
 

 

Benvolguts vilatans/es, 

 

Primer de tot agrair molt sincerament el comportament exemplar de la nostra població, estan 

sent dies difícils per tots nosaltres, però cal continuar amb la bona conducta, també qualsevol cosa 

que tingueu agraïm molt que ens informeu i així ho podem transmetre al Govern de la Generalitat, 

que realment en aquesta situació complicada, ens té al dia de tot i tots els dubtes que tenim els hi 

podem consultar. 

S’acosta els dies de setmana santa, i tot que creiem que ara sí que la gent ha entès que cal quedar-

se a casa, cal ser previsor i per això hem demanat als Mossos i al Govern que continuïn els 

controls per evitar que pugin gent de segones residències, la seva resposta ha sigut que el 

dispositiu continuarà, tot i això, per part nostre entre avui i demà farem un control dels diferents 

habitatges del poble per saber els que estan desocupats, i poder anar seguint la seva evolució 

per si es detecta que arriba algú durant aquests dies, si això fos així es prendrien les mesures 

pertinents per denunciar aquest fet, sincerament esperem no haver d’arribar aquest extrem, ja que 

tots hem de ser conscients del que ens juguem aquestes alçades. 

Per últim ens agradaria donar les gràcies a tots aquells que han demostrat una estima immensa 

per la nostra Vall i la seva gent, sobretot els que han evitat de pujar durant molt de temps tot i tenir 

els seus familiars aquí a la vall, bàsicament els pares, avis i germans que de ben segur els trobeu 

molt a faltar però per protegir-los no heu pujat, Moltes i moltes gràcies a tots. 

Tots tenim ganes que aquest malson acabi i puguem sortir al carrer i retrobar-nos amb tota la gent 

que estima la nostra Vall. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

Francesc Riu Canudas  

Alcalde de Sant Llorenç de Morunys 

alcaldiapiteus@gmail.com 

Sant Llorenç de Morunys, a 6 d’abril de 2020. 
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