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L'"esperit Candi 
Villafañe" 
Sr. Alcalde: 

Malauradament el 2 de se-
tembre ens va deixar Candi Vi
llafañe -regidor de Servéis Per
sonáis i Salut Pública i quart ti-
nent d'alcalde de la nostra ciu-
tat-, el qual vaig teñir el plaer 
de conéixer, i des d'aquestes 
paraules apronto per fer arribar 
el meu condol a la seva familia. 

La meva tristesa, estic ben 
segura, ha estat compartida per 
tots els lleidatans, pero sobre-
tot per aquelles persones que 
teñen una discapacitat i pels 
quals el senyor Villafañe ha es
tat un ciar exemple no només 
de superado personal, sino que 
ha demostrat que les persones 
amb discapacitat teñen un lloc 
a la societat i poden arribar a 
ocupar llocs de responsabilitat 
i decisió. 

Val a dir que la tasca realit-
zada peí senyor Candi Villafa
ñe ha estat impecable; treballa-
dor incansable, estava atent a 
tots els assumptes relacionats 
amb els servéis socials, afegint 
una mica mes de sensibilitat en 
els referents a les persones 
amb discapacitat. És evident 
que una persona que está en la 
seva situado personal té una 
altra visió de sensibilitat vers 
els collectius mes desfavorits. 
Aquest és un motiu peí qual la 
seva tasca professional ha su-
perat les expectatives i ha mi-
llorat necessitats existents. L'es-
perit CandiVillafañe s'ha fet 
palés a la ciutat. 

Per tot aixó, senyor alcalde, 
cree que totes les actuacions 
futures de la ciutat han de te
ñir en compte aquest esperit. 
Per tant, a l'hora de nomenar 
un successor, hauria de ser una 
persona sensibilitzada amb la 
tasca a realitzar per continuar 
convencent molts professionals 
(que no la teñen), ja que l'ob-
jectiu és fer de Lleida: una ciu
tat mes accessible i justa per a 
tots els ciutadans per igual, 
amb discapacitat o no... tots els 
votants per igual. Lleida, una 
ciutat per a tothom. 

UNA CIUTADANATRIST A 


