
 

 

A conseqüència del COVID-19 cal que reforcem les mesures en el nostre sistema de recollida, 

per tant informem: 

 L’Orgànica s’ha de deixar amb bossa orgànica a l’interior del cubell, per tal d’evitar 

que els animals les puguin trencar i escampar. Si no disposeu de cubell contacteu amb 

nosaltres i per 2 € us el proporcionarem (horari ajuntament de dilluns a divendres de 8 h 

a 15 h trucant al 973.49.20.50). 

 

 Cal fer la separació millor que mai, a la resta hi ha d’anar el mínim (tèxtil sanitari, residus 

de la neteja de la casa, guants, mascaretes i les burilles) les altres coses sempre és 

poden  reciclar.  

 

 Totes les bosses que deixem al carrer cal que estiguin lligades. 

 

 És molt aconsellable que les bosses i el cubell es deixin sempre penjats, evitem al 

màxim que toquin a terra. 

 

 Tot i que el punt d’emergència continua obert el diumenge, ara que cal estar tots a casa 

no és necessari la seva utilització, ja que aquest lloc és on pot haver-hi més risc sanitari. 

 

 La deixalleria està oberta de dilluns a dissabte d’11 h a 13 h, ja que complementa al 

nostre sistema de recollida porta a porta, però us demanem que l’utilitzeu el mínim 

perquè és un dels altres llocs amb risc sanitari. 

 

 Si alguna persona ha estat identificat amb COVID-19 o està en quarantena cal que 

ens avisi de forma immediata, ja que cal prendre mesures més restrictives a la recollida 

d’aquets habitatges.   

 

Demanem la vostra col·laboració per tal de millorar tots els aspectes que s’han comentat, ja que 

l’Agencia Catalana de Residus així ens ho ha recomanat. 

Sabem que tots vosaltres entendreu aquestes demandes i les complireu a la perfecció, els que no 

ho facin els hi aplicarem les sancions corresponents. 

 

Moltes gràcies 

Francesc Riu Canudas  

Alcalde de Sant Llorenç de Morunys 

alcaldiapiteus@gmail.com 

Sant Llorenç de Morunys, a 26 de març de 2020. 
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