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Joan Alonso, en una imatge d'arxiu a les portes de les dependències de la Policia
Local del carrer de Sant Llorenç.

La Comissió d’Honors i Distincions proposa l’atorgament a títol
pòstum de la Medalla de la Vila a Joan Alonso Casajuana

Dimecres 17 de juliol de 2019

La Comissió Municipal d’Honors i Distincions, formada per un representant de tots
els grups municipals, ha acordat recentment que se sotmeti a l’aprovació del Ple
municipal del proper 23 de juliol l’atorgament de la Medalla de la Vila a títol
pòstum a qui va ser cap de la Policia Local, Joan Alonso Casajuana.

Tal com s’explica a la proposta feta per la comissió, la distinció vol reconèixer la
trajectòria iniciada l’any 1984 per Alonso dins el cos de seguretat. Cal destacar que
d’aquests 35 anys al servei del municipi, 34 van ser com a màxim responsable de la
Policia Local. En aquest sentit, la proposta apunta que “va contribuir a la
consolidació del cos amb una exemplar vocació com a servidor públic”.

Alonso, que va morir el passat 11 de març als 63 anys, va ser condecorat fa tres anys
per l’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya
(ACCPOLC) per la seva permanència i dedicació com a cap de Policia durant 30
anys. El passat mes d’abril, i a títol pòstum, també va ser distingit en el marc del
congrés anual de l’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de
Catalunya (ACCPOLC) per "la implicació i coordinació amb el cos de Mossos
d'Esquadra en la recerca de millores per tal d'obtenir una millor eficàcia i
oferir tanmateix un servei de qualitat a la ciutadania".
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