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Emotiu comiat al sergent de la policia Municipal,
Antonio López
La capella ardent i la cerimònia civil han tingut lloc aquest matí on
familiars, amics i autoritats li han donat el darrer adéu
La capella ardent del sergent de la Policia Municipal, Antonio López s’ha instal.lat
aquest matí a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Gavà. Al llarg del matí companys,
representats de diferents cossos de seguretat, autoritats i ciutadans han traslladat el seu
condol a familiars i amics.
A la cerimònia de comiat un familiar, un company de la Policia Municipal i l’alcaldessa
de Gavà, Raquel Sánchez han adreçat unes paraules. Tots ells han coincidit en destacar
el caràcter alegre i generós del sergent.
El caporal de la Policia Municipal, Toni González en representació de tot el cos ha
afirmat que “marxes com un heroi, complint amb el teu treball, donant la teva vida
per als demés. Per nosaltres ets un exemple a seguir”.
El seu cunyat, Santi del Rio, ha parlat de com era Antonio López destacant el seu
caràcter afable i el seu somriure tot assegurant que “volem seguir somrient com a tu
t’agradaria”.
L’alcaldessa, Raquel Sánchez ha manifestat que amb aquest acte “volem expressar la
gratitud al sergent per la seva generositat i el seu compromís de servidor públic
que va tenir fins a l’últim dia”.

Sánchez també ha posat en valor la tasca de la Policia Municipal i de la resta de cossos
de seguretat que davant de fets extraordinaris com els del passat 6 de juliol tant el
sergent, Antonio López com el caporal, Joan Cortés, “ens recorden que van salvar
vides i en demostra que la policia és un pilar fonamental de la nostra societat
democràtica”.
En finalitzar la cerimònia s’ha fet un passadís al fèretre i ha tingut lloc un minut de
silenci a la plaça Jaume Balmes.

