
SEGRE 
Dilluns, 3 de setembre del 2007 

I Tiuran a Montilla diu que la 
Generalitat contribuirá al 
seu desenvolupament 

Lz 

DEFUNCIONS .AMENT SERA DEMA A LES 11.00 HORES A LA CATED 

Mor sobtadamen t Candi Villafañe , quar t 
tinen t d'alcald e de Lleida , ais 48 anys 
L'ajuntament decreta dos dies de dol i suspén els actes oficiáis fins dimecres 
Candi Villafañe, quart tinent d'alcalde i regidor de Servéis Personáis de recordar, emocionats. La Paeria, on les banderes onegen a mitja asta i 
la Paeria, va morir ahir de forma sobtada al seu domicili d'Alpicat. El seu Uueixen els crespons negres, ha decretat dos dies de dol i ha suspés els 
pare se'n va adonar quan el va anar a despertar al matí. La seua mort actes oficiáis fins dimecres. L'enterrament será demá a les 11.00 hores 
ha agafat per sorpresa familiars, amics i companys de feina, que el van a la catedral de Lleida. 

R. Ríos / R.B. 
I LLEIDA | Candi Villafañe, quart ti
nent d'alcalde i regidor de Ser-
veis Personáis i Salut Pública de 
l'ajuntament de Lleida, va mo
rir ahir de forma sobtada ais 48 
anys d'edat al seu domicili de la 
localitat d'Alpicat, on residía 
amb els seus pares. Va ser preci-
sament el seu pare, a l'anar a 
despertar-lo al matí, qui va com-
provar que havia mort sobtada
ment. En els últims dies havia 
deixat d'assistir a algún acte 
deis que tenia previstos a l'agen-
da com a regidor de la Paeria 
perqué no es trobava gaire bé. 
De moment, la familia espera 
els resultáis de l'autópsia, que 
determinará quines han estat les 
causes concretes de la mort del 
regidor. 

La seua mort, la d'una de les 
persones mes estimades a la ciu-
tat, va agafar tothom per sorpre
sa. Els seus familiars i amics, que 
encara no es podien creure el 
que havia passat, el van recor
dar, entre llágrimes i emocio
nats, en un acte que va tindre 
lloc a la Paeria (vegeu la página 
següent). 

Des del moment en qué va 
transcendir la noticia, les bande
res de l'ajuntament van onejar 
a mitja asta i no hi van faltar els 
crespons negres per recordar un 
deis regidors mes estimáis pels 

AUTOPSIA 

De moment, s'espera conéixer 

els resultats de l'autópsia, 

que concretaran les causes 

de la mort 

ciutadans de Lleida, per al qual 
es va habilitar ahir un llibre de 
condolences. 

A mes, l'ajuntament de la 
ciutat ha decidit decretar dos 
dies de dol oficial per la mort 
del regidor i ha suspés tots els 
actes oficiáis de la Paeria i 
les agendes deis regidors fins di
mecres, un dia després de l'en
terrament. Per avui, está previst 
que la familia de Candi Villafa
ñe rebi les condolences a la sala 
D del tanatori de Lleida, La 
Lleidatana, a partir del mig 
dia. 

Peí que fa a l'enterrament, 
aquest tindrá lloc demá a les 
11.00 hores a la santa església 
de la Catedral de Lleida. Tot i ai-
xó, será difícil, molt difícil, obli-
dar el seu somriure. 

UNEDILAMBTENACITA T 

Biografí a 
1 Candi Villafañe va náixer a Lleida 
el 1958 i al novembre hauria com-
plert 49 anys. Es va llicenciar en 
dret per l'Estudi General de Lleida-
Universitat de Barcelona.Vivia a Al-
picat. 

L'acciden t 
I Amb només 19 anys va tindre un 
accident de cotxe que el va deixar 
immobilitzat. Feia, com tantes al-
tres vegades,el recorregut Lleida-
Cambrils,on li encantava practicar 
esports náutics i vela. 

Edils i companys de la Paeria, visiblement afectats, el van recorda r i van firma r al Llibr e d'Honor . 

La nova vida 
I Després d'assumir que hauria de 
mirar la vida des d'una cadira va 
treballar incansablement per la 
normalització social deis discapa-
dtats."Permeteu-me que no m'ai-
xequi"acostumava a fer broma. 

Áspi d 
I Un deis fundadors de l'Associa-
ció de Paraplégics i Discapacitats 
Físics de Lleida (Áspid), de la qual 
va ser vicepresident i técnic de 
programes i que continuava ava-
lantambelseu capital. 

Entitat s 
I Va ser membre del comité técnic 
en tecnología de la rehabilitado 
(COTTER) en representado de la 
Confederació Coordinadora Esta
tal de Minusválids Físics d'Espanya 
(COCEMFE). 

La lluit a de Villafañ e per la normalitzaci ó social deis discapacitats va quedar plasmad a ahir a la Paeria. 

Els lleidatan s el recorde n al Llibr e d'Hono r 
 La tenacitat per tirar enda-

vant de Villafañe era una qua-
litat que ahir destacaven els 
seus amics. Per aquest motiu 
no és estrany que durant tota 
la tarda es produís un degoteig 
constant de lleidatans que van 

voler deixar-li un record al Lli 
bre d'Honor de la Paeria. Un 
record que per a moltes perso
nes era agraiment per ajudar-
los a veure la vida amb uns al-
tres ulls, com recordava el pre-
sident d'Apid, Josep Giralt, 

quan afirmava: "Malgrat que 
quan va entrar en política va 
deixar tots els seus carrees en 
l'associació per no crear mal-
entesos, sempre ens va avalar i 
sempre va lluitar per la igual-
tat." 

Neus Broca l el 
substituir á com 
a edi l a la Paeria 
 La lleidatana Neus Bro

cal Manes, una adminis
trativa de trenta-tres anys, 
ocupará el lloc del desapa-
regut Candi Villafañe com 
a regidora a la Paeria, tot 
i que encara no se sap qui 
assumirá les seues tasques 
com a quart tinent d'alcal
de i regidor de Servéis 
Personáis i Salut Pública 
de l'ajuntament de Lleida. 
Brocal és fili a de l'históric 
militant del Partit Socialis
ta de Catalunya a Lleida, 
Jóse Brocal. Ha format 
part de les llistes de les ul
times eleccions municipals 
peí Partit Socialista de Ca
talunya (PSC) a la Paeria, 
és membre de l'executiva 
del PSC a Lleida i exdiri-
gent de les Joventuts Soci-
alistes a la demarcació de 
Lleida. 


