serveis personals

Rosa Ball substitueix Candi Villafañe
al capdavant de Serveis Personals
La regidora del PSC Rosa
Ball ha assumit les funcions
com a nova regidora de Serveis Personals i Salut Pública
en substitució de Candi Villafañe, tristament desaparegut
el proppassat 2 de setembre.
El sobtat traspàs de Villafañe,
que va entrar a la Paeria després de les eleccions del
2003, ha comportat així mateix la incorporació de la també socialista Neus Brocal com
a nova regidora de l’Ajuntament de Lleida.
Rosa Ball és la nova responsable de Serveis Personals i
Salut Pública i es manté també al capdavant de la regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració.
Per la seva banda, Neus Brocal ha passat a dirigir la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, fins ara a les mans de Rosa Ball.
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Rosa Ball rep el Premi Aspid en reconeixement a la tasca de la regidoria en l’àmbit de la discapacitat física.

L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, ha explicat en relació
als canvis que l’Ajuntament
de Lleida “continuarà amb les
mateixes polítiques municipals que s’havien dut a terme
fins ara, és a dir, servei a les
persones, infants, gent gran
i discapacitats”.
Tinences d’alcaldia
La reestructuració de l’equip
de govern municipal ha comportat canvis en les tinences
d’alcaldia. Així, Montse Parra
ha passat a ser quarta tinenta
d’alcalde, mentre que Txema
Alonso és el cinquè tinent
d’alcalde i la regidora Dolors
Arderiu ha assumit la sisena
tinença d’alcaldia.
Premi Candi Villafañe
D’altra banda, i en reconeixe-

La nova regidora Neus Brocal.

Candi Villafañe, una vida dedicada als altres
ment a la seva trajectòria en
el món dels serveis socials,
l'Ajuntament de Lleida ha previst batejar amb el nom de
Candi Villafañe un premi a
favor de la integració i la igualtat de les persones i de la
recerca per integrar els discapacitats en el món laboral.

Candi Villafañe va néixer a Lleida el 22 de novembre
de 1958. Llicenciat en Dret per l’Estudi General de
Lleida, fou un dels socis fundadors, el 1994, de
l’Associació de paraplègics i discapacitats físics de Lleida
(ASPID), de la qual fou també vicepresident fins a la
seva incorporació a la Paeria. Exercí com a tècnic de
programes i projectes a l’associació ASPID i fou president
de Discapacitats Físics de Lleida DIFFER.

