
 

 

Benvolguts vilatans/es, 

 

A partir de demà comença el confinament total, per tant totes les empreses o treballadors que 

no realitzin treballs essencials han de parar, en el cas del nostre municipi i gràcies a tots vosaltres 

la majoria de treballs ja estaven parats, des de l’ajuntament us volem agrair una vegada mes el 

vostre esforç, per altra banda creiem que és una bona notícia per a tots aquells treballadors que 

havien de sortir del poble i que no podien fer el confinament. 

Demà iniciem una setmana que es preveu molt i molt complicada, ja han sortit els primers casos 

a la comarca i segurament en sortiran més, per tant us demanem que extremeu les precaucions i 

sortiu al mínim de casa, si cal, ajunteu les compres per evitar haver de sortir tan sovint, com hem 

dit molts cops cal evitar el màxim de riscos. 

El comportament de la nostra població creiem que ha sigut exemplar i la gran majoria 

d’habitants ha entès perfectament que el millor era quedar-se a casa, moltes i moltes gràcies a tots.  

Però tenim una minoria que tot i els avisos que des de l’ajuntament se’ls ha fet aquests últims 

dies, en alguns dels casos encara estan incomplint les normes de confinament, i això en 

aquests moments no ens ho podem permetre perquè el risc és molt i molt elevat; l’últim cas ha 

estat aquesta passada nit amb la intervenció dels Mossos en un pis on hi havia diferents joves junts 

a altes hores de la nit, els mossos els han identificat a tots i han aixecat actes dels fets per 

posteriorment i segons el decret d’alarma aplicar les sancions corresponents, amb la seva actitud 

han incomplert moltes de les prevencions que s’han dit aquests dies, però el problema més gran és 

que en aquesta zona la majoria d’habitatges són de gent gran, el que fa que aquest acte encara 

sigui d’una irresponsabilitat més gran. 

Ens volem adreçar a la població més jove del nostre poble per demanar-los si us plau que 

durant el confinament compleixin amb totes les normes establertes, que potser ells no són la 

població amb més risc, però sí que amb la seva actitud estan posant en risc els seus mateixos 

familiars d’edats avançades, així com tota la població en general, segur que ho podeu entendre i en 

les pròximes dues setmanes no tornarem a viure situacions com les de la passada nit. 

Moltes gràcies a tots per la vostra compressió i segur que quan tot hagi passat podrem tornar a 

celebrar i fer coses conjuntament. 

 

 

Francesc Riu Canudas  

Alcalde de Sant Llorenç de Morunys 

alcaldiapiteus@gmail.com 

Sant Llorenç de Morunys, a 29 de març de 2020. 


		2020-03-29T19:37:44+0200
	RIU CANUDAS, FRANCESC (AUTENTICACIÓN)




