonso, Julio Hernández Vicente, termó-
grafs i Luís Peláez Expósito, técnic 
Fecsa-Endesa, victimes de l'accident ocorregut a 
la localitat de Conca de Dalt (Pallars Jussá). 

n 
Generalita t de Cataluny a 

Divina Esteve Quintana 

José Santiago Sánchez-Villacañas 

Francesc Franch Calzada 

El Departament de Treball de la Generalitat de Catatlunya 

s'uneix al dolor  de les famílies deis companys del Departament 
d'Indústria , Comerc. i Turisme. 

Lleida, 15dejunyde2002 

El PSC de la Federació de les Comarques de Lleida vol 
expressar el seu mes sentit condol ais familiars, amics i 
companys de la delegada d'Indústria a Lleida, Divina Este-
ve; deis dos representants del departament d'Indústria José 
Santiago Sánchez-Villacañas i Francesc Franch i de la 
resta d'ocupants de l'helicópter que ahir van perdre la vida 
en un accident a Salas de Pallars. 

Lleida, 15 de juny de 2002 

Divina Esteve i Quintana 
Professora de la Facultat de Dret i Economía de la Universitat de Lleida 

El rector i el president del Consell Social de la Universitat de Lleida, en nom de tota la comunitat universitaria, expressen el seu mes sentit condol per la seva pérdua i s'afegei-
xen al dolor deis seus familiars i amics. 

Es un tranquil silenci on esperem 
arrodonir les pedrés del dolor 

perqué tot el que fores siguí música, 
la música que empleni el nostre hivern. 

Joan Margarit 
Lleida. 15 de juny de 2002 s 



Lui s Peláez Expósito 

(Técnico Fecsa-Endesa) 

Divina Estere Quintana 

(Delegada de Industria de la Generalitat en Lleida) 

José Santiago Sánchez-MUacañas Aige 

(Generalitat de Catalunya) 

Francesc Franch Calzada 

(Generalitat de Catalunya) 

Vicente Roselló Hervás 

(Piloto de Heliservice) 

Jordi Escuté Gasulla 

(Copiloto de Heliservice) 

Víctor  Corredor  Alonso 

(Técnico de Helcosa) 

Juli o Hernández Vicente 

(Técnico de Helcosa) 

El President de Fecsa Endesa. el Director General 
d'Endesa a Catalunya i tots els empleats de la Com-
panyia Eléctrica, expressen el seu mes sentit pésam 
per la mort en accident aeri durant el desenvolupa-
ment de la seva labor professional i s'uneixen al dolor 
de les famílies. 

Barcelona, 15 de juny de 2002 

Fira de Lleida <*6A 

Fira de Lleida expressa el seu condol per la mort de 

Divina Esteve i Quintana 
Membre del Patronat de la Fundació La Fira de Lleida 

José Santiago Sánchez-MUacañas 

Francesc Franch Calzada 
Membres del Jurat del Premi a la Innovado Tecnológica de la Fira Agraria de Sant Miquel 

Lleida, 15 de juny de 2002 

Divina Esteve Quintana 
José Santiago Sánchez Wlacañas Aige 

Francesc Franch Calzada 
(E.P.R.) 

La Federació d'Empresaris MetaMúrgics de la Provincia de Lleida (FEMEL) , 
expressa el mes sentit condol ais seus familiars i amics per tan sentida pérdua. 

Lleida, 15 de juny de 2002 



Divina Esteve i Quintana 
Delegada Territorial dTndústria, Comerg i Turisme de la Generalitat de Catalunya 

i membre de la Junta General del Patronat de Turisme de la Diputado de Lleida. 

I totes les victimes del luctuós accident. 

\ A A A ; 

Diputado de Lleida 

El President i la Corporació de la Diputado de Lleida expressen el seu mes sentit 
condol ais seus familiars. 

Lleida, 15 de juny de 2002 
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¡ Divina Esteve Quintana 
Santiago Sánchez-\lllacañas i Aige 

I  Francesc Franch Calzada 
(A.C.S.) 

La Junta de Govern del CoMegi Oficial d'Enginyers Industriáis de Lleida expressen el seu dol. 

Enginyers Industriáis 
de Catalunya 

Demarcaci ó de Lleid a 

Lleida, 15 de juny de 2002 



¡ 

La Junta de Govern i tots els membres del CoHegi-Associació 

d'Enginyers Técnics Industriái s de Lleida s'uneixen al dolor de la 

familia per la pérdua del nostre company 

Francesc Franch Calzada 

Lleida, 15dejuny de 2002 

Divina Esteve i Quintana 
Membre del Comité Executiu Nacional 

Els teus companys i les teves companyes de 

Convergencia Democrática de Catalunya 

no t'oblidarem mai i et mantindrem viva en el record. 

DEMOCRÁTICA DE CATALUNY A 

Cambra de Comerc de Lleid a 

La Cambra de Comerc de Lleida 
expressa el seu condol per la defunció de la senyora 

DIVINA ESTEVE I QUINTANA 
Delegada Territoria l del Departamen t d'Indústria , Comen; i Turism e 

Lleida, 15 de juny de 2002 

Sra. Divina Esteve i Quintana, delegada territorial a Lleida, 
Sr. José Santiago Sánchez-Villacañas i Aige, cap de la secció d'Energia, 

Sr. Francesc Franch i Calzada, inspector técnic, 
morts en accident d'helicópter el dia 14 de juny de 2002 

El Conseller, el Consell de Direcció i tot el personal del Departament d'Indústria, 
Comerc i Turisme de la Generalitat de Catalunya, testimonien el seu condol a fa-

miliars i amics amb motiu de tan trista pérdua. 

m 
Departamen t d'Indústria , Cornea i Turism e 

La senyora 

Divina Esteve Quintana 
DELEGADA DEL DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I TURISME 

El GREMI DE FORNERS DE LES TERRES DE LLEIDA , s'uneix 
al condol de la seva familia. 

Lleida, 15 de juny de 2002 

vfr 

El President i les Juntes Directives de totes les Federacions, 

Associacions i Gremis de la Confederació d'Organitzacions 

Empresarials de Lleida (COELL) , expressen el seu mes sentit condol 

peí decés de la Delegada del Departament d'Indústria, Comer? i 

Turisme de la Generalitat de Catalunya a Lleida i les persones que 

l'acompanyaven. 

Federado 
d'Hostaleria 
de Lleid a 

Divina Esteve i Quintana 

(A.C.S.) 

La Federado d'Hostaleria de Lleida i tots els seus socis manifestem el nostre mes sin-
cer condol i ens unim al dolor de la familia de la nostra delegada i amiga Divina, ex-
tensiu al de les famílies de totes les victimes d'aquest trágic succés. 

Lleida, 15 de juny de 2002 

Divina Esteve i Quintana 
(A.C.S.) 

El Claustre de Professors, Personal d'Administració i Servéis i Alumnes de la 
Facultat de Dret i Economía, expressen el seu condol per la pérdua de la se-
va professora i companya i s'uneixen al dolor deis seus familiars. 

Lleida, 15 de juny de 2002 

COMARQUES DE PONENT 

El President i tots els associats de i'Agrupació d'InstaHadors de Servéis 

per a la Construcció (AGRISEC), expressen el seu mes sentit condol 

peí decés de la Delegada del Departament d'Indústria, Comerc, i 

Turisme de la Generalitat de Catalunya a Lleida i les persones que 

l'acompanyaven. 
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CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNY A 
Federad o de Lleid a 

Profundament entristits peí traspás deis nostres companys i amics, DIVI 
NA ESTEVE i QUINTANA i SANTI SÁNCHEZ-VILLACAÑA S i AIGE, i 
deis seus acompanyants morts en trágic accident, expressem el nostre 
condol ais seus familiars i amics. 

El seu record perdurará sempre en nosaltres. 

CONVERGENCIA 
DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA 

FEDERACIÓ DE LLEIDA 
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La senyora 

Divina Esteve Quintana 
(E.P.R.) 

La Federado de Comerc. de Lleida s'uneix al dolor de la seva familia en aquests tristes 

moments i prega una oració per l'etem descans de la seva ánima. 

Lleida, 15 de juny de 2002 



A LA NOSTRA ESTIMADA 

Divina Esteve i Quintana 
(E.P.R.) 

La Presidenta, el Comité Executiu. el Pie i tot el Personal de la Cambra Oficial de Comerc. i Industria de Tárrega 

Manifesten el seu mes sentit condol a la familia per tan lamentable perdua. 

ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE FABRICANTS D'ARIDS I FORMIGONS DE LLEIDA 

El President i tots els associats de l'Associació Provincial de Fa-
bricants d'Árids i Formigons de Lleida, expressen el seu mes 
sentit condol peí decés de la Delegada del Departament d'lndús-
tria, Comerg i Turisme de la Generalitat de Catalunya a Lleida i 
demés persones que l'acompanyaven. 
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El Gremi Oficial de Representants Artístics de les Terres de Lleida 
expressa el seu condol per la defunció de la senyora 

Divina Esteve Quintana 
Delegada del Departament d'Industri a i Turisme 

Lleida, 15 de jimy de 2002 

K ? FIRA DE
1 MOLLERUSS A 

FIRA DE MOLLERUSSA i el seu Consell Directiu expressen el seu condol 
per la mort de la senyora 

Divina Estere i Quintana 

(A.C.S.) 

Mollerussa, 15 dejuny de 2002 


